PIECZĄTKA ADRESOWA SPRZEDAWCY
Doradca: Wika Krzysztof
Email: krzysztof.wika@citroen-zdunek.pl

PROPOZYCJA HANDLOWA nr: 32041/2019
Dziękujemy za zainteresowanie samochodami marki Citroën. W nawiązaniu do naszych ustaleń związanych z preferencjami zakupowymi poniżej
prezentujemy propozycję handlową dotyczącą modelu SPACETOURER dla:
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres email

Identyfikator

CITROEN ZDUNEK

533314238

radoslaw.popowicz@citroenzdunek.pl

149360

DANE SAMOCHODU:
Model:

SPACETOURER BUSINESS

Wersja:
Lakier:

2.0 BLUEHDI 150 S&S DŁUGOŚĆ XL

Tapicerka:

CIEMNA Materiał Mica

Rok produkcji:

2019

BLANC BANQUISE NIEMETALIK

KALKULACJA:
Cena katalogowa brutto:
Cena wyposażenia dodatkowego brutto:

155 000 zł
16 700 zł

DODATKOWE CHŁODZENIE/OGRZEWANIE NA TYŁ POJAZDU Z TERMOSTATEM (OPRÓCZ XS)

2 500 zł

DRZWI BOCZNE PRZESUWNE Z LEWEJ STRONY STEROWANE MANUALNIE

2 000 zł

FOTEL KIEROWCY Z PODŁOKIET., PAK. ERGONOMICZNY, ŁAWKA PASAŻERA DWUMIEJSC.

1 000 zł

KIEROWNICA SKÓRZANA

850 zł

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA DWUSTREFOWA

1 800 zł

R2: ŁAWKA 3-MIEJSCOWA DZIELONA 2/3-1/3 (T2), R3: ŁAWKA 3-MIEJSCOWA

5 850 zł

WSPOMAGANIE PARKOWANIA CZUJNIKI Z TYŁU + KAMERA COFANIA (AVR)

2 700 zł

Rabat:
Cena samochodu po rabacie brutto:
Cena samochodu po rabacie netto:

37 800 zł
133 900 zł
108 861,79 zł

Produkty dodatkowe:
Łączna cena z produktami dodatkowymi po rabacie brutto:

133 900 zł

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU SPACETOURER BUSINESS
ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)
Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni
Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie
ESP + ASR
Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami Full Cover SPYKE
Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją na wysokość i w odcinku lędźwiowym
Fotel pasażera pojedynczy ze składanym oparciem lub ławka dwumiejscowa ze
schowkiem pod siedziskiem w pierwszym rzędzie (wg wybranej opcji)
Kierownica regulowana na wysokość i głębokość
Klapa tylna z wycieraczką i podgrzewaną szybą
Klimatyzacja manualna
Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane
Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe
Ławka 3 miejscowa w drugim rzędzie
Monitoring koncentracji kierowcy poziom 1 Coffe Break Alert (licznik czasu jazdy)
Pakiet akustyczny (szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, szyby boczne
pogrubione, dodatkowe wyciszenie wnętrza i komory silnika)
Pakiet Look (zderzaki, listwy boczne, klamki zewnętrzne, obudowy lusterek w
kolorze nadwozia)
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich rzędów siedzeń
Pełne wykończenie wnętrza (ciemne), dekoracyjne listwy
Poduszki bezpieczeństwa przednie i boczne kierowcy i pasażera (rząd siedzeń 1)
Regulator prędkości /Ogranicznik prędkości zmienny
Rolety przeciwsłoneczne w drugim rzędzie
System radiowy RD6 : Blueutooth, USB, 3 gniazda 12V, 4HP+ 4 Tweetery
Szyby boczne przednie barwione sterowane elektrycznie sekwencyjnie
Szyby przesuwne w drugim rzędzie dla długości XS
Szyby stałe w drugim i trzecim rzędzie dla długości M i XL
Szyby w drugim i trzecim rzędzie dodatkowo przyciemniane
Światła do jazdy dziennej LED + światła przeciwmgłowe
Tapicerka materiałowa
Wyłożenie podłogi tworzywem sztucznym ze strukturą wykładziny (dywaniki
dostępne w ofercie akcesoriów)
Zegary LCD
Zestaw naprawczy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE MODELU SPACETOURER BUSINESS
ROLETY PRZECIWSŁONECZNE W DRUGIM RZĘDZIE

DANE TECHNICZNE: SILNIK 2.0 BLUEHDI 150 S&S DŁUGOŚĆ XL
Pojemność skokowa (cm3)

1997

Emisja CO2 w cyklu mieszanym
WLTP (g/km)

177 - 205

Moc maksymalna w kW (KM) przy
obr./min

110 (150) / 4000

Spalanie w cyklu mieszanym WLTP
(l/100km)

6,7 - 7,8

Maks. moment obrotowy Nm przy
obr./min

370 / 2000

Norma emisji spalin

EURO 6

Paliwo

Olej napędowy

Maksymalna prędkość km/h

183

Homologacja

Osobowa

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).

INFORMACJE DODATKOWE
GWARANCJA PRODUCENTA
GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA (Swoim zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych,
elektronicznych oraz hydraulicznych. Dodatkowo umożliwia skorzystanie z Programu pomocy drogowej Citroën Assistance);
GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA (12 lat dla samochodów osobowych, 5 lat dla samochodów dostawczych);
GWARANCJA NA LAKIER (3 lata dla samochodów osobowych, 2 lata dla samochodów dostawczych).
UMOWY SERWISOWE
KONTRAKT BASIC (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczając gwarancję umowną.)
1. PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI - Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną.
2. ASSISTANCE – Całodobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
3. USŁUGI MOBILNOŚCI – Pojazd zastępczy, kontynuowanie podróży lub powrót do domu, hotel.
KONTRAKT COMFORT (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczając gwarancje umowna.)
1. PRZEGLĄDY OKRESOWE – Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta
(oryginalne części zamienne, robocizna, homologowane oleje, płyny i materiały smarne).
2. ASSISTANCE – Całodobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
KONTRAKT COMFORT PLUS (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczając gwarancje umowna.)
1. PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI - Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną.
2. PRZEGLĄDY OKRESOWE – Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta
(oryginalne części zamienne, robocizna, homologowane oleje, płyny i materiały smarne).
3. ASSISTANCE – Całodobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
4. USŁUGI MOBILNOŚCI – Pojazd zastępczy, kontynuowanie podróży lub powrót do domu, hotel…
KONTRAKT PREMIUM (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczając gwarancje umowna.)
1. CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE – Pokrycie kosztów wymiany części zużywających się eksploatacyjnie (klocki, tarcze hamulcowe, sprzęgła, amortyzatory,...)
wraz z kosztem tych części, jednakże z wyłączeniem opon (o ile nie dokupiono tej opcji).
2. PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI - Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną.
3. PRZEGLĄDY OKRESOWE – Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta
4. ASSISTANCE – Całodobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
5. USŁUGI MOBILNOŚCI – Pojazd zastępczy, kontynuowanie podróży lub powrót do domu, hotel.
AKCESORIA
Oryginalne akcesoria CITROEN pozwalają wyróżnić Państwa samochód na tle innych. Obszerna oferta jest podzielona na kilka grup tematycznych w zależności
od ich przeznaczenia. Szczegółowe informacje o całej ofercie akcesoriów można uzyskać w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży CITROEN. Jest ona
zaprezentowana także na stronie www.citroen.pl.
SYSTEM ASSISTANCE
Dodatkowo wszystkie samochody bezpłatnie w okresie gwarancji (także przedłużonej) objęte są całodobowym systemem Citroen Assistance na terenie całej
Europy. Istnieje możliwość korzystania z samochodów zastępczych w przypadku unieruchomienia pojazdu wg zasad opisanych w szczegółowych warunkach
Citroen Assistance.
OFERTA FINANSOWANIA
Użytkowanie pojazdu i jego cykliczna wymiana na nowy to wyraźny trend na rynku samochodowym. Podążając za potrzebami naszych Klientów, stworzyliśmy
SIMPLYDRIVE. To nowoczesny program finansowy w formie leasingu operacyjnego dla przedsiębiorców i pożyczki dla klientów prywatnych z gwarantowaną
wartością rynkową pojazdu na koniec umowy. Dzięki temu płaci się jedynie za utratę wartości, oszczędza na racie, unika kłopotów przy odsprzedaży i używa
nowego samochodu. Decyzję, co zrobić ze swoim Citroenem, podejmuje się pod koniec umowy, a nie przy jej zawieraniu. Można zwrócić pojazd Dealerowi i
wymienić go na nowy model lub zatrzymać i co ważne, nie trzeba spieszyć się z decyzją, jest na to 3 lub 4 lata, tyle ile trwa Państwa umowa. Szczegóły oferty u
Doradcy Handlowego.
ODKUP SAMOCHODÓW
Oferujemy możliwość odkupu samochodów używanych różnych marek.
JAZDA TESTOWA
Zachęcamy do skorzystania z jazdy testowej, która pomoże Państwu w podjęciu decyzji o zakupie samochodu Citroen.
PROMOCJE
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi promocjami, które znajdują się na naszej stronie internetowej: www.dealer.citroen.pl/nazwadealera.

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).

Data utworzenia propozycji handlowej:
Termin ważności propozycji handlowej:

05.04.2019
30.04.2019

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).

