
Doradca: Czarnecki Bartosz
Email: bartosz.czarnecki@citroen-zdunek.pl

PIECZĄTKA ADRESOWA SPRZEDAWCY

PROPOZYCJA HANDLOWA nr: 38665/2020

Dziękujemy za zainteresowanie samochodami marki Citroën. W nawiązaniu do naszych ustaleń związanych z preferencjami zakupowymi poniżej
prezentujemy propozycję handlową dotyczącą modelu C5 AIRCROSS dla:

Imię i nazwisko

CITROEN ZDUNEK

Numer telefonu

533314238

Adres email

bartosz.czarnecki@citroen-
zdunek.pl

Identyfikator

149360

DANE SAMOCHODU:

Model: C5 AIRCROSS

Wersja: PURETECH 180 EAT8 SHINE
Lakier: NOIR PERLA NERA METALIK

Tapicerka: Tapicerka skórzana Nappa

Rok produkcji: 2019

KALKULACJA:

Cena katalogowa brutto: 135 400 zł

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 20 200 zł

CITROËN CONNECT NAVI (NAC B4): EKRAN DOTYKOWY 8", BI-TUNER AM/FM + DAB, 6
GŁOŚN 0 zł

ELEKTRYCZNIE STEROWANA POKRYWA BAGAŻNIKA, ZAWIERA ADML (YD04) 0 zł

GRIP CONTROL & HILL ASSIST DESCENT 1 100 zł

KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 19"FULL BLACK CZARNE 205/55R19 2 200 zł

KOŁO ZAPASOWE - DOJAZDOWE 500 zł

KOMPOZYCJA 3: SKÓRA NAPPA MUSTANG +SZTUCZNA SKÓRA MISTRAL, Z MASAŻEM 8 500 zł

LAKIER METALIZOWANY 2 500 zł

OTWIERANY DACH PANORAMICZNY (TOP) 4 500 zł

PACK PARK ASSIST : AAS AR + AV + CAMERA 360 ° + CITY PARK 2 900 zł

RELINGI DACHOWE WZDŁUŻNE - BLANC 0 zł

Rabat: 24 100 zł

Cena samochodu po rabacie brutto: 131 500 zł

Cena samochodu po rabacie netto: 106 910,57 zł

Produkty dodatkowe:

Finansowanie Finansowanie PSA Finance

Łączna cena z produktami dodatkowymi po rabacie brutto: 131 500 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 C5 AIRCROSS

ABS + EBD + BAS
Automatyczne zapalanie świateł awaryjnych w razie gwałtownego hamowania
Automatycznie włączane reflektory i wycieraczki przednie
Centralny zamek z pilotem
Chłodzony schowek w desce rozdzielczej
Citroen Connect Navi z 6 głośnikami, bi-tunerem, MirrorLink, Wi-Fi, nawigacja 3D on-line, gniazdo USB
Cyfrowy zestaw wskaźników 12''
DAA 3 : Alarm nieuwagi kierowcy 3
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, zawiera ADML (YD04)
Elektryczny hamulec postojowy
ESP + ASR + wspomaganie ruszania na wzniesieniu + Inteligentny System Kontroli Trakcji
FCW (Front Collision Warning)
Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
Gniazda 12V z przodu i z tyłu konsoli centralnej oraz w bagażniku
Kierownica regulowana na wysokość i głębokość
Klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa z filtrem zapachów (RFTA)
Koła ze stopów lekkich 18" diamentowane dwukolorowe 235/55R18
Koło kierownicy pokryte skórą
Kompozycja 2: tapicerka z połączeniem skóry Claudia Nixon szary Confort / z dodatkami z tkaniny
Komputer pokładowy
LKA (Lane Keeping Assist - Aktywny system zapobiegania opuszczenia pasa ruchu)
Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie z kierunkowskazami LED
Ładowarka indukcyjna Qi do smartfona w dolnej części konsoli centralnej
Mocowania Isofix dla fotela z przodu i bocznych w drugim rzędzie
PACK DRIVE ASSIST: ACC (Tempomat aktywny) + AEBS3 ( > 30 km/h)
Pasy przednie z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia
Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera i boczne z przodu, kurtynowe z przodu i z tyłu
Reflektory przeciwmgłowe ze statycznym doświetlaniem zakrętów
Reflektory przednie Full LED
Regulator/ogranicznik prędkości programowany
Relingi dachowe wzdłużne - w kolorze ALUMINIUM
Schowek w konsoli środkowej z roletą
SLI - ISA - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
Szyby boczne z przodu foliowane, akustyczne
Szyby przycyemniane
Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprzytrzaskową (x4)
Światła do jazdy dziennej LED
Tablet dotykowy 8" sterujący funkcjami samochodu (klimatyzacja, radio, zestaw głośnomówiący Bluetooth)
Visio Park 1: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania
Wspomaganie kierownicy elektryczne
Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC)™
Zderzaki przednie i tylne w kolorze nadwozia
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Zestaw naprawczy do kół

WYPOSAŻENIE DODATKOWE MODELU C5 AIRCROSS
RELINGI DACHOWE WZDŁUŻNE - BLANC
ELEKTRYCZNIE STEROWANA POKRYWA BAGAŻNIKA, ZAWIERA ADML (YD04)
CITROËN CONNECT NAVI (NAC B4): EKRAN DOTYKOWY 8", BI-TUNER AM/FM + DAB, 6 GŁOŚN

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%).



DANE TECHNICZNE: SILNIK PURETECH 180 EAT8 SHINE

Pojemność skokowa (cm3) 1598 Emisja CO2 w cyklu mieszanym
WLTP (g/km) 168

Moc maksymalna w kW (KM) przy
obr./min 133 (180) / 5500 Spalanie w cyklu mieszanym WLTP

(l/100km) 7.4

Maks. moment obrotowy Nm przy
obr./min 250 / 1650 / Spalanie w cyklu niskim WLTP

(l/100km) 9.8

Norma emisji spalin EURO 6 Spalanie w cyklu średnim WLTP
(l/100km) 7.2

Paliwo Benzyna bezołowiowa Spalanie w cyklu wysokim WLTP
(l/100km) 6.2

Maksymalna prędkość km/h 216 Spalanie w cyklu bardzo wysokim
WLTP (l/100km) 7.8

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 Free2Move Lease w
formie leasingu operacyjnego dla przedsiębiorców oraz pożyczkę Simply Drive dla klientów prywatnych. Są to nowoczesne programy finansowe z gwarantowaną wartością rynkową
pojazdu na koniec umowy oraz możliwością wpłaty własnej od 1zł. Dzięki temu płaci się jedynie za utratę wartości, oszczędza na racie, unika kłopotów przy odsprzedaży i używa
nowego samochodu. Decyzję, co zrobić ze swoim Citroënem, podejmuje się pod koniec umowy, a nie przy jej zawieraniu. Można zwrócić pojazd Dealerowi lub wymienić go na nowy
model odnawiając umowę. 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.

Data utworzenia propozycji handlowej: 19.06.2020
Termin ważności propozycji handlowej: 30.06.2020

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%).


