
2020 februári gyártástól érvényes típuskódok

Felszereltség Motor Teljesítmény Típuskód
WLTP vegyes 
fogyasztás*** 

(l/100km)

WLTP vegyes CO2 

kibocsátás*** (g/km)
Listaár Kedvezmény Kedvezményes ár 

FEEL
1.5 BlueHDi 

100S&S
1499 cm3                                 

75 kW
1CM3A4KMDKK0A0C6 4,4 116 5 422 000 400 000 5 022 000

SHINE
1.5 BlueHDi 

100 S&S
1499 cm3                                 

75 kW
1CM3A4NMDKK0A0C6 4,5 118 5 572 000 400 000 5 172 000

CITROËN C-Elysée

Érvényes: 2020. június 2-től a következő árlista közléséig. 

*Minden 2017. 04. 18. után megrendelt, magánügyfél számára új autóként értékesített Új CitroënC-Elysée személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most + 3 év kiterjesztett EssentialDrive szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az 
EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket 
előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és 
körülmények egyidejűleg teljesülnek.

A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel 
fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a C Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget 
vállalni. A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot a Citroën márkakereskedői hálózattal.

***A közölt fogyasztási és CO₂ emissziós értékek megfelelnek a WLTP előírásnak (EU 2017/948 ajánlása). 2018. szeptember 1-től a gépjárművek típusjóváhagyása a könnyű gépjárművek számára világszinten egységesített tesztelési eljárás szerint történik (WLTP), ami 
egy új, valósághűbb tesztelési eljárás a fogyasztás és a CO₂ kibocsátás meghatározására. Ez a WLTP eljárás helyettesíti a korábban használt Új Európai Vezetési Ciklus (NEDC) elnevezésű tesztelési eljárást. Mivel a tesztelés valósághűbb körülmények között történik, a 
WLTP szerint mért fogyasztási és a CO₂  emissziós értékek számos esetben magasabbak az NEDC eljárás szerint mért adatoknál. A fogyasztási és CO₂ kibocsátási adatok eltérőek lehetnek az autók felszereltségének, az opcióknak és az alkalmazott gumiabroncs típusnak 
megfelelően. A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a C Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. 



FELSZERELTSÉG FEEL SHINE
ABS, ESP, kipörgésgátló, vészfékrásegítés, elektronikus fékerő elosztó, automata vészvillogó S S
Hárompontos biztonsági övek hátul S S
Isofix rögzítési pontok hátul (2db) S S
Pirotechnikai övfeszítők és överő-határoló elöl S S
Vezető- és utasoldali légzsák, oldallégzsák S S
Indirekt keréknyomás-ellenőrző rendszer S S
LED-es nappali menetfény S S

PR01 Ködfényszórók S S
AB11 Riasztóberendezés és 2 db távirányítós kulcs 90 000 90 000

Elektromos ablakemelők elöl S S
Fedélzeti számítógép, külsőhőmérséklet-kijelző S S
Központi zár távirányítóval, csomagtér nyitó funkcióval S S
Magasságban állítható kormányoszlop, állítható magasságú vezetőülés S S
Sebességfüggő szervokormány  S S
Színezett üvegek S S
12V-os csatlakozó S S

AD01 Szivargyújtó és hamutál 25 000 25 000
Elektromosan állítható és fűtött visszapillantó tükrök S S
Osztottan dönthető hátsó üléspad, teljesértékű fejtámlákkal S S
Bőrbevonatú kormánykerék és bőr váltógomb - S

RE02 Manuális klímaberendezés digitállis kijelzővel 60 000 S
RE01 Manuális klímaberendezés S -
LE03 Elektromos hátsó ablakemelők 35 000 S

LW02 Fűthető első ülések és fűthető első szélvédő1  (világos színű kárpittal - 8JFZ - nem rendelhető) 105 000 105 000
NA01 Fűthető első ülések (világos színű kárpittal - 8JFZ - nem rendelhető) 75 000 75 000
RG03 Tempomat és sebességhatároló S S
UB01 Tolatóradar 85 000 85 000
UB09 Tolatóradar, tolatókamera és érintőképernyő (WLL8) - 330 000

WLL5 Kormányoszlopról vezérelhető rádió, USB csatlakozó, Bluetooth kihangosító és 4 hangszóró S S
WLL8 Érintőképernyő, rádió, mirror screen funkció, Bluetooth kihangosító, USB csatlakozó 160 000 160 000

15" acél keréktárcsa, "Asterodea" dísztárcsa és defektjavító készlet S -
16" acél keréktárcsa, "Steel&Style" dísztárcsa és defektjavító készlet - S

ZH38 Szükség pótkerék 45 000 -
ZH6S 15" Gyoza alumínium keréktárcsa, szükség pótkerékkel 150 000 75 000
ZH41 16" acél keréktárcsa és szükség pótkerék - 45 000
ZH44 16" San Diego alumínium keréktárcsa, szükség pótkerékkel - 120 000

Kilincsek és tükörházak a karosszéria színében S S
Krómkeretes műszeregység (kilométer óra és fordulatszám mérő) S S
Narancs megvilágítású középső műszeregység kijelző S -
Fehér megvilágítású középső műszeregység kijelző - S
Fényes Sunsilver műszerfal díszítés S S

JB04 Könyöklő rakodórekesszel elöl 40 000 S
Külső krómdíszítés az ablakoknál és az első lökhárítón - S

8JFZ Világos WAXE szövet kárpit - 55 000
04FX Bőr-szövet kárpit - 170 000
ONXY Fekete Onyx fényezés 80 000 80 000
0MM0 Metálfényezés 130 000 130 000

1 A szélvédő alsó részét fűti, az ablaktörlő alatti sávban található a fűtőszál

A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő 
visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a C Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A C 
Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a Citroën márkakereskedői hálózattal.

Érvényes: 2020. június 2-től a következő árlista közléséig. 
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