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COLLECTION

Elektromos meghajtású
mágneses szinkronmotor (66 LE)

1CMSA5HE9F01A073

Bruttó listaár (Ft) 9 960 000
Opciókód 5 ajtós

BIZTONSÁG

Alacsony keréknyomásra figyelmeztető rendszer S

3 pontos biztonsági övek övfeszítővel és överő-határolóval S

Blokkolásgátló (ABS), elektronikus fékerőelosztó         S

Elektronikus stabilitásprogram (ESP) S

Gyermekzár S

Ködfényszórók S

Oldal- és függönylégzsákok S

Vezető és utasoldali légzsákok S

KÉNYELEM

Állítható magasságú vezetőülés S

Automata fényszórókapcsolás S

Elektromos ablakemelők elöl-hátul (vezetőoldalon lefelé szekvenciális vezérlés) S

Elektromos vezérlésű klímaberendezés automata teljesítmény- és levegőelosztás-szabályozással, szagsemlegesítő filterrel 
S

Elektromos vezérlésű, fűthető visszapillantótükrök S

Elektromosan behajtható visszapillantótükrök S

Fedélzeti számítógép S

Fűthető vezetőülés S

Központi zár távirányítóval S

Szervokormány elektromos rásegítéssel S

AUDIO
MP3 CD-s rádió 4 hangszóróval, USB csatlakozóval, Bluetooth® kihangosítóval,                                                                                   
hangszóró-előkészítés a hátsó ajtókárpitokban

S

KÜLSŐ-BELSŐ ELEMEK

1 db hálózati csatlakozó S

1 db gyorstöltő csatlakozó S

15''-os könnyűfém keréktárcsák (elöl 145/65R15, hátul 175/55R15 méretű, alacsony ellenállású gumiabroncsok) S

50:50 arányban osztott,  állítható hátsó üléstámlák S

Bőrbevonatú kormánykerék S

Defektjavító készlet S

Digitális sebességmérő, pillanatnyi energiafogyasztás-kijelző S

Töltőkábel (háztartási hálózathoz, vagy közterületen lévő, minimum 220 V-os 16 A-es egyfázisú, váltóáramú töltőállomáshoz)
S

Kiegészítő szőnyeggarnitúra S

Lakkfekete fényezésű tükörházak, színre fényezett lökhárítók és külső kilincsek S

LED-es hátsó lámpák S

Lítium-ion akkumulátor (16 kWh, 330 V) S

0MM0 Metálfényezés 130 000

E5M6 Gyöngyházfehér fényezés 150 000

Sötétített hátsó oldalüvegek és hátsó szélvédőüveg S

Szövetkárpitozás (Collection esetén világosbarna "Camel" szövet és 2 tónusú műszerfal) S

CITROËN C-Zéro

Érvényes: 2020.01.06-tól a következő árlista közléséig. 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.


