
Bruttó árak Ft-ban, regisztrációs adóval

Benzines

PureTech 110 S&S 1199 110 4,6/104 6 seb C-SERIES 1CE3A5KNNKB0EO32 5 775 000 Ft 350 000 Ft 5 425 000 Ft
Dízel

BlueHDi 100 S&S 1499 100 3,4/90 6 seb C-SERIES 1CE3A5KMDKB0EO32 6 275 000 Ft 550 000 Ft 5 725 000 Ft

S&S: Stop & Start rendszer

 

A szériafelszereltség főbb elemei  

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

6 hangszórós audiorendszer DAB rádióval, térbeli hangzással

MOTOR 
HENGER-

ŰRTARTALOM 
(cm3)

TELJESÍTMÉNY 
(LE)

NEDC Vegyes 
fogyasztás (l/100 
km) / CO2 (g/km)

SEBESSÉG-VÁLTÓ

C-SERIES

Hill Assist visszagurulás-gátló rendszer 
ABS/REF/AFU/ESP/ASR

 Bőrbevonatú kormánykerék

FELSZERELTSÉGI 
SZINT

GYÁRI TÍPUSKÓD  LISTAÁR KEDVEZMÉNY
 KEDVEZMÉNYES 

ÁR

Defektjavító kit (amennyiben nem rendel opcionális pótkereket)

 LED-es nappali menetfény, 3D hatású LED-es hátsó lámpatestek

Fekete Airbump® karosszériavédő elemek

Elektromos, szekvenciális ablakemelők elöl
Elektromosan behajtható és állítható, fűthető visszapillantótükrök

Alacsony keréknyomásra figyelmeztető rendszer
Mélyvörös színcsomag

C-SERIES logó a külső tükrök alatt

Krómozott szegélyű első légbeömlő

Fényes fekete külső díszítőelemek (A, C oszlopon) 
Sebességváltás esedékességre figyelmeztető jelzés

V200602 - D6.2

CITROËN C4 CACTUS C-SERIES

A C-SERIES speciális széria a 32-es modellévben júliusi gyártástól elérhető

Vezetőoldali deréktámasz

Fényes fekete betét az első fényszórók körül

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 forgalomba helyezés 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.

Automata klíma csomag (automata klímaberendezés, esőérzékelő, automata 
fényszóró, elektrokróm belső visszapillantótükör)

16"-os acéltárcsák, könnyűfém felni hatású 3D Steel&Style dísztárcsa

C-SERIES belső hangulat Advanced Comfort üléssel

Sötétített hátsó oldalüvegek és hátsó szélvédő
 Ködfényszórók statikus kanyarfény funkcióval

Komfortfutómű progresszív hidraulikával 
7"-os érintőképernyő, Connecting BOX (Bluetooth telefonkihangosító)

Programozható sebességszabályozó és -korlátozó berendezés

Állítható magasságú első ülések
Tolatóradar

Karosszéria színére fényezett ajtókilincsek
Alacsony gördülési ellenállású abroncsok

Bőrbevonatú sebességváltó kar

Front-, oldal- és függönylégzsákok
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UB01 S
UB09 95 000
NA01 80 000

ZH7T S
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P0WP felár nélkül
145 000

M0F4 145 000
M0VL 145 000
M0XL 145 000

M6FC 220 000

Tolatókamera

Alacsony keréknyomásra figyelmeztető rendszer

KÜLSŐ-BELSŐ ELEMEK

Hófehér szolid fényezés

Artense szürke
Platinaszürke

16" acél felni Steel & Style könnyűfém hatású dísztárcsával, 205/55 R16 alacsony gördülési ellenállású gumiabronccsal
Bőrbevonatú kormánykerék 

Fekete Airbump® karosszériavédő elemek

ESP (Elektronikus stabilitásprogram) , ASR (kipörgésgátló)
Figyelmeztetés a be nem kapcsolt első és a kicsatolt hátsó biztonsági övekre
Hill Assist visszagurulás-gátló rendszer 

Oldallégzsákok és függönylégzsákok 

CITROËN C4 CACTUS C-SERIES

Drive Assist csomag: 
Active Safety Brake (aktív vészfékező rendszer)  + ütközésveszélyre figyelmeztető rendszer + Coffee Break alert + csökkenő figyelmet 
érzékelő rendszer + sebességtábla-felismerő rendszer sebességajánlással + véletlen sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (AFIL)

FELSZERELTSÉG
A C-SERIES speciális széria a 32-es modellévben júliusi gyártástól elérhető

BIZTONSÁG

ISOFIX rögzítési pontok a hátsó szélső ülőhelyeken
Ködfényszórók elöl statikus kanyarfény funkcióval
LED-es nappali menetfény
Manuális gyermekzár hátul

ABS elektronikus fékerő-elosztóval (REF)  és vészfék-asszisztenssel (AFU)

Deréktámasz a vezetőoldalon
Elektromos ablakemelők elöl (szekvenciális vezérléssel)
16"-os acéltárcsák, könnyűfém felni hatású 3D Steel&Style  dísztárcsával

Programozható sebességszabályozó és -korlátozó berendezés (tempomat)
Vezetőoldali légzsák, tetőbe épített, kikapcsolható utasoldali légzsák (Airbag in Roof technológia)

Állítható magasságú és mélységű kormánykerék tempomat és audio vezérlőgombokkal
Elektromosan behajtható és állítható, fűthető visszapillantótükrök
Állítható magasságú vezetőülés

KÉNYELEM

Automata klíma csomag: 
automata klímaberendezés, esőérzékelős ablaktörlők, automata fényszórók, elektrokróm belső visszapillantótükör

C-SERIES belső hangulat Advanced Comfort üléssel

Komfortfutómű progresszív hidraulikával*

Obszidián fekete
Gyöngyházfehér fényezés

Metálfényezések

Defektjavító kit (amennyiben nem rendel opcionális pótkereket)

Ülésfűtés elöl 

MagicWash technológia (az ablaktörlőlapátokba integrált ablakmosó fúvókák)

Smart Access csomag: elektronikus kulcs, Start-Stop gomb, kulcs nélküli nyitás-zárás és indítás
Sebességváltás esedékességére figyelmeztető jelzés 

Szervokormány változó rásegítéssel

Fedélzeti számítógép
Központi zár távirányítóval
Magas középkonzol rakodórekesszel az első ülések között 

Alacsony keréknyomásra figyelmeztető rendszer

Tolatóradar

Billenthető hátsó ablaküvegek



kód C-SERIES

CITROËN C4 CACTUS C-SERIES

FELSZERELTSÉG
A C-SERIES speciális széria a 32-es modellévben júliusi gyártástól elérhető
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RS06 50 000
RS02 50 000
VD10  S
ED62 S

S
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S
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RCNN 325 000
S

YR07 95 000

E6FH S

* = Progressive Hydraulic Cushions™  (Progresszív hidraulikus ütközőelemekkel™ ellátott lengéscsillapítók)

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

Fényes fekete visszapillantótükör-házak, lakkfekete tetőoszlopok és hátsó légterelő

C-SERIES BELSŐ HANGULAT

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 forgalomba helyezés 
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.

"C-SERIES" belső hangulat
 középszürke-sötétszürke "C-SERIES" kárpitozás, szürke műszerfalborítás, állítható magasságú utasülés, "Top box" pántok a kesztyűtartó 
fedélen, Citroën Advanced Comfort® ülések: Nagy sűrűségű habszivacs betét az ülőlapokban + 15 mm vastag, strukturált extra 
habszivacs réteg az első és hátsó üléseken.

Connect Assist Box (SOS vészhívó és Assistance hívó)

Connecting BOX (Bluetooth telefonkihangosító, USB csatlakozó)
Citroën Connect NAV 3D navigációs rendszer, DAB kompatibilis rádióval (Mirror Screen funkció nélkül)
7"-os érintőképernyő, amelyről a gépkocsi összes fő funkciója vezérelhető

Pótkerék (ideiglenes, csak a dízelmotorhoz)
Sötétített hátsó oldalüvegek és hátsó szélvédő

Top Box (felfelé nyíló kesztyűtartó)

Audiorendszer rádióval, térbeli hangzással, 6 hangszóróval, DAB kompatibilis rádióval

C-SERIES logó a külső tükrök alatt

Mélyvörös színcsomag (Eloxált mélyvörös betétek az Airbump elemeken és a ködfényszórók körül, fényes fekete főfényszóró keret)

AUDIO- ÉS FEDÉLZETI INORMÁCIÓS RENDSZEREK

BELSŐ HANGULATOK

KÜLSŐ-BELSŐ ELEMEK

Kilincsek a karosszéria színére fényezve
Műszerpanel digitális kijelzéssel
Osztottan dönthető hátsó üléstámla
Pótkerék 15" (csak benzinmotorhoz)



A 32-es gyári típuskód végződés 2020. februári gyártástól él júniusi gyártással bezárólag Bruttó árak Ft-ban, regisztrációs adóval

Benzines

PureTech 110 S&S 1199 110 # 4,6/104 6 seb FEEL 1CE3A5HNNKB0A032 5 490 000 Ft 100 000 Ft 5 390 000 Ft

PureTech 110 S&S 1199 110 # 4,6/104 6 seb SHINE 1CE3A5NNNKB0A032 6 170 000 Ft 250 000 Ft 5 920 000 Ft

PureTech 130 S&S EAT6 *** 1199 130 # 4,7/108 6 seb aut. SHINE 1CE3A5NNPQB0A032 6 870 000 Ft 250 000 Ft 6 620 000 Ft
Dízel

BlueHDi 100 S&S 1499 100 # 3,4/90 6 seb FEEL 1CE3A5HMDKB0A032 5 990 000 Ft 300 000 Ft 5 690 000 Ft

BlueHDi 100 S&S 1499 100 # 3,4/90 6 seb SHINE 1CE3A5NMDKB0A032 6 670 000 Ft 450 000 Ft 6 220 000 Ft

BlueHDi 120 S&S EAT6 *** 1499 120 # 3,9/101 6 seb FEEL 1CE3A5HMBQB0A032 6 740 000 Ft 300 000 Ft 6 440 000 Ft

BlueHDi 120 S&S EAT6 *** 1499 120 # 3,9/101 6 seb SHINE 1CE3A5NMBQB0A032 7 420 000 Ft 450 000 Ft 6 970 000 Ft

S&S: Stop & Start rendszer *** Az automata váltós változatok utolsó gyártási hónapja 2020. június. 

Megjegyzés: A júliustól elérhető C-SERIES külön árlistafülön található.  

A szériafelszereltség főbb elemei  

 

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

V200602 - D6.2

Hátsó parkolókamera, tolatóradar

 *Minden 2018. 04. 24. után megrendelt, magánügyfél számára új autóként értékesített új Citroën C4 Cactus 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 tájékoztatás nem teljeskörű, érdeklődjön márkakereskedőinknél!
**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.

Elektromosan behajtható visszapillantótükrök

Állítható magasságú első utasülés
Fényes fekete betét az első fényszórók körül

Automata változat esetén a megfelelő  pótkerék is az alapfelszereltség része

Sötétített hátsó oldalüvegek és hátsó szélvédő
Navigációs rendszer

Automata klíma csomag (automata klímaberendezés, esőérzékelő, automata 
fényszóró, elektrokróm belső visszapillantótükör)

16"-os SQUARE könnyűfém keréktárcsák

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 forgalomba helyezés 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.

Fényes fekete külső díszítőelemek (A, C oszlopon) ABS/REF/AFU/ESP/ASR

SHINE (FEEL felszereltségen felül)

Karosszéria színére fényezett ajtókilincsek Automata változat esetén az ideiglenes pótkerék is az alapfelszereltség része

Matt fekete betét az első fényszórók körül Defektjavító kit (amennyiben nem rendel vagy nincs opcionális pótkerék)

7"-os érintőképernyő, Connecting BOX (Bluetooth telefonkihangosító) Vezetőoldali deréktámasz
6 hangszórós audiorendszer rádióval, térbeli hangzással  Ködfényszórók statikus kanyarfény funkcióval

 LED-es nappali menetfény, 3D hatású LED-es hátsó lámpatestek Krómozott szegélyű első légbeömlő
Állítható magasságú vezetőülés Alacsony gördülési ellenállású abroncsok

Fekete Airbump® karosszériavédő elemek Acél keréktárcsa Corner dísztárcsával, 205 / 55 R16 gumiabroncs 
Elektromos, szekvenciális ablakemelők elöl Bőrbevonatú sebességváltó kar

Elektromosan állítható, fűthető visszapillantótükrök Front-, oldal- és függönylégzsákok

Komfortfutómű progresszív hidraulikával Manuális klímaberendezés
FEEL 

Programozható sebességszabályozó és -korlátozó berendezés  Bőrbevonatú kormánykerék

CITROËN C4 CACTUS

MOTOR 
HENGER-

ŰRTARTALOM (cm3)
TELJESÍTMÉNY 

(LE)

NEDC Vegyes 
fogyasztás (l/100 
km) / CO2 (g/km)

 KEDVEZMÉNYES ÁR
SEBESSÉG-

VÁLTÓ
FELSZERELTSÉGI 

SZINT
GYÁRI TÍPUSKÓD  LISTAÁR KEDVEZMÉNY



Bruttó árak Ft-ban.

kód FEEL SHINE

S S
S S

D403  - 197 000

S S
S S
S S

AO01  - 105 000
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S

S S

Lásd opcionális 
belső hangulatok

S

S S

RL05  - S

S S
S S

S S
S S
S S
 - S
S S
S S
S S
S S

WX29 S  - 
S S

YD04  - 115 000
S S

UB09  - S
UB07  - 60 000
UB01 70000  - 
NA01 80 000 80 000

ZHU3  - S

ZH2V S  - 
ZH7T 65 000  - 

S S
S S
S S

P01N 0 0
P0WP 70 000 70 000

130 000 130 000
M0F4 130 000 130 000
M0VL 130 000 130 000
M0XL 130 000 130 000
M0TX 130 000 130 000

M6FC 200 000 200 000

Hill Assist visszagurulás-gátló rendszer 

CITROËN C4 CACTUS

A 32-es gyári típuskód végződés 2020. februári gyártástól él júniusi gyártással bezárólag

FELSZERELTSÉG

BIZTONSÁG

ABS elektronikus fékerő-elosztóval (REF)  és vészfék-asszisztenssel (AFU)
Alacsony keréknyomásra figyelmeztető rendszer
Drive Assist csomag: 
Active Safety Brake (aktív vészfékező rendszer)  + ütközésveszélyre figyelmeztető rendszer + Coffee Break alert + csökkenő figyelmet érzékelő rendszer + 
sebességtábla-felismerő rendszer sebességajánlással + véletlen sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (AFIL)

ESP (Elektronikus stabilitásprogram) , ASR (kipörgésgátló)
Figyelmeztetés a be nem kapcsolt első és a kicsatolt hátsó biztonsági övekre

Állítható magasságú utasülés

Holttér-figyelő rendszer (és első parkolóradar)
ISOFIX rögzítési pontok a hátsó szélső ülőhelyeken
Ködfényszórók elöl statikus kanyarfény funkcióval
LED-es nappali menetfény
Manuális gyermekzár hátul
Oldallégzsákok és függönylégzsákok 
Pirotechnikai övfeszítők az első biztonsági öveknél
Programozható sebességszabályozó és -korlátozó berendezés (tempomat)
Vezetőoldali légzsák, tetőbe épített, kikapcsolható utasoldali légzsák (Airbag in Roof technológia)
KÉNYELEM
Állítható magasságú és mélységű kormánykerék tempomat és audio vezérlőgombokkal

MagicWash technológia (az ablaktörlőlapátokba integrált ablakmosó fúvókák)

Állítható magasságú vezetőülés

Automata klíma csomag: 
automata klímaberendezés, esőérzékelős ablaktörlők, automata fényszórók, elektrokróm belső visszapillantótükör
Billenthető hátsó ablaküvegek
Komfortfutómű progresszív hidraulikával*
Deréktámasz a vezetőoldalon
Elektromos ablakemelők elöl (szekvenciális vezérléssel)
Elektromosan állítható, fűthető visszapillantótükrök integrált irányjelzőkkel
Elektromosan behajtható visszapillantótükrök
Fedélzeti számítógép
Központi zár távirányítóval
Magas középkonzol rakodórekesszel az első ülések között 

16" acél felni Steel & Style könnyűfém hatású dísztárcsával, 205/55 R16 alacsony gördülési ellenállású gumiabronccsal

Manuális klímaberendezés
Sebességváltás esedékességére figyelmeztető jelzés (manuális sebességváltó esetén)
Smart Access csomag: elektronikus kulcs, Start-Stop gomb, kulcs nélküli nyitás-zárás és indítás
Szervokormány változó rásegítéssel
Tolatókamera és tolatóradar
Első parkolóradar 
Tolatóradar
Ülésfűtés elöl 
KÜLSŐ-BELSŐ ELEMEK

16" SQUARE könnyűfém felni, 205/55 R16 alacsony gördülési ellenállású gumiabronccsal
16" acélfelni CORNER dísztárcsával, 205/55 R16 alacsony gördülési ellenállású gumiabronccsal

Bőrbevonatú kormánykerék 
Defektjavító kit (amennyiben nem rendel opcionális pótkereket)
Fekete Airbump® karosszériavédő elemek
Rali piros alapfényezés
Hófehér szolid fényezés
Metálfényezések

Artense szürke
Platinaszürke

Obszidián fekete
Emerald kék

Gyöngyházfehér fényezés



Bruttó árak Ft-ban.

kód FEEL SHINE

CITROËN C4 CACTUS

A 32-es gyári típuskód végződés 2020. februári gyártástól él júniusi gyártással bezárólag

FELSZERELTSÉG

S S
S S
S S
S S

KK01  - 75 000
RS06 35 000 35 000 / S
RS02 35 000 / S 35 000 / S
VD10  - S
ED60 59000 S

ED61 59000 felár nélkül

ED62 59000 felár nélkül

ED63 59000 felár nélkül

S S

S S
S S
 - S

E201 65000 -
S S

23FR S S

26FN 120 000 120 000

52AA 120000 120 000

* = Progressive Hydraulic Cushions™  (Progresszív hidraulikus ütközőelemekkel™ ellátott lengéscsillapítók)
** AndroidAuto és Carplay rendszerek, kompatibilis telefonkészülék szükséges hozzá. Navigációs rendszer esetén nincs MirrorScreen funkció.
Érvényes: 2020. június 2-től a következő árlista közléséig.

V200602 - D6.2

KÜLSŐ-BELSŐ ELEMEK

Színcsomag "Silver chrome" (Ezüstös króm betétek az Airbump elemeken és a ködfényszórók körül, fényes fekete főfényszóró keret)

Fényes fekete visszapillantótükör-házak, lakkfekete tetőoszlopok és hátsó légterelő
Kilincsek a karosszéria színére fényezve
Műszerpanel digitális kijelzéssel
Osztottan dönthető hátsó üléstámla
Tetősínek lakkfekete fényezéssel
Pótkerék 15" (csak benzinmotorhoz) ; EAT6 sebességváltó esetén széria
Pótkerék (ideiglenes, csak a dízelmotorhoz) ; EAT6 sebességváltó esetén széria
Sötétített hátsó oldalüvegek és hátsó szélvédő
Színcsomag "Glossy Black" (Onyx fekete betétek az Airbump elemeken és a ködfényszórók körül, a főfényszórók körül)
Színcsomag "Anodised White" (Eloxált fehér betétek az Airbump elemeken és a ködfényszórók körül, fényes fekete főfényszóró keret) - Nem elérhető 
Gyöngyházfehér és Hófehér karosszériaszínekhez.
Mélyvörös Színcsomag (Eloxált mélypiros betétek az Airbump elemeken és a ködfényszórók körül, fényes fekete főfényszóró keret) - Nem elérhető Rali 
piros és Emerald kék karosszériaszínekhez.

Top Box (felfelé nyíló kesztyűtartó)
AUDIO- ÉS FEDÉLZETI INORMÁCIÓS RENDSZEREK
Audiorendszer rádióval, térbeli hangzással, 6 hangszóróval
Connecting BOX (Bluetooth telefonkihangosító, USB csatlakozó)
Citroën Connect NAV 3D navigációs rendszer
Mirror Screen funkció**
7"-os érintőképernyő, amelyről a gépkocsi összes fő funkciója vezérelhető
BELSŐ HANGULATOK
Standard hangulat 
Szürke "Mica" szövetkárpitozás piros díszvarrással, szürke műszerfalborítás (Shine esetében "Top box" pántok a kesztyűtartó fedélen) . Nagy sűrűségű 
habszivacs betét az ülőlapokban.

"Wild Grey" belső hangulat
 szürke "Silica" szövetkárpitozás kék díszvarrással, szürke műszerfalborítás, állítható magasságú utasülés, szőnyeggarnitúra, "Top box" pántok a 
kesztyűtartó fedélen, Citroën Advanced Comfort® ülések: Nagy sűrűségű habszivacs betét az ülőlapokban + 15 mm vastag, strukturált extra 
habszivacs réteg az első és hátsó üléseken.
"Metropolitan Red" belső hangulat
bézs "Silica"+ mélypiros szövetkárpitozás bézs díszvarrással, mélypiros műszerfalborítás, állítható magasságú utasülés, szőnyeggarnitúra, "Top box" 
pántok a kesztyűtartó fedélen, Citroën Advanced Comfort® ülések: Nagy sűrűségű habszivacs betét az ülőlapokban + 15 mm vastag, strukturált 
extra habszivacs réteg az első és hátsó üléseken.

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 forgalomba helyezés 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.


