
 

Bruttó listaárak regisztrációs adóval (Ft)

Kedvezményes árak (Ft)

A készlet erejéig érvényes árlista.

UF01

NB07

HU13

NA01

 

WLKQ

WLKS

WLQI

ZH45

ZH7M

OK01

Krómozott külső tükörházak, speciális Rayados szövetkárpitozás

0MM0

0NP9

0NN9 Speciális gyöngyházfehér fényezés

Színre fényezett külső ajtókilincsek, lökhárítók S

KITERJESZTETT GARANCIASZERZŐDÉSEK / ESSENTIALDRIVE
+ 1 év / 60 000 km: 57 000 Ft; +2 

év / 80 000 km: 96 500 Ft;                                                                    

+ 3 év / 100 000 km: 142 000 Ft

A feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t és a regisztrációs adót. A listaárak 2015. április 1-től visszavonásig érvényesek. A kedvezményes árak 2015. április 1 - 30. között felvett 

ügyfélmegrendelésekre érvényesek, a készlet erejéig. A Citroën Hungária minden változtatás jogát fenntartja.

Sötétített hátsó ablaküveg és hátsó oldalüvegek, krómozott díszítés az övvonalon S

Speciális Babylone vörös fényezés 160,000

160,000

Speciális "Tungstene" díszítés a középkonzolon és az ajtókárpitoknál S

S

LED-es olvasólámpák és állítható belső hangulatvilágítás Cielo üvegtető esetén

Metálfényezés 120,000

Műszeregység analóg és digitális sebességkijelzéssel (eMyway navigáció esetén változtatható színű megvilágítás) S

Bőrbevonatú kormánykerék és váltógomb S

Cielo panoráma üvegtető elektromosan állítható árnyékolóval (Connecting BOX-ot és kettős rádiótunert vonz) 160,000

Középkonzol: félmagas konzol az első ülések között, elcsúsztatható könyöktámasz S

KÜLSŐ-BELSŐ ELEMEK

16''-os dísztárcsák 16"-os pótkerékkel S

16''-os "Darwin" könnyűfém keréktárcsák és 16"-os pótkerék 120,000

17''-os "Phoenix" könnyűfém keréktárcsák 16''-os pótkerék 170,000

AUDIO, TELEMATIKA

RD5 MP3 CD-s rádió térbeli hangzással (Arkamis), AUX csatlakozóval + fedélzeti számítógép + külső hőmérséklet-

kijelző
S

Connecting BOX: USB csatlakozó és Bluetooth® kihangosító 70,000

eMyway színes navigációs rendszer Bluetooth® kihangosítóval,merevlemezzel, USB csatlakozóval, kettős rádiótunerrel 240,000

Manuális klímaberendezés pollenszűrővel, hűthető kesztyűtartóval S

Négy irányban állítható kormánykerék S

Sebességszabályozó és -korlátozó berendezés (Automata klíma csomag, vagy USB BOX opció esetén programozható) S

Elektromos, szekvenciális elektromos ablakemelők elöl, becsípődésgátlóval, központi zár távirányítóval S

Elektromos, szekvenciális elektromos ablakemelők hátul, becsípődésgátlóval S

Fűthető ülések elöl 70,000

Automata klíma csomag: automata, kétzónás klímaberendezés aktívszenes szűrővel, 3 üzemmóddal, REST 

funkcióval; elektrokróm belső tükör, esőérzékelős ablaktörlő, automata fényszóró, programozható sebességszabályozó 

és -korlátozó berendezés

125,000

City csomag: tolatóradar és krómozott betét a hátsó lökhárítón (Connecting BOX opció, vagy Automata klíma csomag 

esetén kiegészítő, vizuális információ); elektromosan behajtódó visszapillantótükrök a tükör alsó részében elhelyezett 

fényforrással, 12V-os csatlakozó a csomagtérben  

S

Elektromos és fűthető visszapillantótükrök S

Vezetőoldali- és kikapcsolható utasoldali légzsák, oldal- és függönylégzsákok, Isofix rögzítőpontok a hátsó, szélső 

ülőhelyeken
S

KÉNYELEM

Állítható deréktámaszok elöl S

Állítható magasságú első ülések S

ITC (Intelligent Traction Control): intelligens kipörgésgátló rendszer S

Ködfényszórók elöl statikus kanyarvilágítással S

Pirotechnikai övfeszítők elöl, överő-határolók a szélső, hátsó ülőhelyeken S

Blokkolásgátló (ABS), elektronikus fékerő elosztó (REF) és vészfékrásegítés (AFU) S

Elektronikus stabilitásprogram (ESP) és kipörgésgátló (ASR) Hill Assist funkcióval S

Figyelmeztetés a becsatolatlan biztonsági övekre (elöl és hátul), hátsó gyermekzár S

BIZTONSÁG

Alacsony keréknyomásra figyelmeztető rendszer S

HDi 90 (1560 cm
3
)

5,877,000

4,927,000

CITROËN C4
SELECTION

Limitált széria

VTi 120 (1598 cm
3
)

5,617,000

4,717,000


