PROPOZYCJA HANDLOWA nr: 27932/2022
Dziękujemy za zainteresowanie samochodami marki Citroën. W nawiązaniu do naszych ustaleń związanych z preferencjami zakupowymi poniżej
prezentujemy propozycję handlową dotyczącą modelu C3 AIRCROSS dla:
Identyfikator
54

DANE SAMOCHODU:
Model:

C3 AIRCROSS MV

Wersja:
Lakier:

1.2 PURETECH 110 FEEL

Tapicerka:

Szara Tkanina Mika Grey

Rok produkcji:

2022

BLANC BANQUISE NIEMETALIK

KALKULACJA:
Cena katalogowa brutto:
Cena wyposażenia dodatkowego brutto:

86 850 zł
4 480 zł

CITROËN CONNECT RADIO DAB, 6 GŁOŚNIKÓW, EKRAN 7'' MIRROR SCREEN, BT, USB

880 zł

KOŁA STEEL & STYLE 16'' KOŁPAKI 3D - HANKOOK 195/60 R16 H, OPONY
WIELOSEZONOWE

900 zł

SIEDZENIA PRZEDNIE PODGRZEWANE
SZYBY TYLNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE
Rabat:
Cena samochodu po rabacie brutto:
Cena samochodu po rabacie netto:

2 000 zł
700 zł
0 zł
91 330 zł
74 252,03 zł

Produkty dodatkowe:
Łączna cena z produktami dodatkowymi po rabacie brutto:

91 330 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 C3 AIRCROSS MV
2 gniazda 12V w konsoli centralnej
ABS
Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
Automatyczne blokowanie zamków po ruszeniu
Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
Blokada zabezpieczająca otwarcie drzwi tylnych (manualna)
Citroën Connect Radio DAB: system audio z Bluetooth, dźwięk przestrzenny
Arkamys
Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni (DSGi)
Elektroniczny rozdział siły hamowania (REF)
ISOFIX w II rzędzie
Kanapa tylna dzielona 1/3 - 2/3
Kierownica z tworzywa sztucznego z chromowanymi elementami i
sterowaniem radia
Klimatyzacja manualna z filtrem z węgla aktywnego
Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość
Komputer pokładowy wielofunkcyjny
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Lusterko wsteczne
Nakładki ochronne zderzaków czarne
Obręcze Steel & Style 16'' kołpaki 3D, opony 205/60 R16
Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze czarnym Perla Nera
Osłona przestrzeni bagażowej ruchoma
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe w II rzędzie
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami
napięcia
Poduszka bezpieczeństwa kierowcy
Poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia
Poduszki bezpieczeństwa boczne w I rzędzie
Poduszki bezpieczeństwa kurtynowe boczne z przodu i z tyłu
Reflektory EcoLED
Regulacja foteli wzdłużna i kąta oparcia ręczna
Schowki w przednich drzwiach
System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Coffee Brake Alert
System rozpoznawania znaków ograniczenia prądkości
System stabilizacji toru jazdy (ESP)
System wspomagania hamowania awaryjnego (AFU)
Szyby boczne barwione
Szyby przednie sterowane elektrycznie
Szyby tylne sterowane manualnie
Światła do jazdy dziennej DRL LED
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Uchwyt na napoje w panelu środkowym
Wspomaganie kierownicy
Zamek centralny sterowany pilotem
Zamykany schowek na rękawiczki w konsoli cenrtralnej
Zestaw naprawczy
Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym

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 1.2 PURETECH 110 FEEL
Pojemność skokowa (cm3)

1199

Emisja CO2 w cyklu mieszanym
WLTP (g/km)

130

Moc maksymalna w kW (KM) przy
obr./min

81 (110) / 5500

Spalanie w cyklu mieszanym WLTP
(l/100km)

5.7

Maks. moment obrotowy Nm przy
obr./min

205 / 1750

Spalanie w cyklu niskim WLTP
(l/100km)

6.8

EURO 6

Spalanie w cyklu średnim WLTP
(l/100km)

5.5

Benzyna bezołowiowa

Spalanie w cyklu wysokim WLTP
(l/100km)

5

183

Spalanie w cyklu bardzo wysokim
WLTP (l/100km)

6.1

Norma emisji spalin
Paliwo
Maksymalna prędkość km/h
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: http://citroen-wiw.pl.

Data utworzenia propozycji handlowej:
Termin ważności propozycji handlowej:

30.06.2022
30.06.2022

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%).

