
OPERATIVNÍ  LEASING  
UŽITKOVÝCH VOZŮ  

CITROËN

•  Pravidelná měsíční splátka dle vybraného vozu
• Doba nájmu 24 nebo 36 měsíců
•  Nájezd 70 000 – 80 000 km za 2 roky 

anebo 105 000 – 120 000 km za 3 roky
•  Povinné a havarijní pojištění (10% spoluúčast) 

včetně GAP v ceně

RELAX CITROËN



CITROËN BERLINGO VAN L1
OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
Berlingo Van Plus L1 650 1.5 BlueHDi 100 k MAN6

9 652 Kč* / 11 353 Kč 8 073 Kč* / 9 246 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
Berlingo Van Plus L1 650 1.5 BlueHDi 100 k MAN6

11 809 Kč* / 13 511  Kč 14 206 Kč* / 15 750 Kč

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

MODEL CENA
Berlingo Van Plus L1 650 1.5 BlueHDi 100 k MAN6 503 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY  
-  ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
-  ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
-  Airbag řidiče
-  Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
-  Tempomat a omezovač rychlosti
-  Halogenové přední světlomety s denním svícením, funkce Follow me home
-  Přední mlhové světlomety
-  Manuální klimatizace
-  Elektrický posilovač řízení
-  Elektricky ovládaná přední okna
-  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
-  Rádio RD6: monotuner, Bluetooth, USB konektor, 4 reproduktory, ovládání pod volantem
-  Posuvné plechové pravé boční dveře

Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN BERLINGO VAN L2
OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
Berlingo Van Plus L2 1000 1.5 BlueHDi 100 k MAN6

10 101 Kč* / 11 914 Kč 8 467 Kč* / 9 717 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
Berlingo Van Plus L2 1000 1.5 BlueHDi 100 k MAN6

13 019 Kč* / 14 832 Kč 11 743 Kč* / 12 994 Kč

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace

MODEL CENA
Berlingo Van Plus L2 1000 1.5 BlueHDi 100 k MAN6 543 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY  
-  ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
-  ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
-  Airbag řidiče
-  Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
-  Tempomat a omezovač rychlosti
-  Halogenové přední světlomety s denním svícením, funkce Follow me home
-  Přední mlhové světlomety
-  Manuální klimatizace
-  Elektrický posilovač řízení
-  Elektricky ovládaná přední okna
-  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
-  Rádio RD6: monotuner, Bluetooth, USB konektor, 4 reproduktory, ovládání pod volantem
-  Posuvné plechové pravé boční dveře



CITROËN ë-BERLINGO VAN L1
OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Berlingo Van Plus L1 1000 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

17 281 Kč* / 20 198 Kč 15 756 Kč* / 17 767 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Berlingo Van Plus L1 1000 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

19 019 Kč* / 21 936 Kč 17 546 Kč* / 19 557 Kč

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

MODEL CENA
ë-Berlingo Van Plus L1 1000 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh) 799 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY  
-  ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
-  ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
-  Airbag řidiče
-  Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
-  Tempomat a omezovač rychlosti
-  Halogenové přední světlomety s denním svícením, funkce Follow me home
-  Přední mlhové světlomety
-  Manuální klimatizace
-  Elektrický posilovač řízení
-  Elektricky ovládaná přední okna
-  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
-  Rádio RD6: monotuner, Bluetooth, USB konektor, 4 reproduktory, ovládání pod volantem
-  Posuvné plechové pravé boční dveře
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V

Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN ë-BERLINGO VAN L2
OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Berlingo Van Plus L2 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

17 794 Kč* / 20 801 Kč 16 221 Kč* / 18 295 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Berlingo Van Plus L2 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

20 292 Kč* / 23 299 Kč 18 834 Kč* / 20 908 Kč

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace

MODEL CENA
ë-Berlingo Van Plus L2 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh) 824 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY  
-  ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
-  ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
-  Airbag řidiče
-  Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
-  Tempomat a omezovač rychlosti
-  Halogenové přední světlomety s denním svícením, funkce Follow me home
-  Přední mlhové světlomety
-  Manuální klimatizace
-  Elektrický posilovač řízení
-  Elektricky ovládaná přední okna
-  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
-  Rádio RD6: monotuner, Bluetooth, USB konektor, 4 reproduktory, ovládání pod volantem
-  Posuvné plechové pravé boční dveře
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V



CITROËN JUMPY FURGON L2

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
Jumpy Furgon Plus L2 1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6

11 976 Kč* / 14 319 Kč 10 188 Kč* / 11 805 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
Jumpy Furgon Plus L2 1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6

14 402 Kč* / 16 746 Kč 13 049 Kč* / 14 665 Kč

MODEL CENA
Jumpy Furgon Plus L2 1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 675 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Manuální klimatizace
- Automatické stěrače a světlomety
- Audiosystém RDS/MP3: rádio AM/FM, HF Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání pod volantem
- Uspořádání interiéru Moduwork

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN JUMPY FURGON L2

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
Jumpy Furgon Plus L2 2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6

12 393 Kč* / 14 861 Kč 10 579 Kč* / 12 281 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
Jumpy Furgon Plus L2 2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6

14 820 Kč* / 17 287 Kč 13 439 Kč* / 15 141 Kč

MODEL CENA
Jumpy Furgon Plus L2 2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6 720 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Manuální klimatizace
- Automatické stěrače a světlomety
- Audiosystém RDS/MP3: rádio AM/FM, HF Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání pod volantem
- Uspořádání interiéru Moduwork

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN JUMPY FURGON L3

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
Jumpy Furgon Plus L3 2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6

12 771 Kč* / 15 359 Kč 10 941 Kč* / 12 726 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
Jumpy Furgon Plus L3 2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6

15 198 Kč* / 17 786 Kč 13 801 Kč* / 15 586 Kč

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace

MODEL CENA
Jumpy Furgon Plus L3 2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6 765 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Manuální klimatizace
- Automatické stěrače a světlomety
- Audiosystém RDS/MP3: rádio AM/FM, HF Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání pod volantem
- Uspořádání interiéru Moduwork



CITROËN ë-JUMPY FURGON L1

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Jumpy Furgon Plus L1 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

17 038 Kč* / 20 257 Kč 16 228 Kč* / 18 448 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Jumpy Furgon Plus L1 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

19 110 Kč* / 22 329 Kč 18 650 Kč* / 20 870 Kč

MODEL CENA
ë-Jumpy Furgon Plus L1 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh) 939 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Manuální klimatizace
- Automatické stěrače a světlomety
- Audiosystém RDS/MP3: rádio AM/FM, HF Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání pod volantem
- Uspořádání interiéru Moduwork
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN ë-JUMPY FURGON L2

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Jumpy Furgon Plus L2 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

17 468 Kč* / 20 772 Kč 16 637 Kč* / 18 915 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Jumpy Furgon Plus L2 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

19 540 Kč* / 22 844 Kč 19 059 Kč* / 21 337 Kč

MODEL CENA
ë-Jumpy Furgon Plus L2 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh) 964 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Manuální klimatizace
- Automatické stěrače a světlomety
- Audiosystém RDS/MP3: rádio AM/FM, HF Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání pod volantem
- Uspořádání interiéru Moduwork
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V 

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN ë-JUMPY FURGON L2

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Jumpy Furgon Plus L2 elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh)

20 216 Kč* / 24 069 Kč 19 251 Kč* / 21 907 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Jumpy Furgon Plus L2 elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh)

22 288 Kč* / 26 141 Kč 21 673 Kč* / 24 329 Kč

MODEL CENA
ë-Jumpy Furgon Plus L2 elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh) 1 124 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Manuální klimatizace
- Automatické stěrače a světlomety
- Audiosystém RDS/MP3: rádio AM/FM, HF Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání pod volantem
- Uspořádání interiéru Moduwork
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN ë-JUMPY FURGON L3

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Jumpy Furgon Plus L3 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

17 897 Kč* / 21 287 Kč 17 045 Kč* / 19 383 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Jumpy Furgon Plus L3 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

19 969 Kč* / 23 359 Kč 19 467 Kč* / 21 805 Kč

MODEL CENA
ë-Jumpy Furgon Plus L3 elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh) 989 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Manuální klimatizace
- Automatické stěrače a světlomety
- Audiosystém RDS/MP3: rádio AM/FM, HF Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání pod volantem
- Uspořádání interiéru Moduwork
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN ë-JUMPY FURGON L3

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Jumpy Furgon Plus L3 elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh)

20 646 Kč* / 24 584 Kč 19 659 Kč* / 22 375 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-Jumpy Furgon Plus L3 elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh)

22 718 Kč* / 26 656 Kč 22 081 Kč* / 24 797 Kč

MODEL CENA
ë-Jumpy Furgon Plus L3 elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh) 1 149 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Manuální klimatizace
- Automatické stěrače a světlomety
- Audiosystém RDS/MP3: rádio AM/FM, HF Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání pod volantem
- Uspořádání interiéru Moduwork
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN JUMPER FURGON L2H2 - 11,5 m3

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 80 000 km 36 měsíců / 120 000 km
Jumper Furgon PLUS 35 L2H2 BlueHDi 140 S&S MAN6
11 915 Kč* /  14 487 Kč 10 489 Kč* / 12 263 Kč

24 měsíců / 80 000 km 36 měsíců / 120 000 km
Jumper Furgon PLUS 35 L2H2 BlueHDi 140 S&S MAN6
14 693 Kč* / 17 266 Kč 13 884 Kč* / 15 657 Kč

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace

MODEL CENA
Jumper Furgon PLUS 35 L2H2 BlueHDi 140 S&S MAN6 889 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA, ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče
- Tempomat a omezovač rychlosti
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládáním
- Podélně nastavitelný volant
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
- Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce
- Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB + ovládání na volantu + HF Bluetooth
- Plechové boční posuvné dveře na pravé straně
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy



CITROËN JUMPER FURGON L3H2 - 13 m3

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 80 000 km 36 měsíců / 120 000 km
Jumper Furgon PLUS 35 L3H2 BlueHDi 140 S&S MAN6
11 874 Kč* / 14 489 Kč 10 518 Kč* / 12 321 Kč

24 měsíců / 80 000 km 36 měsíců / 120 000 km
Jumper Furgon PLUS 35 L3H2 BlueHDi 140 S&S MAN6
14 653 Kč* / 17 268 Kč 13 912 Kč* / 15 716 Kč

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace

MODEL CENA
Jumper Furgon PLUS 35 L3H2 BlueHDi 140 S&S MAN6 918 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA, ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče
- Tempomat a omezovač rychlosti
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládáním
- Podélně nastavitelný volant
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
- Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce
- Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB + ovládání na volantu + HF Bluetooth
- Plechové boční posuvné dveře na pravé straně
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy



CITROËN JUMPER FURGON L4H2 - 15 m3

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 80 000 km 36 měsíců / 120 000 km
Jumper Furgon PLUS 4-35 L4H2 BlueHDi 165 S&S MAN6
11 790 Kč* / 14 502 Kč 10 586 Kč* / 12 456 Kč

24 měsíců / 80 000 km 36 měsíců / 120 000 km
Jumper Furgon PLUS 4-35 L4H2 BlueHDi 165 S&S MAN6
14 678 Kč* / 17 390 Kč 14 101 Kč* / 15 971 Kč

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace

MODEL CENA
Jumper Furgon PLUS 4-35 L4H2 BlueHDi 165 S&S MAN6 982 700 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA, ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče
- Tempomat a omezovač rychlosti
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládáním
- Podélně nastavitelný volant
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
- Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce
- Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB + ovládání na volantu + HF Bluetooth
- Plechové boční posuvné dveře na pravé straně
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy



CITROËN ë-SPACETOURER M

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Feel M elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

20 247 Kč* / 24 151 Kč 19 014 Kč* / 21 706 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Feel M elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

22 769 Kč* / 26 673 Kč 21 941 Kč* / 24 633 Kč

MODEL CENA
ë-SpaceTourer Feel M elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh) 1 110 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace, boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce
- Zadní parkovací asistent
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Manuální klimatizace, přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením
- Automatické stěrače a světlomety
-  Rádio AM/FM (bi-tuner), hands-free Bluetooth, kapacitní dotykový displej 7“, konektor USB, zásuvka typu Jack, 
ovládání pod volantem, Mirror Screen/Apple Car Play

- Osm sedadel (2+3+3), látkové čalounění Graphite
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN ë-SPACETOURER M

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Feel M elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh)

23 117 Kč* / 27 583 Kč 21 710 Kč* / 24 790 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Feel M elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh)

25 639 Kč* / 30 105 Kč 24 637 Kč* / 27 717 Kč

MODEL CENA
ë-SpaceTourer Feel M elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh) 1 270 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace, boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce
- Zadní parkovací asistent
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Manuální klimatizace, přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením
- Automatické stěrače a světlomety
-  Rádio AM/FM (bi-tuner), hands-free Bluetooth, kapacitní dotykový displej 7“, konektor USB, zásuvka typu Jack, 
ovládání pod volantem, Mirror Screen/Apple Car Play

- Osm sedadel (2+3+3), látkové čalounění Graphite
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN ë-SPACETOURER M

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Shine M elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

22 572 Kč* / 26 981 Kč 21 324 Kč* / 24 365 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Shine M elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

25 094 Kč* / 29 503 Kč 24 251 Kč* / 27 292 Kč

MODEL CENA
ë-SpaceTourer Shine M elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh) 1 270 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace, boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce
- Hands-free přístup a startování vozu
- Zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + zpětná parkovací kamera
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické atermické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Automatická dvouzónová klimatizace, přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením
- Automatické stěrače a světlomety
-  Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy, rádio AM/FM (tri-tuner), hands-free Bluetooth, 
kapacitní dotykový displej 7“, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání na volantu,  
Mirror Screen/Apple Car Play, WiFi 

- Osm sedadel (2+3+3), perforované kožené čalounění Claudia černá
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN ë-SPACETOURER M

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Shine M elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh)

25 374 Kč* / 30 339 Kč 23 972 Kč* / 27 396 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Shine M elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh)

27 896 Kč* / 32 861 Kč 26 899 Kč* / 30 323 Kč

MODEL CENA
ë-SpaceTourer Shine M elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh) 1 430 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace, boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce
- Hands-free přístup a startování vozu
- Zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + zpětná parkovací kamera
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické atermické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Automatická dvouzónová klimatizace, přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením
- Automatické stěrače a světlomety
-  Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy, rádio AM/FM (tri-tuner), hands-free Bluetooth, 
kapacitní dotykový displej 7“, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání na volantu,  
Mirror Screen/Apple Car Play, WiFi 

- Osm sedadel (2+3+3), perforované kožené čalounění Claudia černá
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN ë-SPACETOURER XL

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Shine XL elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

23 010 Kč* / 27 507 Kč 21 738 Kč* / 24 839 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Shine XL elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh)

25 532 Kč* / 30 029 Kč 24 665 Kč* / 27 766 Kč

MODEL CENA
ë-SpaceTourer Shine XL elektromotor 100 kW (baterie 50 kWh) 1 295 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace, boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce
- Hands-free přístup a startování vozu
- Zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + zpětná parkovací kamera
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické atermické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Automatická dvouzónová klimatizace, přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením
- Automatické stěrače a světlomety
-  Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy, rádio AM/FM (tri-tuner), hands-free Bluetooth, 
kapacitní dotykový displej 7“, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání na volantu,  
Mirror Screen/Apple Car Play, WiFi 

- Osm sedadel (2+3+3), perforované kožené čalounění Claudia černá
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace



CITROËN ë-SPACETOURER XL

PLATNOST PODMÍNEK:
- výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy, specifikované modely, verze a nadstandardní výbavu z výroby;
- nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 nebo 36 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
- C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
- zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
- v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën;
- všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Platnost nabídky: do 30. 4. 2022

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP

FULL SERVICE LEASING ZAHRNUJE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (min. 10 000 Kč)
•  Pojištění GAP
•  Pneuservis
•  Dálniční známka
•  Asistenční služba
•  Kompletní servisní služby

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - SPLÁTKY 

FULL SERVICE LEASING - SPLÁTKY

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Shine XL elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh)

25 812 Kč* / 30 863 Kč 24 385 Kč* / 27 869 Kč

24 měsíců / 70 000 km 36 měsíců / 105 000 km
ë-SpaceTourer Shine XL elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh)

28 334 Kč* / 33 385 Kč 27 312 Kč* / 30 796 Kč

MODEL CENA
ë-SpaceTourer Shine XL elektromotor 100 kW (baterie 75 kWh) 1 455 000 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 
- ABS + EBA + EBD
- ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace, boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce
- Hands-free přístup a startování vozu
- Zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + zpětná parkovací kamera
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vrstvené akustické atermické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Automatická dvouzónová klimatizace, přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením
- Automatické stěrače a světlomety
-  Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy, rádio AM/FM (tri-tuner), hands-free Bluetooth, 
kapacitní dotykový displej 7“, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání na volantu,  
Mirror Screen/Apple Car Play, WiFi 

- Osm sedadel (2+3+3), perforované kožené čalounění Claudia černá
-  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW, nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení  
do jednofázové zásuvky 230 V

* při složení 10% akontace

* při složení 10% akontace


