
Motor kw/k celebration

benZín

1.6 i 16V 80/110 12 090 €

DieSel

1.6 HDi 16V 66/92 13 790 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Akciová ponuka je platná od 1. 3. 2010 do 31. 3. 2010 alebo do vypredania vozidiel na sklade.
Obrázok vozidla je ilustračný. 

CitrOën xsara picasso
akciový cenník

OslAvUjte POHODlie nOvOU limitOvAnOU sériOU celebration

s AUtOmAtiCkOU klimAtizáCiOU, ráDiOm CD, elektriCkým OvláDAním PreDnýCH 
Okien A vOnkAjšíCH sPätnýCH zrkADiel, Centrálnym zAmykAním nA DiAľkOvé 
OvláDAnie, PreDnými svetlOmetmi DO Hmly A metAlízOU.

vyCHUtnAjte si PriestOr PrAvéHO MonoSpace Už zA 12 090 €



výbava celebration

beZpeČnoSŤ

aBs s rozdeľovačom brzdnej sily a brzdovým asistentom l

airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdcov aigbag s možnosťou deaktivácie) l

Bočné airbagy l

predné svetlomety do hmly l

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na všetkých sedadlách l

koMfort

Výškovo nastaviteľný volant l

posilňovač riadenia s variabilným účinkom l

centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním l

palubný počítač l

Elektrické ovládanie predných okien l

Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá l

automatická klimatizácia l

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča l

Bedrová výstuha sedadla vodiča l

Lakťové opierky na predných sedadlách l

Látkové čalúnenie l

atermické čelné sklo l

Tónované sklá l

Zásuvka 12 V vzadu, zapaľovač cigariet s popolníkom l

pack Detect (tempomat 2. generácie + zadný parkovací asistent) 980 €

vonkajšie vybavenie

pack LooK – bočné lišty, kľučky dverí a horná časť spätných zrkadiel vo farbe karosérie l

ozdobné kryty kolies FULL coVEr l

Metalíza l

auDio

audio systém cD, rDs, 6 repro, ovládanie pod volantom l

Záruka pluS

Záruka plus : predĺženie zmluvnej záruky na 36 mesiacov alebo 120 000 km 368,45 €

akciový cenník / 2010
Vysvetlivky:  l štandardná výbava / – nedá sa objednať 
citroËn Slovakia, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť ceny a výbavu vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia.
Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 19 %. Obrázok vozidla je ilustračný.

CitrOën xsara picasso



technické paraMetre

Motor 1.6i 16v 1.6i hDi 92k

typ
Zážihový, elektronické viacbodové 

vstrekovanie, 16 ventilov
Vznetový, priame vysokotlakové 

vstrekovanie, 16 ventilov

Emisná norma Euro 4 Euro 4

počet valcov 4 valce v rade - umiestnenie vpredu naprieč

Zdvihový objem 1587 1560

Vŕtanie x zdvih v mm 78,5x82 85x88

Maximálny výkon v kw EHK (DiN) pri ot./min. 80 (110)/6000 66 (92)/4000

Maximálny krútiaci moment v Nm EHK pri ot./min. 147/4000 215/1750

prevodovka Manuálna  
5-stupňová

Manuálna  
5-stupňová

posilňovač riadenia s variabilným účinkom séria séria

počet otáčok volantu medzi dorazmi 3,22 3,22

stopový polomer zatáčania v m 5,725 5,725

poDvoZok/brZDy/pneuMatiky

predná náprava Nezávislé zavesenie kolies typu Mac pherson s trojuholníkovými ramenami

Zadná náprava Nezávislé zavesenie kolies, náprava s vlečnými ramenami  

Brzdy predné Kotúčové Kotúčové chladené

Brzdy zadné Bubnové Bubnové

pneumatiky 185/65 r15-xH1 185/65 r15-xH1

hMotnoSŤ (v kg)

pohotovostná hmotnosť (N1) 1268 (1354) 1290

Užitočné zaťaženie (N1) 532 (461) 560

celková hmotnosť (N1) 1800 (1815) 1850

celková hmotnosť jazdnej súpravy (N1) 3000 (3000) 3150

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (N1) 670 (670) 680

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (N1) 1200 (1185) 1300

Maximálne zaťaženie strechy v kg 80 80

objeM (v dm3)

objem batožinového priestoru 550 550

pri sklopení zadných sedadiel  2128 2128

výkon norma cee

Maximálna rýchlosť 180 175

zrýchlenie 400m pevný štart (s)  17,8 18,5

1000m pevný štart (s)  32,7 34,6

0-100 km/h (s)  11,4 12,1

Spotreba podľa cee

mesto  9,5 6,5

mimo mesta  6 4,3

mix  7,3 5,1

Emisie co2 172 130

objem palivovej nádrže 55 60
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akciový cenník / 2010
citroËn Slovakia, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť výbavu a technické údaje vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia.
technické údaje sa môžu mierne líšiť od uvádzaných hodnôt v závisloti od modelu a výbavy vozidla.

citroËn Slovakia, s. r. o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, tel. +421 (0)2 53 48 39 00, fax +421 (0)2 53 48 39 80, www.citroen.sk
Podrobné informácie Vám poskytne autorizovaný predajca Citroën:


