
Odkupný bonus 400 ¤ nie je možné uplatniť pri kúpe vozidla úrovne výbavy Attraction a vozidla s nemetalickou farbou. Ponuka je platná na vozidlá na sklade – modelový rok AM70.

* 0 % lízing s PZP za 1 € za prvý rok poistenia : RPMN od 11,005 % vrátane havarijného poistenia, akontácia od 1 999,75 €, spracovateľský poplatok od akontácie 25 % do 45 % je 3,10 %, 
od 50 % do 70% je 1,55 %, odpredajný poplatok 2,40 %, počet splátok 36, mesačná splátka od 99,13 € vrátane havarijného, zákonného poistenia a poistenia finančnej straty. (Platí pre verziu 
Best Collection 1,0i pri akciovej cene 7990 €).

Viac informácií na www.citroen.sk alebo u predajcov Citroën. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázok vozidla je ilustračný.

NOVÝ CITROËN C1
CENNÍK/VYBAVENIE/TECHNICKÉ PARAMETRE

1. október 2013

VYBERTE SI NOVÝ CITROËN C1 PODĽA SVOJICH PREDSTÁV.  
NAVYŠE ODKÚPIME VAŠE STARÉ AUTO AŽ O 400 € VÝHODNEJŠIE !

Cenníková
cena

Zvýhodnenie Akciová 
cena

5-dverová 
verzia Limitovaná séria 

Best Collection
1.0i manuálna 5-st.   50 kW/  68 k 9 840 € 1 850 € 7 990 €
1.0i robotizovaná 5-st.   50 kW/  68 k 10 540 € 1 850 € 8 690 €

http://www.citroen.sk/home/#/citroen-c1/


kód opcie BEST COLLECTION

  BEZPEČNOSŤ

ABS + REF (rozdeľovač brzdného účinku) + AFU (podpora brzdenia v núdzovej situácii) l

Airbag vodiča l

Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie l

Akustická a vizuálna signalizácia odopnutého bezpečnostného pásu vodiča (iba ak bočné airbagy) – / l

Bezpečnostný stĺpik riadenia s funkciou deformácie v prípade nárazu l

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu s pyrotechnickým predpínačom  
a obmedzovačom ťahu

l

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na všetkých sedadlách l

Elektronicky imobilizér l

Systém CSC (System kontroly stability pri brzdení v zákrute) l

Zvuková kontrola vypnutia svetlometov l

Predné svetlomety do hmly PR01 l

Posilňovač riadenia a výškovo nastaviteľný volant (pre Attraction v sérii, ak ESP) DD04 l

  INTERIÉR/KOMFORT/FUNKČNOSŤ/PRIESTOR PRE CESTUJÚCICH/VARIABILITA/ODKLADACIE PRIESTORY/SEDADLÁ
Delené, sklopiteľné operadlá zadného sedadla (50 : 50) l

Plnohodnotné rezervné koleso l

Zadný stierač s ostrekovačom + vyhrievanie zadného okna l

Vonkajšie spätné zrkadlá – manuálne nastaviteľné z interiéru a manuálne sklopné l

Výšková regulácia sklonu svetlometov z miesta vodiča l

Predné stierače s cyklovačom l

Bočné výklopné okná v druhom rade (5-dverová verzia) l

Kryt batožinového priestoru l

Bočné odkladacie priestory vpredu aj vzadu l

Odkladacie priestory na stredovej konzole l

Odkladacia priehradka spolujazdca l

Ventilácia s recirkuláciou l

Úchyty Isofix (uchytenie detskej sedačky) na oboch zadných sedadlách l

Otáčkomer CS02 l

Zásuvka 12 V l

Manuálna klimatizácia + peľový filter RE01 l

Elektrické ovládanie okien predných dverí + centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním 
(do série sa dostáva posilňovač riadenia) LT02 l

Látkové čalúnenie l

  AUDIO/MULTIMÉDIA/KOMUNIKÁCIA
Predpríprava na rádio (kabeláž + anténa) l

Autorádio s CD + 2 reproduktory (4 reproduktory pre Seduction) WL45 l

  EXTERIÉR/VONKAJŠÍ VZHĽAD/ELEGANCIA
Oceľové disky kolies 14” l

Disky kolies z ľahkej zliatiny 14” RP06 500 €

Celoplošné kryty kolies l

Predné svetlomety s čírym sklom l

Prídavné LED-diódové svetlomety l

Tretie brzdové svetlo l

Pack Look Attraction (nárazníky vo farbe karosérie, vonkajšie spätné zrkadlá a vonkajšie kľučky dverí – čierne) –

Pack Look Seduction (nárazníky vo farbe karosérie, maska chladiča s chrómovaným orámovaním,  
vonkajšie spätné zrkadlá a vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie)

l

Bočné ochranné lišty WEFH l

Metalíza OMM0 350 €

Farba modrá Boticelli 170 €

l štandardná výbava /– nedá sa objednať

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na finančnú kompenzáciu.
Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný.

NOVÝ CITROËN C1
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l štandardná výbava /– nedá sa objednať

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na finančnú kompenzáciu.
Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný.

  DOPLNKY
kód opcie

Sada predných + zadných textilných koberčekov 1608723980 33 ¤

Sada predných + zadných gumených koberčekov 9464 HA 47 ¤

Povinná výbava PANACEA – autolekárnička v plastovom/
textilnom obale, výstražný trojuholník,  
lano na ťahanie vozidla s dvomi karabínami do 3000 kg, 
oranžová reflexná vesta

BS2 30 ¤

Pre viac informácií o obsahu servisného kontraktu, ako aj o možnostiach 
inej kombinácie dĺžky kontraktu a najazdených kilometrov, kontaktujte 
ktoréhokoľvek predajcu CITROËN, alebo kliknite na www.citroen.sk

  PRÍKLADY SERVISNÝCH KONTRAKTOV CITROËN
CITROËN EssentialDrive (predĺžená záruka) :  
na 36 mesiacov alebo 50 000 km 105 €

CITROËN EssentialDrive (predĺžená záruka) :  
na 48 mesiacov alebo 90 000 km 215 €

CITROËN EssentialDrive (predĺžená záruka) :  
na 60 mesiacov alebo 90 000 km 255 €



MOTOR 5-dverová verzia

1.0i 1.0i s robotizovanou  
prevodovkou

Typ Elektronické viacbodové vstrekovanie

Emisná norma Euro5

Počet valcov 3 valce v rade – umiestnenie vpredu naprieč

Zdvihový objem 998

Vŕtanie x zdvih v mm 71 x 84

Maximálny výkon v kW EHK (DIN) pri ot./min. 50 (68)/6000

Maximálny krútiaci moment v Nm EHK pri ot./min. 93/3600

Prevodovka Manuálna 5 stupňová Robotizovaná 5 stupňová

Elektrický posilňovač riadenia séria  (nie pre Attraction)

Počet otáčok volantu medzi dorazmi 3,8/3,3 (1) 3,3

  PODVOZOK/BRZDY/PNEUMATIKY

Predná náprava Nezávislé zavesenie kolies typu Mac Pherson s trojuholníkovými 
ramenami, stabilizátor, hydraulické teleskopické tlmiče

Zadná náprava Náprava s vlečnými ramenami, stabilizátor,  
hydraulické teleskopické tlmiče

Brzdy predné Kotúčové

Brzdy zadné Bubnové

Pneumatiky v závislosti od výbavy 155/65/R14

  HMOTNOSŤ (v kg)

Pohotovostná hmotnosť 830 840

Užitočné zaťaženie 360 350

Celková hmotnosť 1190 1190

  OBJEM (v dm3)

Počet miest na sedenie 4

Batožinový priestor 139

Batožinový priestor pri sklopených zadných sedadlách (l) 751

  VÝKON podľa normy CEE (s vodičom)

Maximálna rýchlosť (km/h) 157 157

Zrýchlenie 400m pevný štart (s) 19,0 19,9

1000m pevný štart (s) 35,5 36,3

0 – 100 km/h (s) 13,5 14,9

  SPOTREBA v litroch, podľa normy CEE

Mesto 5,1 5,4

Mimo mesta 3,8 4,0

Mix 4,3 4,5

Emisie CO2 99 104

Objem palivovej nádrže v litroch

NOVÝ CITROËN C1

Vysvetlivky : (1) – pre vozidlo s posilňovačom riadenia

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 závislosti 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.
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