
Odkupný bonus vo výške 1 600 € bude navyše odrátaný z akciovej ceny pri odkúpení vášho starého vozidla. Odkupný bonus nie je možné uplatniť pri kúpe vozidla úrovne výbavy 
Attraction.

* 0 % lízing s PZP za 1 € za prvý rok poistenia : RPMN od 11,010 % vrátane havarijného poistenia, akontácia od 2 847,50 €, 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 135,28 € vrátane havarijného, zákonného poistenia a poistenia finančnej straty. 
(Platí pre verziu Attraction HDi 75 pri akciovej cene 11 390 €).

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

CITROËN NEMO MULTISPACE
CENNÍK/VYBAVENIE/TECHNICKÉ PARAMETRE

1. október 2013

Cenníková  
cena

Zvýhodnenie Akciová 
cena

Attraction HDi 75 manuálna 5-st. 55 kW/  75 k 14 390 € 3 000 € 11 390 €

Seduction HDi 75 manuálna 5-st. 55 kW/  75 k 15 890 € 3 000 € 12 890 €

VYBERTE SI NOVÝ CITROËN NEMO PODĽA SVOJICH PREDSTÁV A VAŠE 
STARÉ AUTO ODKÚPIME AŽ O 1 600 € VÝHODNEJŠIE!


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


kód opcie ATTACTION SEDUCTION

  BEZPEČNOSŤ
ESP (elektronický stabilizačný program a protipreklzový systém) UF01 1 060 € 510 €

ABS + AFU (podpora brzdenia v núdzovej situácii) l l

Airbag vodiča l l

Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie NN01 310 € l

Bočné airbagy NF02 1 110 € l

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča l l

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách l l

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na všetkých sedadlách l l

Bezpečnostné úchyty ISOFIX na upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách l l

Predné svetlomety do hmly PR01 – 170 €

Elektronický imobilizér l l

Tempomat RG01 – 140 €

  INTERIÉR/KOMFORT/FUNKČNOSŤ/PRIESTOR PRE CESTUJÚCICH/VARIABILITA/ODKLADACIE PRIESTORY/SEDADLÁ
Nedelené zadné sedadlo – sklopiteľné a vyberateľné l –

Delené zadné sedadlo 1/3 – 2/3 – sklopiteľné a vyberateľné – l

Látkové čalúnenie l l

4 upevňovacie oká v batožinovom priestore l l

Kryt batožinového priestoru – l

Zadný parkovací asistent UB01 – 260 €

Tónované sklá l l

Recirkulácia vzduchu l l

Manuálna klimatizácia + peľový filter RE01 1 320 € 1 320 €

Pack KOMFORT (výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s nastaviteľnou 
bedrovou opierkou, lakťová opierka na sedadle vodiča)

– l

  AUDIO/MULTIMÉDIÁ/NAVIGÁCIA/KOMUNIKÁCIA
Predpríprava na rádio : kabeláž k reproduktorom a k anténe l l

Audiosystém s CD a MP3 WLFH 510 € 510 €

  EXTERIÉR/VONKAJŠÍ VZHĽAD/ELEGANCIA
Bočné posuvné dvere vpravo l l

Bočné posuvné dvere vľavo PC19 440 € l

Zadný stierač NC05 170 € l

Zadné dvere – dvojkrídlové PB04 l 55 €

Zadné dvere – výklopné – l

Bočné fixné okienka v batožinovom priestore – l

Pozdĺžne strešné lišty PQ02 – 180 €

Bočné ochranné lišty l l

Metalíza 0MM0 390 € 390 €

  BALÍKY VÝBAVY
Pack PLUS (centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie, automatické zamykanie vozidla pri rozjazde, elektricky 
vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, elektrické ovládanie predných okien)

WC11 560 € l

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 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný.
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  DOPLNKY
kód opcie

Sada predných + zadných textilných koberčekov 9464 AT 35 ¤
Sada predných gumených koberčekov 9464 AR 39 ¤
Povinná výbava PANACEA – autolekárnička 
v plastovom/textilnom obale, výstražný trojuholník,  
lano na ťahanie vozidla s dvomi karabínami do 
3 000 kg, oranžová reflexná vesta

BS2 30 ¤

  PRÍKLADY SERVISNÝCH KONTRAKTOV CITROËN
CITROËN EssentialDrive (predĺžená záruka) :  
na 48 mesiacov alebo 90 000 km

475 €

CITROËN RealDrive (pravidelné prehliadky a asistencia) :  
na 60 mesiacov alebo 90 000 km 710 €

CITROËN IdealDrive (predĺžená záruka a pravidelné prehliadky) :  
na 60 mesiacov alebo 90 000 km 1 490 €

CITROËN FreeDrive (servisná zmluva) :  
na 48 mesiacov alebo 60 000 km 1 375 €

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

  ROZMERY

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť ceny a výbavu vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. 
Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný.



MOTORY  HDi 75

Typ Vznetový

Emisná norma Euro 5

Počet valcov 4 v rade

Zdvihový objem v cm3 1248

Maximálny výkon v kw EHK (DIN) pri ot/min 55 (75)/3750

Maximálny krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min 190/1750

Prevodovka Manuálna 5-stupňová

Posilovač riadenia s variabilným účinkom séria

  PODVOZOK/BRZDY

Predná náprava
Nezávislé zavesenie kolies typu Mac Pherson  

s trojuholníkovými ramenami,  
hydraulickými tlmičmi a vinutými pružinami

Zadná náprava
Systém s deformovateľnou traverzou, hydraulickými  

tlmičmia vinutými pružinami

Brzdy predné Kotúčové

Brzdy zadné Bubnové

  HMOTNOSTI (kg)

Pohotovostná hmotnosť 1185 – 1200

Užitočné zaťaženie vrátane vodiča 515 – 510

Celková hmotnosť 1700 – 1710

Celková hmotnosť jazdnej súpravy 2700 – 2710

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu 400

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu 1000

Maximálne zaťaženie strechy 100

  OBJEMY (dm3)

Štandard/pri sklopení zadných sedadiel 360/890

Pri vybratí zadných sedadiel (m3) 2500

  VÝKON podľa normy CEE 

Maximálna rýchlosť 155

zrýchlenie 400 m pevný štart (s) 20,3 – 20,4

1000 m pevný štart (s) 37,9 – 38

0–100 km/h (s) 16,6 – 16,7

  SPOTREBA v litroch, podľa normy CEE

Mesto  5,7

Mimo mesta 3,8

Mix  4,5

Emisie CO2 119

Objem palivovej nádrže v litroch 45

CITROËN NEMO MULTISPACE

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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