NOVÝ CITROËN ë-C4
100 % ELEKTRICKÝ

CENNÍK / VYBAVENIE / TECHNICKÉ PARAMETRE
1. apríl 2021

CITROËN C4

MESAČNE LEN

242 €

500¤

CENNÍKOVÁ
CENA

KOMFORT
BONUS

PRIVILEGE
BONUS (1)

AKCIOVÁ
CENA (2)

LIVE PACK

Electric 136 k (100 kW)

30 490 €

1 000 €

500 €

28 990 €

FEEL

Electric 136 k (100 kW)

31 490 €

1 000 €

500 €

29 990 €

FEEL PACK

Electric 136 k (100 kW)

32 490 €

1 000 €

500 €

30 990 €

SHINE

Electric 136 k (100 kW)

33 490 €

1 000 €

500 €

31 990 €

Akcia platí od 1. 4. do 30. 6. 2021.
(1) CITROËN PRIVILEGE BONUS JE PLATNÝ LEN V PRÍPADE FINANCOVANIA VOZIDLA CEZ CITROËN FINANCIAL SERVICES. (2) AKCIOVÁ CENA ZAHŔŇA KOMFORT BONUS A PRIVILEGE BONUS !
CITROËN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytovane spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Ponuka financovania s využitím Privilege Bonusu Vám bude poskytnutá predajcom značky CITROËN.
Ponuka 4-ročnej záruky ZDARMA platí pre vozidlá objednané počas platnosti akcie a ide o program záruky ESSENTIAL DRIVE na 48 mesiacov/60 000 km (neplatí pre LIVE PACK). Využívanie služby 8-ročná
asistencia je viazaná na bezplatnú registráciu.
S využitím financovania od CITROËN FINANCIAL SERVICES platíte pri akontácii 17 394,00 € len 241,58 € mesačne. Celková výška spotrebiteľského úveru je 11 596,00 €, úroková sadzba je : 0 %
p.a. Na získanie úveru za ponúkaných podmienok je potrebné uzavretie havarijného poistenia a poistenia finančnej straty. K úveru je možné zvoliť si výhodný balík havarijného, zákonného a poistenia
finančnej straty vo výške spolu 87,39 €. Doba splácania je 48 mesiacov, počet splátok je 48, spracovateľský poplatok je 1 188,59 €, poplatok za prevod vlastníctva je 1 €. RPMN je vo výške 21,94 %
p.a. Celková čiastka bez akontácie, ktorú musí klient zaplatiť je : 16 979,15 €. Bližšie informácie u predajcu. Príklad financovania s CITROEN FINANCIAL SERVICES je orientačný a jeho parametre sa
môžu líšiť. CITROEN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytovane spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Nejedná sa o záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Doba splatnosti úveru je dátum
poslednej mesačnej splátky. Platí pre verziu LIVE PACK v cene 28 990 €.
Všetky ceny uvádzané v akciovom cenníku sú platné v prípade registrácie vozidla kupujúcim v členských štátoch Európskej únie (EU), štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku,
ktorú kupujúci riadne preukáže predávajúcemu predložením kópie príslušného osvedčenia o evidencii vozidla najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vozidlo prevzaté zákazníkom.
V prípade nesplnenia uvedených podmienok platia ceny a príplatky uvádzané v základnom cenníku. Použitie akciového cenníka je vylúčené aj v prípade špekulatívneho konania, najmä účelovej registrácie
alebo zmeny registrácie vozidla. Viac informácií poskytne autorizovaný predajca na vyžiadanie. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázok vozidla je ilustračný.

NOVÝ CITROËN ë-C4
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
LIVE PACK
> ESP + ASR – elektronický stabilizačný program
a protipreklzový systém
> ABS + REF (rozdeľovač brzdného účinku) + AFU
(podpora brzdenia v núdzovej situácii) + automatické
spustenie výstražných svetiel pri prudkom brzdení
> Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start Assist)
> Nepriama detekcia podhustenia pneumatík
> Čelné a bočné airbagy vodiča a spolujazdca
s možnosťou odpojenia airbagu spolujazdca
> Hlavové airbagy pre prvý a druhý rad sedadiel
> Bezpečnostné pásy vpredu s pyrotechnickým
prepínačom a obmedzovačom ťahu
> Bezpečnostné pásy vzadu, bočné sedadlá
s pyrotechnickým prepínačom a obmedzovačom ťahu
> Akustická a vizuálna signalizácia nezapnutého
a rozopnutého bezpečnostného pásu vodiča,
spolujazdca a pásov na zadných sedadlách
> Bezpečnostné úchyty ISOFIX pre upevnenie detskej
sedačky na krajných sedadlách druhého radu
> 3x zadné hlavové opierky
> Pack BEZPEČNOSŤ :
– Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
– Coffe Break Alert – upozornenie na možnú únavu
vodiča po 2 hodinách neprerušenej jazdy
– Driver Attention Alert
– Active Safety Brake (automatické núdzové brzdenie)
+ systém varovania pred zrážkou
– Aktívny systém upozornenia na nechcené prekročenie
jazdného pruhu
– Systém rozpoznávania dopravných značiek
s rýchlostným obmedzením a s odporúčaním rýchlosti
na tempomate

FEEL

> Slnečné clony vodiča a spolujazdca s integrovanými
kozmetickými zrkadlami
> Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
> Zadná lavica delená v pomere 2/3 – 1/3
> Prídavné denné LED svetlá
> Halogénové predné svetlomety
> Svetlomety s funkciou postupného zhasínania,
(funkcia „Guide Me Home“)
> Uvítacie osvetlenie
> Zadné 3D LED svetlá
> Zadný nárazník vo farbe Čierna lesklá
> Sada na dočasnú opravu pneumatík
> Vonkajšie kľučky dverí a vonkajšie spätné zrkadlá čierne
> Stĺpik A vo farbe Čierna matná + Stĺpik B vo farbe
čierna lesklá
> Ochranné lemy blatníkov a bočné ochranné lemy
vo farbe Čierna matná
> 16” oceľové disky kolies STEEL&STYLE
> Látkové čalúnenie kombinácia sivá/čierna
> Predné a zadné koberčeky
> Modrý dekór na vnútorných predných dverách
> Ovládač voľby jazdného režimu (Eco/Normal/Sport)
> Programovateľné kúrenie/klimatizácia prostredníctvom
aplikácie MyCitroën
> Zosilnená palubná trojfázová nabíjačka s výkonom
11 kW
> Nabíjací kábel (výkon 1,8 kW; 8 A) na pripojenie
do domácej jednofázovej 230 V zásuvky
> Lithium-ion batéria s kapacitou 50 kWh
> Záruka 8 rokov/160.000 km na zachovanie minimálne
70 % kapacity batérie
> Tepelné čerpadlo

> Sedadlo vodiča s manuálnym bedrovým nastavením
> Volant v koži
> Prídavné denné LED svetlá v tvare V
> Predné LED svetlá

> Predné LED hmlové svetlá s prisviecovaním do zákrut
> Zliatinové disky kolies 18'' HANOY diamantée
> Pack Color Anodised Blue - rámik okolo hmloviek a na
Airbumpe modrý

(NAVYŠE K VÝBAVE LIVE PACK)

>	Audiosystém so 6 reproduktormi
> Farebný digitálny združený prístroj 5,5‘‘ TFT s ambi–light
> Sedadlo spolujazdca nastaviteľné 6 smermi (vrátane
výškového nastavenia)

FEEL PACK

(NAVYŠE K VÝBAVE FEEL)

> CITROËN Connect Navigácia na dotykovom 10" displeji
> Citroën Smart Pad Support: výsuvný systém priamo
integrovaný do palubnej dosky, ktorý umožňuje
bezpečné pripevnenie digitálneho tabletu
> Pack KAMERA : zadná parkovacia kamera
Top Rear Vision

SHINE

– Connect Assisst: Citroën Connect Box
s pohotovostným a asistenčným systémom
>Z
 adný parkovací asistent
>C
 entrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
>C
 ITROËN Connect Rádio s DAB funkciou na 10"
dotykovom displeji, 4 reproduktory, Connect Play :
Mirror Screen (Android Auto / Apple CarPlay™),
Bluetooth
>Z
 ásuvka 12V vpredu + 2 USB zásuvky vpredu
(1 typu A Recharge + 1 typu C Recharge + Data),
2 USB zásuvky vzadu (1 typu A Recharge + 1 typu C
Recharge)
> F arebný digitálny združený prístroj 5,5‘‘ TFT bez
„ambi-light“
> T lmiče pruženia s progresívnymi hydraulickými dorazmi
> E lektrická parkovacia brzda
>V
 ysoká stredová konzola s úložným priestorom
a osvetlením
> Automatická dvojzónová klimatizácia
>V
 ýduchy vzduchu pre druhý rad sedadiel
> E lektricky ovládané okná predných a zadných dverí so
sekvenčným ovládaním
> E lektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
> Automatické rozsvietenie svetiel za zníženej viditeľnosti
> Automatické predné stierače
> Zosilnená akustická izolácia
> S edadlo vodiča nastaviteľné 6 smermi (vrátane
výškového nastavenia)
>O
 svetlenie interiéru pre prvú a druhú radu sedadiel –
žiarovky
>O
 svetlenie batožinového priestoru
>D
 vojpolohová podlaha v batožinovom priestore

> Farebný Head–up displej
> Výsuvný odkladací priestor pred spolujazdcom
> Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
> Elektrochrómatické vnútorné spätné zrkadlo
> LED osvetlenie interiéru pre prvý a druhý rad sedadiel
> Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie

> Interiér Urban Grey: čalúnenie látka Chevrons sivá/
čierny TEP poťah, sedadlá Advanced Comfort,
odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
> Slnečné clony vodiča a spolujazdca s integrovanými
kozmetickými zrkadlami s osvetlením

(NAVYŠE K VÝBAVE FEEL PACK)

>	Pack DRIVE ASSIST :
– Adaptívny Tempomat a obmedzovač rýchlosti
s funkciou ACC Stop&Go
– Automatické prepínanie diaľkových svetiel
– Systém sledovania mŕtveho uhla
> Pack KAMERA PUS : predný a bočný parkovací
asistent (Flank Guard)
> Pack BEZPEČNOSŤ PLUS (1) :

– Rozšírený systém rozpoznávania dopravných značiek
obmedzujúcich rýchlosť
– Rozšírený systém Active Safety Brake s funkciou chodci,
cyklisti, noc
>B
 ezkľúčový prístup a štartovanie
>V
 ýklopná stredová lakťová opierka vzadu s držiakom
na nápoje a otvorom na lyže
>Z
 atmavené zadné sklá

(1) – na skladových vozidlách s modelovým rokom A010 je v sérii aj na úrovni FEEL PACK.

>C
 hrómované lišty okolo bočných okien
> Interiér Metropolitan Grey: čierny TEP poťah/látka sivá,
sedadlá Advanced Comfort, odkladacie vrecká na zadnej
strane predných sedadiel
> Vyhrievaný volant

NOVÝ CITROËN ë-C4
7 FARIEB KAROSÉRIE

BIELA BANQUISE

MODRÁ ICELAND (M)

HNEDÁ CARAMEL (M)

SIVÁ PLATINIUM (M)

SIVÁ ARTENSE (M)

ČIERNA OBSIDIEN (M)

ČERVENÁ ELIXIR (P)

(M) – metalická farba karosérie, (P) – perleťová farba

FAREBNÉ ŠTÝLY / PACK COLOR

PACK COLOR GLOSSY BLACK

PACK COLOR VAPOR GREY

PACK COLOR ANODISED RED

PACK COLOR TEXTURED GREY

PACK COLOR ANODISED BLUE

FARBY ČALÚNENIA A INTERIÉRU

ŠTANDARDNÝ INTERIÉR
(PRE LIVE PACK A FEEL)

INTERIÉR URBAN GREY
(V SÉRII PRE FEEL PACK)

INTERIÉR HYPE BLACK

INTERIÉR HYPE RED

INTERIÉR METROPOLITAN GREY
(V SÉRII PRE SHINE)

INTERIÉR METROPOLITAN BLUE

NOVÝ CITROËN ë-C4
BEZPEČNOSŤ/RIADENIE
Alarm – Pripojený výstražný systém s vnútorným snímačom
Zadný parkovací asistent
Pack KAMERA : zadná parkovacia kamera Top Rear Vision, zadný parkovací asistent
Pack KAMERA PLUS :
– Pack KAMERA
– Predný parkovací asitent
– Asistent bočného parkovania (Flank Guard)
Pack DRIVE ASSIST (len pre automatické prevodovky) :
– Adaptívny Tempomat a obmedzovač rýchlosti s funkciou ACC Stop&Go (pre SHINE v sérii)
– Highway Driver Assist
– Automatické prepínanie diaľkových svetiel (pre SHINE v sérii)
– Systém sledovania mŕtveho uhla (pre SHINE v sérii)
– Pack KAMERA PLUS (pre SHINE v sérii)
– Vyhrievaný volant v koži (pre SHINE v sérii)
Pack BEZPEČNOSŤ PLUS :
– Rozšírený systém Active Safety Brake s funkciou chodci, cyklisti, noc
– Rozšírený systém rozpoznávania dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť"
Pack PARK ASSIST 360 :
– Citypark – systém automatického parkovania
– Predná a zadná parkovacia kamera Vision 360°
Systém sledovania mŕtveho uhla + predný parkovací asistent

kód opcie LIVE PACK

FEEL

FEEL PACK

SHINE

AB08
1G02
1G06

–

300 €





300 €
–

–

250 €



300 €
–
–

1G08

–

–

–



ZVDU

–

1 300 €

1 000 €

400 €

ZVDV

500 €

500 €

500 €



1G10

–

–

–

500 €

AO01

–

–

300 €



I301
LW02
WAEK
YD07
ZE27
TC07

–
–
–
–
–
–

150 €
550 €
300 €
600 €
100 €
–

150 €
550 €
300 €
400 €
100 €
–



1 000 €

6F03
E301
L701
ZJ44
D3CX
D3CZ
DC3Y

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
550 €
–
–
–

–
550 €
300 €

450 €
150 €
300 €





S1FT

–

S2FX

KOMFORT/FUNKČNOSŤ
Vyhrievaný volant v koži
Pack ZIMA : Vyhrievané čelné sklo a trysky ostrekovačov, vyhrievané predné sedadlá a vyhrievaný volant
Vyhrievané predné sedadlá
Bezkľúčový prístup a štartovanie + elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
Automatické prepínanie diaľkových svetlometov (len pre automatické prevodovky)
Otvárateľné strešné okno

450 €
300 €



AUDIO/MULTIMÉDIA / KOMUNIKÁCIA
Hifi Systém
Indukčné dobíjanie mobilného telefónu (vyžaduje kompatibilný telefón) + bezkľúčový prístup a štartovanie
ConnectedCAM Citroën
CITROËN Connect Navigácia na dotykovom 10" displeji
Univerzálny obal na tablet pre uchytenie na držiak Smart Pad Support
Obal na tablet Samsung pre uchytenie na držiak Smart Pad Support
Obal na tablet Apple pre uchytenie na držiak Smart Pad Support





0€
0€

0€
0€

350 €



–

–

–

900 €

1 200 €

S4FL

–

–

400 €

400 €

S5FJ

–

–

–

1 600 €

GN00

0€

0€

0€

0€

7S02
NG40

250 €
300 €

250 €
300 €

250 €
300 €

250 €
300 €

UX64
UX65
UX66
UX67
UX68
0MM0
0NVH

–
–
–
–
–
550 €
650 €

–
–
–
0€

–
100 €
100 €
0€

0€
100 €
100 €
0€

VZHĽAD INTERIÉRU
INTERIÉR URBAN GREY : Látka Chevrons sivá / čierny TEP poťah, sedadlá Advanced Comfort, odkladacie
vrecká na zadnej strane predných sedadiel
INTERIÉR HYPE BLACK : Koža Siena čierna / čierny TEP poťah, sedadlá Advanced Comfort, vyhrievané
predné sedadlá, odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel, predné a zadné textilné koberčeky –
pri SHINE ťahá do série: sedadlo vodiča elektricky ovládané 4 smermi s bedrovým nastavením (elektrickým),
s masážnou funkciou + mechanické pozdĺžne nastavenie, sedadlo spolujazdca s bedrovým nastavením
(elektrickým), s masážnou funkciou"
INTERIÉR METROPOLITAN BLUE : TEP poťah Saphyr / látka modrá, poťah, sedadlá Advanced Comfort,
vyhrievané predné sedadlá, odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel, predné a zadné textilné
koberčeky
INTERIÉR HYPE RED : Koža Siena červená / čierny TEP poťah, sedadlá Advanced Comfort, vyhrievané
predné sedadlá, sedadlo vodiča elektricky ovládané 4 smermi s bedrovým nastavením (elektrickým),
s masážnou funkciou + mechanické pozdĺžne nastavenie, sedadlo spolujazdca s bedrovým nastavením
(elektrickým), s masážnou funkciou, odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel, predné a zadné
textilné koberčeky
Odstránenie modrého dekóru na dverách v interiéri

NABÍJANIE
Nabíjací jednofázový kábel režimu 3 (32 A) pre rýchlonabíjaciu stanicu so zásuvkou T2 (Wallbox), dĺžka 6 m
Zosilnený Green Up nabíjací kábel (výkon 3,2 kW; 14 A) na pripojenie do domácej jednofázovej 230 V zásuvky

EXTERIÉR/VONKAJŠÍ VZHĽAD / ELEGANCIA
Pack COLOR TEXTURED GREY – rámik okolo hmloviek a na Airbumpe sivý
Pack COLOR ANODISED RED – rámik okolo hmloviek a na Airbumpe červený + zatmavené sklá zadných okien
Pack COLOR VAPOR GREY – rámik okolo hmloviek a na Airbumpe sivý + zatmavené sklá zadných okien
Pack COLOR GLOSSY BLACK – rámik okolo hmloviek a na Airbumpe čierny lesklý
Pack COLOR ANODISED BLUE – rámik okolo hmloviek a na Airbumpe modrý
Metalická farba karosérie
Perleťová farba karosérie (červená Elixir)
l Štandardná







550 €
650 €

550 €
650 €

550 €
650 €

výbava / – nedá sa objednať.
C Automobil Import, 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 ë-C4
BEZPEČNOSTNÉ ASISTENČNÉ TECHNOLÓGIE

FAREBNÝ HEAD-UP
DISPLEJ

ADAPTÍVNY
TEMPOMAT
S FUNKCIOU
STOP&GO

HIGHWAY DRIVER
ASSIST

ACTIVE SAFETY
BREAK

UPOZORNENIE NA
RIZIKO KOLÍZIE

ASISTENT
POZORNOSTI
VODIČA

AKTÍVNY SYSTÉM
VAROVANIA PROTI
OPUSTENIU
JAZDNÉHO PRUHU

SYSTÉM
SLEDOVANIA
MŔTVEHO
UHLA

AUTOMATICKÉ
PREPÍNANIE
DIAĽKOVÝCH
SVETIEL

ČÍTANIE
DOPRAVNÝCH
ZNAČIEK
A RÝCHLOSTNÝCH
OBMEDZENÍ

PARK ASSIST

BOČNÝ PARKOVACÍ
ASISTENT

BEZKĽÚČOVÝ
PRÍSTUP
A ŠTARTOVANIE

ELEKTRICKÁ
PARKOVACIA
BRZDA

VISION 360

CÚVACIA KAMERA
S „TOP REAR
VISION“

POMOC
PRI ROZJAZDE
DO KOPCA

PREDNÉ HMLOVÉ
SVETLOMETY
S PRISVIETENÍM
DO ZÁKRUT

OKRASNÉ KRYTY KOLIES/ DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

OKRASNÝ KRYT 16”
3D STEEL & STYLE

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
18” HANOY

APLIKÁCIA MY CITROËN

Zostaňte neustále pripojený, vďaka aplikácii MY CITROËN,
ktorú si stiahnete do vášho smartfónu.
Pomocou aplikácie môžete v ë-C4 :
• Získať prístup k základným informáciám, ktoré sa týkajú stavu
nabitia batérie, času nabitia a zostávajúceho dojazdu vozidla.
• Naprogramovať alebo spustiť nabíjanie na diaľku.
• Naprogramovať predprípravu teploty vo vozidle na diaľku.

1 525

ROZMERY

Hodnoty v milimetroch.
(1) – sklopené zrkadlá (2) – celková veľkosť.

156
1 545 / 1 560
2 032 / 1 834 (1) / 1 800 (2)

880

2 670
4 360

810

NOVÝ CITROËN ë-C4
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO CITROËN

NABÍJANIE
Citroën ë-C4 je vybavený zásuvkou CCS Combo 2,
ktorá umožňuje nielen štandardné dobíjanie
striedavým prúdom (AC), ale aj dobíjanie
jednosmerným prúdom (DC) pri maximálnom
výkone rýchlonabíjacej stanice až 100 kW, pri
ktorom sa batéria nabije na 80 % kapacity za cca
30 minút. Pre optimalizáciu nabíjania je vozidlo
vybavené účinným a dômyselným systémom
termomanagementu, ktorý podľa potreby
automaticky chladí alebo zohrieva batériu.

1 - nabíjacia stanica 3-fázová, 16 A,
11 kW, SMART
2 - zásuvka CCS Combo 2
3 - prenosná nabíjacia súprava
do výkonu až 22 kW
4 - kábel jednofázový, 7,4 kW
5 - kábel trojfázový, 22 kW
6 - odkladacia taška Citroën

1

2

3

4

NABÍJACIE KÁBLE
K dispozícii je celá škála nabíjacích káblov –
stačí len vybrať ten, ktorý vám bude vyhovovať
najviac. Vozidlo je štandardne vybavené
zabudovanou trojfázovú palubnou nabíjačkou
s výkonom 11 kW, ktorá umožňuje naplno
využiť potenciál trojfázovej rozvodnej siete.
Nabíjanie je jednoduché – skúste to sami !
5

6

NOVÝ CITROËN ë-C4
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO CITROËN
WALLBOXY – DOMÁCE NABÍJACIE STANICE

kód

AKCIOVÁ CENA*

WallBox, 5m fixný kábel 1 fáza – 16 A – nabíjací výkon 3,7 kW

98 356 625 80

692 €

WallBox, 6m fixný kábel 3 fázy – 16 A – nabíjací výkon 11 kW

98 356 629 80

833 €

WallBox SMART *, 6m fixný kábel 3 fázy – 16 A – nabíjací výkon 11 kW

98 356 627 80

1 111 €

WallBox SMART *, bez kábla 3 fázy – 32 A – nabíjací výkon 22 kW

98 356 626 80

1 021 €

kód

AKCIOVÁ CENA*

Zariadenie vyžaduje odbornú montáž vyškoleným elektrikárom pre tento typ inštalácií..
* SMART aplikácia EVBOX Connect je spoplatnená.

NABÍJACIE KÁBLE
Kábel režimu 2, 1 fáza, 8 A, nabíjací výkon až 1,8 kW, 6 metrov
pre pripojenie do domácej zásuvky (230V) Dodaný štandardne ku každému elektrickému vozidlu

98 237 808 80

407 €

Zosilnený kábel režimu 2, 1 fáza, 14 A, nabíjací výkon až 3,6 kW, 6 metrov
pre pripojenie do domácej 230V zásuvky (plný výkon iba po pripojení do Legrand Green’up zásuvky)

98 358 568 80

500 €

Kábel režimu 3, 1 fáza, nabíjací výkon až 7,4 kW, 32 A, 6 metrov
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej)

98 285 421 80

231 €

Kábel režimu 3, 3 fázy, nabíjací výkon až 11 kW, 3 x 16 A, 6 metrov
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej)

98 374 976 80

259 €

Kábel režimu 3, 3 fázy, nabíjací výkon až 22 kW, 3 x 32 A, 7 metrov
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej)

98 380 504 80

278 €

Prenosná nabíjacia súprava do výkonu až 22 kW
Súprava s nabíjacou jednotkou IC-CPD, max, 22 kW, konektor typu 2 pre vozidlo a 3 adaptéry pre pripojenie
k elektrickej sieti (Typ 2 alebo CEE16 3-pólová zásuvka alebo CEE7/7 bežnej 230 V zásuvky)

98 357 837 80

1 090 €

Taška na nabíjacie káble Citroën

98 357 451 80

45 €

Taška na nabíjacie káble univerzálna

98 356 626 80

50 €

* Uvedené ceny sú vrátane uvádzacej zľavy 10 %. Ceny sú uvedené vrátane DPH vo výške 20 %.

NOVÝ CITROËN ë-C4

MOTORY
Typ
Max. výkon v kW EHK (k DIN) pri ot/min

ELECTRIC 136 k
Elektromotor. Synchrónny motor s permanentným magnetom
100 (136) / 700 – 10 000

Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min

260 / 300 – 3 700

Prenos výkonu

Pohon predných kolies

PREVODOVKA
Typ

Automatická s pevným prevodovým stupňom

PODVOZOK / BRZDY / PNEUMATIKY
Predná náprava

Nezávislé zavesenie kolies typ pseudo Mac Pherson s trojuholníkovými ramenami,
vinuté pružiny, tlmiče s progresívnymi hydraulickými dorazmi, stabilizátor

Zadná náprava

Deformovateľná traverza, vinuté pružiny
+ tlmiče s progresívnym hydraulickým dorazom

Brzdy predné

Kotúčové chladené

Brzdy zadné
Pneumatiky v závislosti od výbavy

Kotúčové
215/65 R16
195/60 R18

BATÉRIA A NABÍJANIE
Typ batérie
Kapacita batérie (kWh)
Maximálny dojazd (WLTP)
Čas nabíjania striedavým prúdom (AC) z domácej zásuvky 230 V (8A) výkonom 1,8 kW
Čas nabíjania striedavým prúdom (AC) zo zosilnenej zásuvky Legrand Green’up 230 V (14 A) výkonom 3,2 kW
Čas nabíjania striedavým prúdom (AC) zo 7,4 kW 32A WALLBOXu (jednofázovo)

Lithium-Ion
50
350 km
približne 24 hodín
približne 15 hodín
približne 7 hodín 30 min

Čas nabíjania striedavým prúdom (AC) z 11 kW 32A WALLBOXu (trojfázovo)

približne 5 hodín

Čas nabíjania jednosmerným prúdom (DC), CCS Combo 2, zo 100 kW rýchlonabíjacej stanice

približne 30 min

Palubná nabíjačka (kW)
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OBJEM (v dm3)
Počet miest

5

Objem batožinového priestoru po kryt (VDA)

380

Objem batožinového priestoru po strechu
so sklopenými zadnými sedadlami

1250

HMOTNOSŤ (v kg)
Prevádzková hmotnosť (s vodičom)

1655

Užitočná hmotnosť

345

Maximálna povolená hmotnosť

2000

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy

0
0
2000

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h)
1000 m s pevným štartom v sekundách (len vodič)
0 –100 km/h (s) (len vodič)

150 (režim SPORT)
31,4
9,4 (režim SPORT)

SPOTREBA A EMISIE WLTP
Spotreba kombinovaný cyklus (l/100 km)

0

Emisie CO2 kombinovaný cyklus (g/km)

0

Ohľadne rozmerov sériovo dodávaných pneumatík a alternatívnych rozmerov pneumatík povolených v závislosti od typového schválenia sa informujte u Vášho predajcu. Motorizácie nemusia mať povolené
všetky uvedené rozmery pneumatík.
Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu.
Hmotnosť môže byť vyššia v závislosti od úrovne výbavy a voliteľnej príplatkovej výbavy
n/a – hodnoty neboli potvrdené výrobcom v čase vydania cenníka, budú doplnené neskôr.

C Automobil Import, 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. C Automobil Import, s. r. o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, tel. +421 2/53 483 223, www.citroen.sk. Podrobné informácie
Vám poskytne autorizovaný predajca Citroën.

NOVÝ
CITROËN C4

