
(1) Sada 4 ks zimných pneumatík 165/60 R15 len za 100€ s DPH, platné na všetky definície v prípade kúpy cez podmienky CITROËN FOR ALL alebo pri kúpe limitovanej edície Millenium. 
(2) CITROËN PRIVILEGE BONUS JE PLATNÝ LEN V PRÍPADE FINANCOVANIA VOZIDLA CEZ CITROËN FINANCIAL SERVICES. CITROËN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytované  
spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Ponuka financovania s využitím Privilege Bonusu Vám bude poskytnutá predajcom značky Citroën.
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https://www.citroen.sk/vozidla/citroen/citroen-c1.html


CITROËN C1 MILLENIUM

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

MILLENIUM
>  ABS + REF (rozdeľovač brzdného účinku)  

+ AFU (podpora brzdenia v núdzovej situácii)
> ESP + Hill Assist
> Nepriama detekcia podtlaku pneumatík
>  Airbag vodiča+ airbag spolujazdca s možnosťou 

deaktivácie
>  Bočné a hlavové airbagy
>  Úchyty Isofix (uchytenie detskej sedačky) na oboch 

zadných sedadlách
> Elektronicky imobilizér
>  Systém CSC (System kontroly stability pri brzdení 

v zákrute)
>  Zvuková kontrola vypnutia svetlometov
>  Prídavné LED diódové svetlomety

>  Výškovo nastaviteľný volant 
>  Opierky hlavy vzadu 
>  Palubný počítač
>  Posilňovač riadenia
>  Manuálna klimatizácia
>  Autorádio DAB MP3 + 4 reproduktory + Connecting 

Box (Bluetooth), ovládanie na volante
>  Elektrické ovládanie okien predných dverí + 

centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
>  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
>  Vonkajšie spätné zrkadlá a vonkajšie kľučky dverí 

vo farbe karosérie
>  Delené, sklopiteľné operadlá zadného sedadla 

(50 : 50)

>  Volant v koži
>  Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá
>  Otáčkomer
>  Vyhrievané predné sedadlá
>  Dymové zadné okná s chrómovou lištou okien
>  7" dotykový displej + Mirror Screen
>  Oceľové disky kolies 15‘‘ s krytmi kolies COMET
>  Dojazdové rezervné koleso
>  Interiér: Látka Curibita Triton Urban Ride
>  Exteriér s prvkami Urban Ride: čierne plastové 

ochranné nadblatníky
>  Biela nemetalická farba karosérie

OKRASNÉ KRYTY KOLIES FARBY KAROSÉRIE

COMET okrasný kryt 15”

ŠTÝLY INTERIÉRU

LÁTKA CURIBITA TRITON URBAN RIDE Biela OURAL nemetalická
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CITROËN C1

MOTORY VTi 72 S&S

Typ Zážihový Elektronické viacbodové vstrekovanie, 12 ventilov

Palivo benzín

Počet valcov 3 valce v rade

Zdvihový objem (cm3) 998

Vŕtanie x zdvih (mm) 71 x 84

Max. výkon v kW EHK (k DIN) pri ot/min 53 (73)/6000

Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min 93/4400

Prevodovka Manuálna
5-stupňová

PODVOZOK / BRZDY / RIADENIE / PNEUMATIKY

Predná náprava Pseudo McPherson

Zadná náprava Deformovateľná traverza, vinuté pružiny, hydraulické teleskopické tlmiče, stabilizátor

Brzdy predné (priemer/hrúbka disku/brzdič) Ventilovaný 247 x 20 / plávajúci

Brzdy zadné (priemer/hrúbka disku/brzdič) Bubnové 200 mm

Pneumatiky v závislosti od výbavy* 165/65 R14 165/60 R15

Posilňovač riadenia s variabilným účinkom séria

Priemer otáčania (m) 9,6 10

OBJEM (v dm3)

Objem batožinového priestoru podľa VDA pod krytom 196

Objem batožinového priestoru podľa VDA pod strechu  
po prvý rad sedadiel 780

HMOTNOSŤ (v kg)

Prevádzková hmotnosť – s vodičom (verzia Airscape : +8 kg) 942

Celková hmotnosť (MTAC) 1240

VÝKON PODĽA ES/EHK

Maximálna rýchlosť (km/h) 160

1000m pevný štart (s)  35,3

0–100 km/h (s)  14,1

SPOTREBA A EMISIE NEDC

Mesto (l/100 km) 4,3

Mimo mesta (l/100 km) 3,4

Mix (l/100 km) 3,7

Emisie CO2 (g/100 km) 85

Objem palivovej nádrže v litroch 35

SPOTREBA A EMISIE WLTP

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 4,9–5,3

Emisie CO2 (g/100 km) 112–120

*  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.

Akcia platí od 1. 10. do 31. 12. 2021. Uvedená ponuka je dostupná len do vypredania skladu, vozidlá už nie je možné objednať do výroby.
Ponuka 4-ročnej záruky ZDARMA platí pre všetky vozidlá objednané počas platnosti akcie a ide o program záruky ESSENTIAL DRIVE na 48 mesiacov/60 000 km. Využívanie služby 8-ročná 
asistencia je viazaná na bezplatnú registráciu. 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. Viac informácií nájdete 
na www.citroen.sk alebo u predajcov CITROËN. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázok vozidla je ilustračný. S využitím financovania od CITROËN FINANCIAL SERVICES platíte pri akontácii 
6 414 € len 83,41€ mesačne. Celková výška spotrebiteľského úveru je 4 276 €, úroková sadzba je: 6,37% 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 41,13 €. Doba splácania je 60 mesiacov, počet 
splátok je 60, spracovateľský poplatok je 0 €, poplatok za prevod vlastníctva je 1 €. RPMN je vo výške 21,30 % p. a. Celková čiastka bez akontácie, ktorú musí klient zaplatiť je: 7 473,40 €. 
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 SSP MILLENIUM VTi 72 
S&S v akciovej cene 10 690 €.
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