Citroën C5 Tourer Exclusive Edition

NABÍDKA MĚSÍCE

2.0 BlueHDi 180k / 130kW EAT
Šedá Shark

POSLEDNÍ VŮZ
9x airbag, ABS + ESP + ASR, alarm, superzamykání, pomoc při rozjezdu do svahu, tempomat, elektrická okna,
zadní parkovací kamera, LED denní svícení, Bi - xenonové samonatáčecí světlomety, mlhovky, multifunkční volant,
dotykový 7" displej, rádio s USB, 6x repro, navigace, kožené čalounění, vyhřívaná přední sedadla, hliníkové 18" kola

ceníková cena

1 102 800 Kč

cena po slevě

819 900 Kč1)6)7)

i.d.0000

Citroën C-Elysée Shine
1.6 BlueHDi 100k / 73kW
Šedá Shark

Citroën C3 Shine
1.2 PureTech 82k / 60 kW

PŘEDVÁDĚCÍ VŮZ

Červená Rubi

DS 4 So Chic
1.6 BlueHDi 120k / 88kW

PŘEDVÁDĚCÍ VŮZ

Bílá Banquise

4x airbag, ABS + EBD + EBA, ESP + ASR, manuální
klimatizace, rádio s CD + MP3 přehrávač, posilovač
řízení, centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
hliník. kola 16", el. okna, el. zpětná vyhřívaná zrcát.,
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní parkovací
asistent, palub. počítač, přední mlhovky ad.

6x airbag, ABS,EBD,EBA,ESP,ASR, posilovač řízení,
tempomat + omezovač rychlosti, otáčkoměr,
automatická klimatizace, elektrická okna, kola 16"
el. zpětná zrcátka, zadní parkovací asistent,
rádio s CD/MP3 + 4x repro, dotykový 7" displej
LED denní svícení, kožený volant, airbump, atd…

6x airbag, ABS + EBD + EBA, ESP + ASR + ITC +
Hill Assist, ALU kola 17", automatická dvouz. klimatiz.
rádio s CD/MP3 + 6x repro + HF bluetooth
palubní počítač, multifunkční volant, tempomat
s omezovačem rychlosti, el. okna, el. a vyhřív.
zp. zrcátka, zadní senzory, LED diodové svět., atd…

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

395 500 Kč

332 900 Kč1)

360 000 Kč

305 900 Kč1)

i.d.2476

717 900 Kč

539 900 Kč1)7)

i.d.2487
1) Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH.

AUTO VOLF spol. s r.o.

i.d. 2485
2) Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

3) V ceně vozu je zahrnuta sleva v rámci akce NOVÉ ZA STARÉ, sleva v Kč vč. DPH: 10 000 Kč

Plzeň-Borská pole, Folmavská 6

- C1 / C-Elysée / C4 Cactus / C3 NEW
4) V ceně vozu je zahrnuta sleva v rámci akce NOVÉ ZA STARÉ, sleva v Kč vč. DPH: 25 000 Kč

Oldřich Ries

739 531 508

prodej4.c@autovolf.cz

Andrea Zemanová

739 531 516

prodej1.c@autovolf.cz

5) V ceně vozu je zahrnuta sleva v rámci akce NOVÉ ZA STARÉ, sleva v Kč vč. DPH: 30 000 Kč - C4 Grand Picasso

Marek Holický

739 531 534

prodej3.c@autovolf.cz

7) V ceně vozu je zahrnuta sleva při financování s Citroën Privilege 10 000 Kč (DS + C5 - 30.000,-)

- C4 / Berlingo
6) V ceně vozu je zahrnuta sleva v rámci akce NOVÉ ZA STARÉ, sleva v Kč vč. DPH: 40 000 Kč - C5
Vzorová kalkulace vozu: cena 385 900 Kč, akontace 80%, výpůjční úroková sazba 11,24% p.a., počet splátek 12,
výše splátky 6830 Kč, celková splatná částka 390.680 Kč, RPSN% 11,24%
Sleva v rámci uvedené obchodní akce NOVÉ ZA STARÉ, se vztahuje při výkupu vozů r.v. 2000 a mladších

Sleva v rámci uvedené obchodní akce NOVÉ ZA STARÉ, se vztahuje při výkupu vozů r.v. 2000 a mladších

Citroën C1 Live
1.0 VTi 68

Citroën C1 Feel Edition
1.2 PureTech 82k / 60kW

Citroën C1 Airspace (kabriolet)
1.2 PureTech 82k / 60kW

Bílá Banquise

Šedá Gallium

Bílá Banquise

6x airbag, ABS + EBD + EBA + CSC, ESP + ASR,
isofix, výsuvné hlavové opěrky, posilovač řízení,
palubní počítač, výškově nastavitelný volant, zadní
výklopná skla, tónovaná skla, stěrač zadního okna,
LED denní svícení, zásuvka 12V vpředu, kola 14"

6x airbag, ABS + EBD + EBA + CSC, ESP + ASR,
posilovač řízení, palubní počítač, man. klimatizace,
centrální dálkové zamykání, el. přední okna,
rádio s CD + 4x repro, bluetooth (hands free),
LED denní svícení, zadní dělená sedadlo sklopná,
kola 15", atd…

6x airbag, ABS + EBD + EBA + CSC, ESP + ASR,
posilovač řízení, palubní počítač, man. klimatizace,
centrální dálkové zamykání, el. přední okna,
rádio s CD + 4x repro, bluetooth (hands free),
LED denní svícení, zadní dělená sedadlo sklopná,
ALU kola 15", atd…

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

221 900 Kč

194 900 Kč1)3)

Citroën NEW C3 Shine
1.2 PureTech 82k / 60kW
Bílá Banquise

281 400 Kč

242 000 Kč1)3)

Citroën NEW C3 Feel
1.2 PureTech 82k / 60kW

předváděcí vůz

Oranžová Power

326 900 Kč

269 500 Kč1)3)

Citroën NEW C3 Feel
1.2 PureTech 82k / 60kW
Písková Sable

NOVINKA

NOVINKA

6x airbag, ABS,EBD,EBA,ESP,ASR, posilovač řízení,
tempomat + omezovač rychlosti, otáčkoměr,
automatická klimatizace, elektrická okna, kola 16",
el. zpětná zrcátka, zadní parkovací asistent,
rádio s CD/MP3 + 4x repro, dotykový 7" displej, LED
denní svícení, kožený volant, airbump, atd…

6x airbag, ABS,EBD,EBA, ESP, ASR, tempomat
AFIL - hlídání neúmyslného opuštění jízd. pruhu,
Hill assist, zadní světla s 3D efektem, rádio s USB +
Bluetooth, 4x repro, parkovací senzory, manuální
klimatizace, palubní počítač, LED denní svícení
otáčkoměr, ukazatel vnější teploty

6x airbag, ABS, EBD, EBA, ESP, ASR, tempomat,
AFIL - hlídání neúmyslného opuštění jízd. pruhu,
Hill assist, zadní světla s 3D efektem, rádio s USB +
Bluetooth, 6x repro, hliníkové 16" kola, manuální
klimatizace, palubní počítač, LED denní svícení
otáčkoměr, ukazatel vnější teploty

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

353 000 Kč

299 900 Kč1)

317 000 Kč

279 400 Kč1)4)

i.d. 2535

Citroën NEW C3 Feel
1.2 PureTech 82k / 60kW
Šedá Aluminium

i.d.

Citroën NEW C3 Feel
1.2 PureTech 68k / 50 kW
Zelená Almond

NOVINKA

317 000 Kč

279 400 Kč1)4)

i.d.

Citroën NEW C3 Feel
1.2 PureTech 82k / 60 kW
Červená Rubi

NOVINKA

NOVINKA

6x airbag, ABS,EBD,EBA, ESP, ASR, tempomat
AFIL - hlídání neúmyslného opuštění jízd. pruhu,
Hill assist, zadní světla s 3D efektem, rádio s USB +
Bluetooth, 4x repro, parkovací senzory, manuální
klimatizace, palubní počítač, LED denní svícení
otáčkoměr, ukazatel vnější teploty

6x airbag, ABS,EBD,EBA, ESP, ASR, tempomat
AFIL - hlídání neúmyslného opuštění jízd. pruhu,
Hill assist, zadní světla s 3D efektem, rádio s USB +
Bluetooth, 4x repro, manuální klimatizace
palubní počítač, LED denní svícení. , otáčkoměr
ukazatel vnější teploty

6x airbag, ABS,EBD,EBA, ESP, ASR, tempomat
AFIL- hlídání neúmyslného opuštění jízd. pruhu,
Hill assist, zadní světla s 3D efektem, rádio s USB +
Bluetooth, 4x repro, parkovací senzory, manuální
klimatizace, palubní počítač, LED denní svícení
otáčkoměr, ukazatel vnější teploty, park. senzory

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

317 000 Kč

279 400 Kč1)4)

297 000 Kč

239 900 Kč1)4)

i.d.

Citroën NEW C3 Feel
1.2 PureTech 82k / 60 kW
Bílá Banquise

i.d. 2534

Citroën C-Elysée Feel
1.2 PureTech 82k / 60kW
Bílá Banquise

NOVINKA

317 000 Kč

279 400 Kč1)4)

i.d.

Citroën C-Elysée Shine
1.2 PureTech 82k / 60kW
Bílá Banquise

NOVINKA

6x airbag, ABS,EBD,EBA, ESP, ASR, tempomat
AFIL - hlídání neúmyslného opuštění jízdího pruhu
Hill assist, zadní světla s 3D efektem, rádio s USB +
Bluetooth, 4x repro, parkovací senzory, manuální
klimatizace, palubní počítač, LED denní svícení
otáčkoměr, ukazatel vnější teploty, park. senzory

4x airbag, ABS + EBD + EBA, ESP + ASR, manuální
klimatizace, rádio s CD + MP3 přehrávač, posilovač
řízení, centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
kola 15", el.přední okna, el. zpětná vyhřívaná zrcát.,
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, výškově
nastavitelný volant, palubní počítač

4x airbag, ABS + EBD + EBA + ESP + ASR, manuální
klimatizace s výdechy pro druhou řadu,rádio s CD MP3
4x reproduktory, kožený volant, střed. loket. opěrka
hliníkové kola 16", výškově nastav. sedadlo řidiče,
palubní počítač, el. přední a zadní okna, tempomat,
omezovač rychlosti, výškově nastavitelný volant, atd.

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

310 000 Kč

279 400 Kč1)4)

i.d.

285 500 Kč

261 900 Kč1)3)

311 500 Kč

284 900 Kč1)3)

i.d.

AUTORIZOVANÝ SERVIS CITROËN
Ke všem nabízeným vozidlům zajišťuje společnost AUTO VOLF ve svých provozovnách v Plzni a v Holýšově autorizovaný servis značky CITROËN
včetně oprav karoserií výrobcem schválenou technologií. Kvalitní servis s dvacetiletou zkušeností za rozumné ceny.
Kontakt: Plzeň-Borská Pole 777 788 113, Holýšov 739 531 530

 nabídka platí na konkrétní skladové vozy od 1.7. do 31.7.2017, nebo do vyprodání  vyobrazení vozidel je ilustrativní a může obsahovat příplatkovou výbavu  za chyby vzniklé v sazbě a tisku neručíme

i.d.

Citroën C-Elysée Feel
1.2 PureTech 82k / 60kW

Citroën C-Elysée Shine
1.6 BlueHDi 100k / 73kW

C4 Cactus Feel
1.2 PureTech 82k / 60kW

Písková Nocciola

šedá Shark

4x airbag, ABS + EBD + EBA, ESP + ASR, manuální
klimatizace, rádio s CD + MP3 přehrávač, posilovač
řízení, centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
kola 15", el.přední okna, el. zpětná vyhřívaná zrcát.,
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, výškově
nastavit. volant, palub. počítač atd.

4x airbag, ABS + EBD + EBA + ESP + ASR, manuální
klimatizace s výdechy pro druhou řadu,rádio s CD MP3
4x reproduktory, kožený volant, střed. loket. opěrka
hliníkové kola 16", výškově nastav. sedadlo řidiče,
palubní počítač, el. přední a zadní okna, tempomat,
omezovač rychlosti, výškově nastavitelný volant, atd.

6x airbag, ABS+EBD+EBA+ESP+ASR, posil. řízení,
palubní počítač, tempomat s omezovačem rychlosti,
centrální dálkové zamykání, , dotykový dispej 7", atd.
kola 16", el. přední okna, el. zpětná zrcátka, rádio s
MP3+ 4x repro, bluetooth, denní svícení,
výškově nast. sedadlo řidiče, paket techno

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

299 000 Kč

274 900 Kč1)3)

Předváděcí vůz

395 000 Kč

332 900 Kč1)4)

i.d.

C4 Cactus Feel Edition
1.2 PureTech 82k / 60kW
Žlutá Hello Yellow

Žlutá Hello Yellow

378 400 Kč

289 900 Kč1)3)

i.d.2476

C4 Cactus Feel
1.2 PureTech 82k / 60kW

předváděcí vůz

5 let záruka

Bílá Banquise

i.d. 2509

C4 Cactus Shine
1.2 PureTech 110k / 81kW S&S

5 let záruka

Červená Jelly

5 let záruka

6x airbag, ABS+EBD+EBA+ESP+ASR, posil. řízení,
palubní počítač, tempomat s omezovačem rychlosti,
manuální klimatizace, centrální dálkové zamykání,
alu kola 16", el. přední okna, el. zpětná zrcátka,
rádio s USB + 4x repro, bluetooth, denní svícení,
paket techno, dotyk. dispej 7", mlhovky

6x airbag, ABS+EBD+EBA+ESP+ASR, posil. řízení,
palubní počítač, tempomat s omezovačem rychlosti,
manuální klimatizace, centrální dálkové zamykání
kola 16", el. přední okna, el. zpětná zrcátka, rádio s
CD/MP3+4x repro, bluetooth, denní svícení,
dotykový dispej 7", kožený volant, paket techno

6x airbag, ABS+EBD+EBA+ESP+ASR, posil. řízení,
palubní počítač, tempomat s omezovačem rychlosti,
automatická klimatizace, centrální dálkové zamykání,
kola 16", el. přední okna, el. zpětná zrcátka, rádio s
CD/MP3+6x repro, bluetooth, LED denní svícení,
navigace, dotykový dispej 7"

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

393 400 Kč

318 900 Kč1)

383 400 Kč

316 900 Kč1)3)

i.d.2498

Citroën C4 Cactus Feel Edition
1.2 PureTech 110k / 81kW S&S
Hnědá Olive Brown

5 let záruka

466 400 Kč

382 000 Kč1)4)

i.d.

Citroën C4 Feel
1.2 PureTech 110k / 81kW

Citroën C4 Feel
1.2 PureTech 110k / 81kW

Bílá Banquise

Modrá Encre

6x airbag, ABS+EBD+EBA, ESP+ASR, posil. řízení,
palubní počítač, tempomat s omezovačem rychlosti,
manuální klimatizace, centrální dálkové zamykání,
alu kola 16", el. přední okna, el. zpětná zrcátka,
rádio s CD/MP3 + 6x repro, přední mlhovky,
denní svíc. Dotyk. displej 7", mlhovky

6x airbag, ABS + EBD + EBA, ESP + ASR + ITC ,
palubní počítač, tempomat s omezovačem rychlosti
manuální klimatizace, centrální dálkové zamykání,
kola 16", el. přední okna, el. zpětná zrcátka, rádio s
CD/MP3 + 6x repro, přední mlhovky, LED denní svíc.
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, atd…

6x airbag, ABS + EBD + EBA, ESP + ASR + ITC,
palubní počítač, tempomat s omezovačem rychlosti
manuální klimatizace, centrální dálkové zamykání
kola 16", el. přední okna, el. zpětná zrcátka, rádio s
CD/MP3 + 6x repro, přední mlhovky, LED denní svíc.
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, atd…

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

431 400 Kč

357 900 Kč1)4)

Citroën Spacetourer Feel M
2.0 BlueHDi 150k / 110kW

390 900 Kč

365 800 Kč1)5)

Citroën Spacetourer Shine XL
2.0 BlueHDi 180k / 130kW EAT

405 400 Kč

380 400 Kč1)5)

Citroën C5 Tour. Exclusive Ed.
2.0 BlueHDi 150k / 110kW

Písková Sable

Hnědá Rich Oak

6x airbag, ABS+EBD+EBA, ESP+ASR, Hill Asist,
posilovač řízení, tempomat, omezovač rychlosti,
rádio s USB, Handsfree, navigace, 8x repro, WiFi
vyhřívaná přední sedadla, 8 místné provedení,
parkovací senzory, zatmavená okna, automatická
klimatizace, kola 17", Coffe Break Allert

6x airbag, ABS+EBD+EBA, ESP+ASR, Hill asist,
programovaný tempomat a omezovač rychlosti, Head
Up barevný displej,Handsfree přístup a startování vozu
automatická klima., panoramatické střešní okno
8x repro, rádio s USB, Handsfree, WiFi, xenony
navigace, handsfree ovládání bočních dveří

9x airbag, ABS+EBD+EBA, ESP+ASR, Hill Asist
posilovač řízení, tempomat, omezovač rychlosti,
rádio s USB, Handsfree, nabigace, 8x repro, WiFi,
vyhřívaná přední sedadla, 8 místné provedení,
parkovací senzory, zatmavená okna, automatická
klimatizace, kola 17", Coffe Break Allert

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

823 000 Kč

649 900 Kč2)

i.d.

předváděcí vůz

Šedá Shark

1 050 500 Kč

760 000 Kč2)

1 102 800 Kč

819 900 Kč1)6)7)

i.d.

AUTORIZOVANÝ SERVIS CITROËN
Ke všem nabízeným vozidlům zajišťuje společnost AUTO VOLF ve svých provozovnách v Plzni a v Holýšově autorizovaný servis značky CITROËN
včetně oprav karoserií výrobcem schválenou technologií. Kvalitní servis s dvacetiletou zkušeností za rozumné ceny.
Kontakt: Plzeň-Borská Pole 777 788 113, Holýšov 739 531 530

 nabídka platí na konkrétní skladové vozy od 1.7. do 31.7.2017, nebo do vyprodání  vyobrazení vozidel je ilustrativní a může obsahovat příplatkovou výbavu  za chyby vzniklé v sazbě a tisku neručíme

Citroën DS4 So Chic
1.6 BlueHDi 120k / 88kW

DS4 Crossback
1.6 BlueHDi 120k / 88kW

Citroën C4 Picasso Feel
1.6 BlueHDI 120k / 88kW

Bílá Banquise

Šedá Artense

Modrá Lazuli

6x airbag, ABS + EBD + EBA, ESP + ASR + ITC,
Hill Assist, Alu kola 17", parkovací senzory
automatická klimatizace, rádio s CD/MP3 + 6x repro,
palubní počítač, tempomat, dotyk. displej, vyhřívaná
pře. sedadla, omezovač rychlosti, kožený paket
LED denní svícení, dotyk. displej, vyhřív. sedadla

6x airbag, ABS + EBD + EBA, ESP + ASR + ITC,
Hill Assist, ALU kola 17", automatická dvouz. klimatiz.
rádio s CD/MP3 + 6x repro + HF bluetooth
palubní počítač, multifunkční volant, tempomat
s omezovačem rychlosti, el. okna, el. a vyhřív.
zp. zrcátka, zadní senzory, LED diodové svět., atd…

8x airbag, ABS + EBD + EBA, ESP + ASR + ITC,
Hill Assist, el. ruční brzda, panorama. čelní sklo,
dvouzónová klimatizace, palub. počítač, alu kola 16",
cent. dálkové zamykání, el.okna, dotykový dispej
7" vč. navigace, el. zpětná zrcátka, handsfree sada,
výškově nastavit. sedadla, zadní asist., atd.

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

680 900 Kč

510 800 Kč1)7)

702 900 Kč

539 900 Kč1)7)

5 let záruka

617 800 Kč

542 700 Kč1)

i.d. 2485

Citroën Grand C4 Pic. Feel
1.6 BlueHDi 120k / 88kW
Hnědá Moka

Citroën Grand C4 Pic. Feel
1.6 BlueHDi 120k / 88kW

předváděcí vůz

Písková Samble

Citroën Berlingo Feel Edition
1.6 BlueHDi 100k / 73kW

5 let záruka

Šedá Acier

8x airbag, ABS + EBD + EBA, ESP + ASR + ITC +
Hill Assist, el. ruční brzda, panorama. čelní sklo,
dvouzónová klimatizace, palub. počítač, alu kola 16",
cent. dálkové zamykání, el.okna, dotykový dispej
7" vč. navigace, el. zpětná zrcátka, handsfree sada,
výškově nastavit. sedadla, zadní asist., 7 míst, atd.

8x airbag, ABS + EBD + EBA, ESP + ASR + ITC +
Hill Assist, el. ruční brzda, panorama. čelní sklo,
dvouzónová klimatizace, palub. počítač, alu kola 16",
centrální dálkové zamykání, el.okna, dotykový dispej
7" vč. navigace, el. zpětná zrcátka, handsfree sada,
výškově nastavit. sedadla, zadní asist., atd., 7 míst

4x airbag, ABS + EBD + EBA+ESP+ASR, posilovač řízení,
palubní počítač, manuální klimatizace, kola 16"
dálkové centrální zamykání, el.přední okna, el.
vyhřív. a sklopná zpětná zrcátka, LED denní svícení,
zadní parkovací sensory, rádio CD/MP3 + 4x repro,
přední mlhovky, podélné střešní tyče, atd…

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

667 800 Kč

504 900 Kč1)5)7)

667 800 Kč

557 900 Kč1)5)7)

i.d.

Citroën Berlingo Feel Edition
1.6 BlueHDi 100k / 73kW
Hnědá Mokka

362 400Kč1)4)7)

i.d.

Citroën Berlingo Feel Edition
1.6 BlueHDi 100k / 73kW

5 let záruka

503 400 Kč

Modrá Kyanoss

i.d.

Citroën Berlingo XTR
1.6 BlueHDi 100k / 73kW

5 let záruka

Šedá Shark

5 let záruka

4x airbag, ABS + EBD + EBA + ESP, posilovač řízení,
palubní počítač, manuální klimatizace, kola 16"
dálkové centrální zamykání, el.přední okna, el.
vyhřív. a sklopná zpětná zrcátka, LED denní svícení,
zadní parkovací sensory, rádio CD/MP3 + 4x repro,
přední mlhovky, podélné střešní tyče, atd…

4x airbag, ABS + EBD + EBA+ESP, posilovač řízení,
palubní počítač, manuální klimatizace, kola 16"
dálkové centrální zamykání, el.přední okna, el.
vyhřív. a sklopná zpětná zrcátka, LED denní svícení,
zadní parkovací sensory, rádio CD/MP3 + 4x repro,
přední mlhovky, podélné střešní tyče, atd…

4x airbag, ABS + EBD + EBA+ESP, posilovač řízení,
palubní počítač, automatická klimatizace, 16" kola
dálkové centrální zamykání, el.přední okna, el.
vyhřív. a sklopná zpětná zrcátka, LED denní svícení,
zadní parkovací sensory, rádio CD/MP3 + 4x repro,
přední mlhovky, podélné střešní tyče, loketní opěrky

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

503 400 Kč

362 400 Kč1)4)7)

503 400 Kč

362 400 Kč1)4)7)

i.d.

Citroën Berlingo XTR
1.6 BlueHDi 100k / 73kW
Bílá Banquise

378 900 Kč1)4)7)

i.d.

Citroën Berlingo XTR
1.6 BlueHDi 100k / 73kW

5 let záruka

529 900 Kč

Šedá Shark

i.d.

Citroën Berlingo XTR
1.6 BlueHDi 100k / 73kW

5 let záruka

Písková Nocciola

5 let záruka

4x airbag, ABS + EBD + EBA + ESP, posilovač řízení,
palubní počítač, automatická klimatizace, kola 16"
dálkové centrální zamykání, el.přední okna, el.
vyhřív. a sklopná zpětná zrcátka, LED denní svícení,
zadní parkovací sensory, rádio CD/MP3 + 4x repro,
přední mlhovky, podélné střešní tyče, atd…

4x airbag, ABS + EBD + EBA+ESP, posilovač řízení,
palubní počítač, automatická klimatizace, kola 16"
dálkové centrální zamykání, el.přední okna, el.
vyhřív. a sklopná zpětná zrcátka, LED denní svícení,
zadní parkovací sensory, rádio CD/MP3 + 4x repro,
přední mlhovky, podélné střešní tyče, atd…

4x airbag, ABS + EBD + EBA + ESP, posilovač řízení,
palubní počítač, automatická klimatizace, kola 16"
dálkové centrální zamykání, el.přední okna, el.
vyhřív. a sklopná zpětná zrcátka, LED denní svícení,
zadní parkovací sensory, rádio CD/MP3 + 4x repro,
přední mlhovky, podélné střešní tyče, atd…

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

516 900 Kč

365 900 Kč1)4)7)

i.d.

529 900 Kč

378 900 Kč1)4)7)

529 900 Kč

378 900 Kč1)4)7)

i.d.

AUTORIZOVANÝ SERVIS CITROËN
Ke všem nabízeným vozidlům zajišťuje společnost AUTO VOLF ve svých provozovnách v Plzni a v Holýšově autorizovaný servis značky CITROËN
včetně oprav karoserií výrobcem schválenou technologií. Kvalitní servis s dvacetiletou zkušeností za rozumné ceny.
Kontakt: Plzeň-Borská Pole 777 788 113, Holýšov 739 531 530

 nabídka platí na konkrétní skladové vozy od 1.7. do 31.7.2017, nebo do vyprodání  vyobrazení vozidel je ilustrativní a může obsahovat příplatkovou výbavu  za chyby vzniklé v sazbě a tisku neručíme

i.d.

Citroën Berlingo XTR
1.6 BlueHDi 100k / 73kW
Hnědá Mokka

Citroën Berlingo XTR
1.6 BlueHDi 100k / 73kW

5 let záruka

Modrá Kyanos

Citroën Berlingo XTR
1.6 BlueHDi 100k / 73kW

5 let záruka

Šedá Acier

5 let záruka

4x airbag, ABS + EBD + EBA + ESP, posilovač řízení,
palubní počítač, automatická klimatizace, kola 16"
dálkové centrální zamykání, el.přední okna, el.
vyhřív. a sklopná zpětná zrcátka, LED denní svícení,
zadní parkovací sensory, rádio CD/MP3 + 4x repro,
přední mlhovky, podélné střešní tyče, atd…

4x airbag, ABS + EBD + EBA+ESP, posilovač řízení,
palubní počítač, automatická klimatizace, kola 16"
dálkové centrální zamykání, el.přední okna, el.
vyhřív. a sklopná zpětná zrcátka, LED denní svícení,
zadní parkovací sensory, rádio CD/MP3 + 4x repro,
přední mlhovky, podélné střešní tyče, atd…

4x airbag, ABS + EBD + EBA + ESP, posilovač řízení,
palubní počítač, automatická klimatizace, kola 16"
dálkové centrální zamykání, el.přední okna, el.
vyhřív. a sklopná zpětná zrcátka, LED denní svícení,
zadní parkovací sensory, rádio CD/MP3 + 4x repro,
přední mlhovky, podélné střešní tyče, atd…

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

529 900 Kč

378 900 Kč1)4)7)

529 900 Kč

378 900 Kč1)4)7)

i.d.

Citroën Berlingo Shine
1.6 BlueHDi 100k / 73kW

529 900 Kč

378 900 Kč1)4)7)

i.d.

Bílá Banquise

Citroën Berlingo Furgon
L1 SX 1.6 BlueHDi 100k / 73kW
Bílá Banquise
předváděcí vůz

4x airbag, ABS + EBD + EBA + ESP, posilovač řízení,
palubní počítač, auto klima, hliníková kola 16"
dálkové centrální zamykání, el. okna, el. Vyhřívaná
a sklopná zpětná zrcátka, LED denní svícení, dotyk.
7" displej,parkovací sensory, rádio CD/MP3 +
6x repro, přední mlhovky, podélné střešní tyče, atd…

2x airbag, ABS + EBD + EBA+ESP, posilovač řízení,
el. ovládaná okna, centrální zamykání s dálkovým ovl.
rádio, palubní počítač, rádio, tempomat, LED denní
svícení dělící přepážka, křídlové zadní dveře 60/40
otevíratelné do 180°, ochrana podlahy a boků nákl.
prostor, manuální klima, užitečná hmot. 850kg

2x airbag, ABS + EBD + EBA+ESP, posilovač řízení,
el. ovládaná okna, centrální zamykání s dálkovým ovl.
rádio, palubní počítač, rádio, tempomat LED denní
svícení, dělící přepážka, křídlové zadní dveře 60/40
otevíratelné do 180°, ochrana podlahy a boků nákl.
prostor, manuální klimatizace, užitečná hmot. 850kg

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

Písková Nocciola

Citroën Berlingo Furgon
L1 SX 1.6 BlueHDi 100k / 73kW

i.d.

5 let záruka

537 800 Kč

378 900 Kč1)4)7)

463 000 Kč

299 900 Kč 2)

i.d.

Citroën Jumpy Furgon Plus
1.6 BlueHDi 115k / 85kW

463 000 Kč

287 900 Kč 2)

i.d. 2519

i.d. 2481

Citroën Jumper Furgon

Citroën Jumper Furgon Plus

33 L2H2 2.0 BlueHDi 160k / 120kW

33 L2H2 2.0 BlueHDi 160k / 120kW

Bílá Banquise

Bílá Banquise

Bílá Banquise

airbag řidiče, ABS+ESP, posil. řízení, el. ovl. okna,
centrální zamykání s dálkovým ovládáním, el. ovládálkovým ovládáním, dvousedadlo spolujezdce,
daná vyhřív. zrcátka, dělicí přepážka, boční posuvné
víratelné do 180°, elektronický imobilizér, polubní počítač, man. klimatizace, park senzory

airbag řidiče, ABS+ESP, posil. řízení, el. ovl. okna,
centrální zamykání s dálkovým ovládáním, el. ovládaná vyhřív. zrcátka, dělicí přepážka, boční posuvné
dveře na pravé straně, kříd. zadní dveře 60/40 otevíratelné do 180°, elektronický imobilizér, palubní počítač, man. klimatizace, LED diodové světla, atd…

airbag řidiče, ABS+ESP, posil. řízení, el. ovl. okna,
centrální zamykání s dálkovým ovládáním, el. ovládaná vyhřívaná zrcátka, dělicí přepážka, boční posuvné
dveře na pravé straně, křídlové zadní dveře 60/40 otevíratelné do 180°, elektronický imobilizér, palubní počítač, man. klima, rádio, tempomat, park. kam.

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

584 500 Kč

415 900 Kč 2)

776 900 Kč

465 900 Kč 2)

i.d.2465

předváděcí vůz

798 700 Kč

471 900 Kč 2)

i.d. 2501

i.d.

Citroën Jumper Furgon Plus

Citroën Jumper Furgon

Citroën Jumper Furgon

35 L3H2 2.0 BlueHDi 160k / 120kW

33 L2H2 2.0 BlueHDi 120k / 96kW

30 L1H1 2.0 BlueHDi 120k / 96kW

Bílá Banquise

Bílá Banquise

Bílá Banquise

airbag řidiče, ABS+ESP, posil. řízení, el. ovl. okna,
centrální zamykání s dálkovým ovládáním, el. ovládaná vyhřív. zrcátka, dělicí přepážka, boční posuvné
dveře na pravé straně, kříd. zadní dveře 60/40 otevíratelné do 180°, elektronický imobilizér, palubní počítač, manuální klima, rádio, tempomat, park. kam

airbag řidiče, ABS+ESP, posil. řízení, el. ovl. okna,
centrální zamykání s dálkovým ovládáním, el. ovládaná vyhřív. zrcátka, dělicí přepážka, boční posuvné
dveře na pravé straně, kříd. zadní dveře 60/40 otevíratelné do 180°, elektronický imobilizér, palubní
počítač, man. klimatizace, LED denní svícení

airbag řidiče, ABS+ESP, posil. řízení, el. ovl. okna,
centrální zamykání s dálkovým ovládáním, el. ovládaná vyhřív. zrcátka, dělicí přepážka, boční posuvné
dveře na pravé straně, kříd. zadní dveře 60/40 otevíratelné do 180°, elektronický imobilizér, palubní počítač, man. klimatizace, LED denní svícení

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

ceníková cena
cena po slevě

862 000 Kč

491 900 Kč 2)

i.d.

774 900 Kč

445 900 Kč 2)

840 000 Kč

408 900 Kč 2)

i.d.

AUTORIZOVANÝ SERVIS CITROËN
Ke všem nabízeným vozidlům zajišťuje společnost AUTO VOLF ve svých provozovnách v Plzni a v Holýšově autorizovaný servis značky CITROËN
včetně oprav karoserií výrobcem schválenou technologií. Kvalitní servis s dvacetiletou zkušeností za rozumné ceny.
Kontakt: Plzeň-Borská Pole 777 788 113, Holýšov 739 531 530

 nabídka platí na konkrétní skladové vozy od 1.7. do 31.7.2017, nebo do vyprodání  vyobrazení vozidel je ilustrativní a může obsahovat příplatkovou výbavu  za chyby vzniklé v sazbě a tisku neručíme

i.d.

