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*Citroën C-ZERO/Citroën Berlingo Electric
**Citroën C-ZERO/Citroën Berlingo Electric : odhadovaný čas
úplného dobitia batérie cez bežnú domácu elektrickú zásuvku
s prúdom 14 A.

NULOVé
EMISIE pOčA

S JAZDy

DOJAZD 150/170
KILOMETROV*

NABITIE N
A 80 % ZA 30 MINÚT

6/8 HODÍN NABÍJAN
IA**

20 EURO = 1000 KM

AKUSTIC
KÝ KOMFORT

Je čas zme
niť pohľad

na elekrick
é vozidlá a

začať ich vn
ímať z úpln

e novej pe
rspektívy.

Moderné ele
ktrické voz

idlo si razí
svoju cestu

– je pohybl
ivé, ľahko

ovládateľn
é, spoľah-

livé, bezpe
čné, prakt

ické a ešte
priateľskej

šie voči živ
otnému prostrediu

. Veď počas

jazdy nepr
odukuje ži

adne emis
ie CO2. Ľahko

sa o tom presvedčíte
. Stačí sa p

osadiť za

volant jedn
ého z plne

elektrickýc
h automob

ilov v ponu
ke značky

CITROËN.

VOZIDLÁ P
RIPRAVENÉ

NASKUTOČN
É CESTOV

ANIE
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SPOTREBA

MENEJAKO
2€/100K

M*

* Zdroj AVERE-Francúzsko, www.france-mobilité-electrique.org
** Podľa štatistík z roku 2011 pripadá na jedno vozidlo vo Francúzsku priemerná denná jazda v dĺžke 35 km.

NOVÁENE
RGIA Štúdie potv

rdzujú, že e
lektrické voz

idlo

si vyžaduje
mimoriadn

e nízke pre
vádzkové n

áklady. V s
kutočnosti

je

5 AŽ 7-KR
ÁT LACNE

JŠIE*, v záv
islosti od je

ho využitia
, v porovna

ní

s vozidlom
so spaľova

cím motorom. Z
a týmito vý

sledkami st
ojí KVA-

LITAMOTOROV,
ktorými sú v

ybavené m
odely Citro

ën C-ZERO
a Cit-

roën Berlin
go Electric v

úžitkovej ve
rzii.

Energetická
efektivita tý

chto motor
ov zabezpe

čuje nízku
spotrebu

elektriny, p
reto dobíjan

ie nie je fin
ančne náro

čné, najmä
ak prebieha

v

noci. Uvede
né elektrické

motory maj
ú výkon 49

kW a napájajú i
ch lítium-

iónové člán
ky. Vozidlá

s elektrickým
pohonom sú plnohod

notnými úč
ast-

níkmi prem
ávky s maxi

málnou rýc
hlosťou13

0 KM/h (model Citr
oën

C-ZERO) a
110KM/h (model Citr

oën Berling
o Electric).

S DOJAZD
OM (PODĽANORMYNEDC) 1

50 KMV PRíPADE

MODELU CITROËN
C-ZERO A 170 KM V PRíPADE M

ODELU

CITROËN
BERLINGO

ELECTRIC,
vás tieto vo

zidlá budú
hravo spre-

vádzať aj n
a dlhších ce

stách bez č
astého dob

íjania a pre
to zabezpe

čia

väčšinu vaš
ich denných

presunov**
. Medzi ďa

lšie výhody
elektrických

vozidiel pa
tria aj zvýho

dnené ceny
parkovania,

dokonca pa
rkovanie za

-

darmo (v zá
vislosti od k

rajiny a me
sta), čo ešte

viac znižuje
náklady na

prevádzku.
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nájdete na stránke www.citroen.sk v časti “Cenniky a dokumentacia”.

Elect20p03_SK_2013.qxp:Elect20p03_SK_2013  21/01/14  14:53  Page 5



C-ZERO ET BERLINGO ELECTRIC_SK_20P_03.2013 page 6

NABITIE
NA80%
ZA30 MIN

*Za 8 až 15 hodín v prípade modelu Citroën Berlingo Electric.

LEPŠIE STRÁVENÝ ČAS Konečne si
užijete mes

to tro-

chu inak. U
šetríte čas v

ďaka elektr
ickému voz

idlu a zabu
dnete na ra

dy

pred čerpac
ími stanica

mi. Citroën
C-ZERO a Citroën B

erlingo Ele
ctric

sú vybaven
é DVOMI ZÁSUVKAMI . Zásuvkou

na RÝCHLE NABITIE

v závislosti o
d výbavy (v s

érii alebo za
príplatok), p

rostredníctv
om ktorej sa

batéria nab
ije v priebeh

u 30 minút
až do 80 p

ercent kapa
city, a to vď

a-

ka špeciáln
ym externým NABÍJACÍM STANICIAM. Druhá zá

suvka

je na normá
lne dobíjan

ie zDOMÁCEJ ZÁSUVKYna 230 V,
kedy je vo-

zidlo plne n
abité za 6 a

ž 11 hodín
* v závislos

ti od intenz
ity prúdu. P

rí-

jemným faktom je, že ak sa
vozidlo nep

ohybuje, ba
térie sa nev

ybíjajú.

Naopak, po
čas jazdy sa

dobíjajú pr
i každom spomalení

alebo brzde
ní

rekuperácio
u energie.
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ČASOVÁ K
RIVKANAB

ÍJANIA

PREMODEL CITR
OËN

BERLINGO
ELECTRIC

15 minút (400V)
(�0 % nabitia)

8� km

30 minút (400V)
(80 % nabitia)

140 km

4 hodiny (230V)
(�0 % nabitia)

8� km

8 hodín (230V)
(100 % nabitie)

170 km
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NULOVÝ
hLUK

Elektrické m
otory nespô

sobujú v po
rovnaní so s

paľovacími
motormi ta

k-

mer ŽIADN
EVIBRÁCI

E a nevydáv
ajú ani žiad

en hluk, do
konca ani p

ri

spomalení.
Iba pri našt

artovaní sa
ozve zvuko

vá kontrolk
a. Tento ak

us-

tický komfo
rt, ktorý klas

ické vozidlá
nepoznajú,

vám umožní nap
lno si vy-

chutnať AU
DIOSYSTÉ

M. V tichom prostredí je e
šte výraznejš

í a môže sa

predviesť be
z nežiaducic

h ruchov. Va
ša hudba bu

de dokonalá
.

Pre ešte väčš
í komfort si z

voľte prvok v
ýbavyConn

ectingBox (h
ands-free sa

du

Bluetooth*
a USB zásu

vku), ktorý v
ám uľahčí použ

itie mobilné
ho telefónu

počas jazdy
(v základnej

výbave pre C
itroënC-ZER

O).

Viesť takéto
vozidlo je pr

avým pôžitkom, le
bo jemiesto

m, kde vládn
eZVU-

KOVÝ KOM
ORT. Koľko

krát ste priš
li do cieľa o

dpočinutejš
í, ako pred

nastúpením
do vozidla

?

NOVÝ ZVU
K Prvé pocity

nového uží
vateľa mod

elu Citroën
C-ZERO a Citroën B

erlingo Elec
tric sú vždy

rovnaké –

KĽUDA POKOJ, kto
ré vládnu v

kabíne.

*Nevyhnutné použiť kompatibilný mobilný telefón.
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ZARUČEN
É

BEZPEČIE

Model Cit
roën C-ZERO ponúka v závislost

i od krajiny

nastaviteľn
é služby ET

OUCh ako CITROË
N lokalizovan

ý

tiesňový ho
vor a CITRO

ËN lokalizovan
á asistencia

.

Základnoup
odmienkous

lužby jeGPS
modul s inte

grovanouSIM
kartou, ktorý

umožňujep
resnú lokaliz

áciu vozidla.
Vybavenieu

možní kedyk
oľvek,24ho

dín

denne a 7
dní v týždn

i uskutočniť
v prípade n

ehody urge
ntný hovor

či

asistenčný h
ovor pri poru

che vozidla.
Služba tiež

zabezpečí p
odľa potreb

y

príchod asis
tenčnej služ

by CITROËN
Assistance č

i verejných z
ložiek.

Obeelektric
ké vozidlá po

núkajú v zák
ladnej výbav

e alebo zap
ríplatok pred

né

abočnéAIR
BAGY (hlav

ové pre mo
del Citroën

C-ZERO). Š
tandardne

sú

vybavené s
ystémom ABS, zabra

ňujúcim blokovaniu
kolies, BRZ

DO-

VÝM ASISTENT
OM a systémom

ESP udržuj
úcim trajektóriu v

ozidla

pri prejazd
e zákrutou.

Dôležitý je
ELEKTRON

ICKÝ ROZ
DEĽOVAČ

BRZDNÉh
OÚČINKU, k

torý optima
lizuje efekti

vitu brzden
ia každého

kolesa.

V meste oc
eníte prípla

tkovú výbav
u modelu C

itroën Berli
ngo Electri

c,

ktorou je Z
ADNÝ CÚVACí S

ENZOR. U
rčite vám pomôže od

haliť

prekážky za
vozidlom aj zmerať ic

h vzdialeno
sť. PrednéS

VETLOMETY

DOhMLY vybavené
funkciou prí

davného svi
etenia do zá

krut (za príp
latok

pre Citroën
Berlingo Ele

ctric) zvyšuj
ú bezpečno

sť pomocou
dodatkovéh

o

svetelného
lúča, ktorý

osvetlí vnú
tornú stranu zákruty či

križovatky.

Funkcia výr
azne zlepšu

je osvetleni
e miest, kto

ré dosiaľ os
távali v tme

a

umožní odh
aliť prekážk

y na ceste.

NOVÝPOC
IT Plne elektri

cké modely
sú plnohod

notnými vo
zidlami s vy

sokou úrovň
ou bezpečn

osti. Citroën
C-ZERO a Citroën B

erlingo

Electric to d
okazujúOB

VZLÁŠŤ EF
EKTíVNYM

I PRVKAM
I VÝBAVY,

ktoré prispi
evajú k bez

pečnosti vo
diča i celej

posádky.
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ÚDRŽBA
-30%

NOVÁÚSP
ORA Vďaka vozi

dlu Full Ele
ctric bude

vaša servisn
á knižka ten

šia. Zbohom
VÝMENAOLEJA, opra

vy

PREVODO
VKY či vým

ena SPOJK
Y. BRZDO

VÉ KOTÚČ
E,

BRZDOVÉ
PLATNIČK

Y AJ BUBN
Y získali vď

aka funkcii
brz-

denia elektromot
orom ZVÝŠENÚ

ŽIVOTNO
SŤ. Cena

za

údržbu voz
idiel Citroë

n C-ZERO
a Citroën B

erlingo Elec
tric je

teda v poro
vnaní s klas

ickými vozid
lami so spa

ľovacími m
otormi

výrazne niž
šia – pri ro

vnakom počte najaz
dených kilo

metrov

ušetríte až
30A40%*.

* Zdroj AVERE-France, www.france-mobilité-electrique.org
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100%
MESTSKÝ

V ponukepr
íslušenstvap

remodelCit
roënC-ZERO

máte kdispo
zícii ajPOLO

INTEGROV
ANÝ

NAVIGAČN
ÝSYSTÉM

kompatibiln
ý s celým sortimentom

GPSGARM
IN. Navigač

ný systém

bol harmon
icky zakomp

onovaný do
palubnej do

sky.

Ďalšou výh
odou elektr

ického vozi
dla je priest

or, ktorý vzn
ikol po odst

ránení spaľ
ovacieho m

o-

tora a prem
iestnení ba

térie do pod
vozku pod

podlahou. C
itroën C-ZE

RO má síce kom
paktné

vonkajšie ro
zmery, jeho

interiér vša
k ponúka ŠT

YRI POhO
DLNÉMIESTA a nadpriem

erné

vnútorné ro
zmery s veľ

kým počtom úložných m
iest i praktic

ký batožino
vý priestor s

o 166 LIT-

RAMI ÚLOŽNÉ
hOPRIESTOR

U.

NOVÝPRí
STUPKPO

hYBUVM
ES-

TE. Sedieť za vo
lantommodelu Cit

roën C-ZER
O prináša úpl

-

ne nové vn
ímanie me

sta. DIGITÁ
LNE UKAZ

OVATELE
na

palubnej d
oske ponúk

ajú okrem
rýchlomeru

aj informác
ie o

STAVENA
BITIA batérie, spo

trebe energ
ie a REKUP

ERÁCII

KINETICK
EJ ENERGI

E.
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NOVÝ TYP
ÚŽITKOVÉ

hOVOZIDLA
Citroën Ber

lingo Electr
ic sa stáva r

eferenciou
v oblasti ele

ktrických úž
itkových au

to-

mobilov. Pr
ístrojový pa

nel vozidla
je v jeho str

ede vybave
ný indikáto

rom spotreby el
ektrickej en

ergie a jej r
ekuperácie,

čo vám pomôže ud
ržiavať

ekonomický
štýl jazdy a

optimalizov
ať dojazd v

ozidla. Prof
esionáli oce

nia ERGON
OMICKÉMIESTO VODIČA S CENTRA

LIZOVANÝ
MI a in-

tuitívnymiO
VLÁDAČM

I čiKABíNU
EXTENSO

s tromi plno
hodnotným

i miestami n
a sedenie, z

čoho dve sú
modulovate

ľné, aby um
ožnili ľahši

e

nakladanie
dlhých pred

metov. Berl
ingo Electri

c ponúka vď
akaZADNÝ

MKRíDLOVÝ
MDVERÁMDELENÝM

VPOMERE60/40
aBOČNÝM

POSUVNÝ
M DVERÁM

(za príplato
k) výnimoč

ne prístupn
ý interiér. Ď

alšou výhodou modelu je maximá
lne UŽITO

ČNÉ ZAŤAŽEN
IE až

695 KG. Po um
iestnení dv

och zostáv
batérií pod

podlahu v z
adnej časti

vozidla vzn
ikol vnútorn

ý priestor s
PRAKTICK

OU ROVNOU
PODLA-

hOU, AKÝ
POZNÁM

EZBEŽNE
J VERZIE. P

oskytuje UŽ
ITOČNÝO

BJEMOD3,3DO4,1M
3. Tieto para

metre sú ja
sným dôkazom, ž

e elek-

trické verzie
automobilo

v majú svoj
e miesto aj

v segmente
úžitkových

vozidiel.
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A BEZ
LIMITOV NÁROČNÁ

CESTA AŽ PO NOVÝ

SVET Dvaja mlad
í inžinieri, X

avier Dego
n a Antonin

Guy,

ukončili 24
. septembra

2012 v Štr
asburgu svo

ju PRVÚ CES-

TU OKOLO SVETA NA SÉRIOVOM
ELEKTRICK

OM VO-

ZIDLE. Poč
as svojej os

emmesačn
ej náročnej

cesty prešli
od

východu na
západ pribl

ižne 2500
0 KM a 17 KRAJíN. Tí

to

nadšenci el
ektrického p

ohonu vyra
zili z hlavné

homesta E
urópy

11. február
a, aby doká

zali a podp
orili budúcn

osť elektric
kého

pohonu vo
zidiel. S tý

mto cieľom
vznikla ich

ELEKTRICK
Á

ODYSEA. Z
načka CITR

OËN ju podporila
ako odkaz n

a slávnu

tzv. Žltú výp
ravu André

Citroëna na
prieč Áziou

v rokoch 19
31

až 1932,
ktorá je do

bre známy
m pojmom medzi zna

lcami

značky.

DOJAZD VOZIDLA
JE 150 KM, preto Xav

ier a Anton
in pa-

mätali na to
, abyKAŽD

ÝCh110KM našli pre svo
j Citroën C-

ZERO ďalší NAB
íJACí BOD

. Uskutočni
li tak približ

ne 250

NABITí u m
iestnych oby

vateľov a pr
esvedčili sa

tak o solidár
nosti

miestnych p
opulácií. Na

dšenie vzbu
dzujú aj nie

ktoré takto n
avští-

vené miesta
planéty. Pre

jazd Parížom
či Spojeným

i štátmi urči
te

nebolnajkom
plikovanejší.

AžnaStredo
západeUSA

začali byť fa
rmy

čoraz vzácn
ejšie, o čo vi

ac sa predlž
ovali diaľnic

e. Citroën C
-ZERO

však zdolal a
j Skalnaté ho

ry na obzore
a zostúpil do

San Francisc
a s

jehoprekrás
nymprielivomGoldenGat

e. Poprepláv
aní oceánun

as-

ledovalo Jap
onsko, po kt

orom sa Xavier a A
ntonin pusti

li do cesto-

vania poMa
lajzii, Thajsk

u, Laose, Vi
etname a Č

íne. Cesta sa
kom-

plikovala v p
úštiGobi, kd

e sú elektrick
é zásuvky ve

ľkou vzácno
sťou.

Dobrodružs
tvo pokračov

alo v rovina
tom Kazachstan

e, odkiaľ Ci
t-

roën C-ZER
O prešiel do R

uska a poto
m v ústrety eur

ópskym elek-

trickým zásuvkám.

Na konci ces
ty sa zrátaliV

ÝDAVKYN
A ELEKTRIN

U spotrebo-

vanú počas
celej odyse

y. Náklady
predstavova

li IBA 250 € –

navyše elek
trina za po

lovicu tejto
sumy bola

zdarma, po
skytli

ju ľudia, u k
torých cesto

vatelia nabí
jali vozidlo.

REKORDCES-

TY OKOLO
ZEME BOL PRE

KONANÝ!
Elektromob

il abso-

lútne preko
nal produkc

iou emisií a
j iný rekord

– EMISIECO2 :

ZÉRO = NULA.To
potvrdzuje

, že model
Citroën C-Z

ERO si

svoje meno
naozaj zasl

úži.

Objavte fot
ografie z ex

pedície na w
ww.electric-

odyssey.com
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Strešný nosič je v ponuke príslušenstva a umožňuje ľahko
odviezť dlhé a rozmerné predmety.

KOLESÁ, FARBY A ČALÚNENIE

TEChNICKÉChARAKTERISTIKYAZÁKLADNÉVYBAVENIEVOZIDLACITROËNBERLINGOELECTRIC

Biela Banquise (N) Sivá Shark (M) Červená Arden (N)

Sivé látkové čalúnenie Gazyban Ozdobné kryty kolies Féroé 15” Strešný nosič

Sivá Aluminium (M) Čierna Onyx (N)

ROZMERY A HMOTNOSTI
Dĺžka (20L1/21L2) :4380/4628mm–Šírka (sklopené spätné
zrkadlá / odklopené) : 1810 / 2112 mm – Výška : 1822 mm –
Rázvor : 2728 mm – Priemer otáčania medzi múrmi : 11,50 m –
Objem batožinového priestoru (20L1 /21L2) : 3.3m3 / 4,1m3

–Pohotovostnáhmotnosť2/3-miest. verzia 20L1 :1530/1589
kg – Pohotovostná hmotnosť 2/3-miest. verzia 21L2 : 1569 /
1628kg–Celkováhmotnosť (20L1/21L2) :2225kg/2180kg
– Užitočná hmotnosť (vrátane vodiča) pre verzie 20L1 (2/3-miest.
verzia) : 695 kg/636 kg –Užitočná hmotnosť (vrátane vodiča) pre
verzie 21L2 (2/3-miest. verzia) : 611 kg/552 kg.

MOTORIZÁCIE
Synchrónny motor s permanentnýmmagnetom a výkonom 49 kW
(67 koní) – 4000 až 9200 ot./min. – Max. krútiaci moment 200
Nmvrozmedzí od0do1500ot./min. –Hnaná jeprednánáprava,
pohon cez elektromotor a reduktor – 4 kotúčové brzdy.

BATÉRIE
Lítium-iónové, nabíjateľné,umiestnenépodpodlahouvozidla–Do-

jazdaž170km–Batériapozostávazosemdesiatich3,75-Voltových
článkov – Približná doba nabíjania z klasickej 230 V zásuvky (štan-
dardný nabíjací kábel je dodávaný k vozidlu) je 8 hodín pri prúde14
A alebo 15 hodín pri prúde 8 A – Rýchle nabíjanie na úroveň 80 %
kapacity za približne 30minút z rýchlonabíjacej stanice.

VÝKON (hmotnosť vrátane vodiča, 2-miestna verzia)
Maximálna rýchlosť110 km/h –Zrýchlenie z 0 na100 km/hpri-
bližneza18,7 sekundy (20L1) a19,1 sekundy (20L2) –Zrýchlenie
zo 60 na90 km/h za4,0 sekundy (20L1) a 4,1 sekundy (20L2).

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE VERZIE BERLINGO ELECTRIC
STANDARD 20L1/21L2
ABS, REF a AFU – Systém pomoci pri rozjazde do kopca – Airbag
vodiča – Štandardný 5-metrový kábel na nabíjanie – Odkladacia
polička nad sedadlami v kabíne – ESC s protipreklzom – Posilňovač
riadenia – Prepážka oddeľujúca kabínu od nákladného priestoru –
Prídavné osvetlenie – Predné kotúčové brzdy s chladenými kotúčmi,
zadné kotúčové brzdy s plnými kotúčmi – Elektrické ovládanie okien
vpredu – Obmedzovač rýchlosti – Ochranný koberec v interiéri –

Zadné asymetrické krídlové dvere plechové – Pravé bočné posuvné
dvere (v sérii pre21L2,zapríplatokpre20L1)–Elekrickynastaviteľné
vonkajšie spätné zrkadlá – 15-palcové kolesá s okrasnými krytmi –
Štandardnénabíjanie cezotvor vprednompravomblatníku–Výškovo
apozdĺžnenastaviteľný volant –2sedadlá v1. rade, operadlona se-
dadle spolujazdca sklopiteľné k sedáku.

ZÁKLADNÉ SÉRIOVÉ VYBAVENIE BERLINGO ELECTRIC
CONFORT 20L1/21L2
BERLINGO ELECTRIC STANDARD a k tomu navyše : Stredová
lakťováopierka (pre2-miestnuverziu) –KabínaExtenso2+1miesto
(so stredným multifunkčným sedadlom : sedadlo, písací stolík) –
Rýchlenabíjanie cezotvor v zadnomľavomblatníku–Manuálnakli-
matizácia–Odnímateľnákonzola súložnýmpriestorom+podstavec
(pre2-miestnuverziu) –Multifunkčnýpalubnýpočítač–12Vzásuvka
v zadnej časti vozidla – Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča – Gu-
mená ochrana kabíny a nákladného priestoru – Príprava na rádio,
4 reproduktory, ovládanie na volante – Zásuvka pod sedadlom
vodiča.

(1) Užitočná šírka zadných dverí min/max
(2) Furgon L1/Furgon L2
(3) 596/613 pre Citroën Berlingo Electric

1505

1810

2728925 727/975(2)

4380/4628(2)

1148

650

1100
586/603

(2)(3)

2112

1554

3000/
3250(2) 1800/

2050

1100/1250(1)
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Premeňte svoje osobné vozidlo na úžitkové pomocou súpravy
na prestavbu N1 pozostávajúcej z úpravy podlahy a plechovej
prepážky s vonkajšou plastovou úpravou oddeľujúcej kabínu od
nákladného priestoru (dostupné v závislosti od krajiny). Za prí-
platokmôžte vybaviť vozidlo aj krytom batožinového priestoru.

* Farby Chilli a Karner budú k dispozícii od februára 2014.
(M) : metalická farba – (N) : nemetalická farba – (P) : Perleťová
farba. Metalické i perleťové farby a čierna Onyx sú v ponuke za
príplatok.

KOLESÁ, FARBY A ČALÚNENIE

TEChNICKÉ ChARAKTERISTIKY A ZÁKLADNÉ VYBAVENIEMODELU C-ZERO

Biela Antarctique (N) Červená Chilli (M) * Biela Pearl (P)

Látkové čalúnenie Camel Disky z ľahkej zliatiny 15” Súprava na prestavbu N1

Modrá Karner (M) * Sivá Cool Silver (M) Čierna Perlé (N)

ROZMERYAhMOTNOSTI
Dĺžka 3,475m – Šírka 1,475m – Výška 1,61m – Rázvor 2,550
m – Priemer otáčania 9 m – Objem batožinového priestoru 166 l
a 860 l po sklopení zadného sedadla – 4 miesta na sedenie –
Pohotovostná hmotnosť 1 120 kg – Užitočné zaťaženie 330 kg –
5 dverí.

MOTOR
Synchrónny motor s permanentnými magnetmi s výkonom 49 kW
(67koní) pri otáčkachod2500do8800ot./min. napájanýz lítium-
iónových článkov. – Maximálny krútiaci moment je 196Nm, a to v
rozmedzí od0do3000ot./min. –Hnaná jezadnánáprava,pohon
cez elektromotor a reduktor.

BATÉRIE
Lítium-iónovábatéria,nabíjateľná,umiestnenáuprostredvozidlapod
podlahou. Vozidlo disponuje dojazdom až 150 km. – Batéria po-
zostáva z 80 článkov s celkovou energiou 14.5 kWh pod napätím
330V.–Odhadovaný časnabíjania cezbežnú230-Voltovúzásuvku
(štandardný nabíjací kábel je základnej výbave) : 6 hodín pri prúde

14A,alebo11hodínpri prúde8A. –Rýchlenabitie za30minútna
80% kapacity z rýchlonabíjacej stanice.

VÝKON
Maximálna rýchlosť 130 km/h –Zrýchlenie z 0 na100 km/hpri-
bližne za 15,9 s – Zrýchlenie z 60 na80 km/h za3,9 s.

ZÁKLADNÉSÉRIOVÉVYBAVENIEMODELU
C-ZEROSEDUCTION
6airbagov (predné, bočné ahlavové vpredu i vzadu) –2úchyty ISO-
FIX na uchytenie detskej sedačky vzadu – ABS s REF a AFU – ESP –
Predné svetlomety do hmly – Automatické zapínanie svetlometov –
Zadnédelené sedadlo vpomere50/50snastaviteľnýmsklonom–
CITROËN eTouch (v závislosti od krajiny) – Klimatizácia – Connec-
ting Box (hands-free sada Bluetooth* a USB zásuvka) – Posilňovač
riadenia–4elektrickyovládanéokná–Zadnéabrzdové svetlá s tech-
nológiouLED–Prednébrzdy : kotúčovéchladené, zadnébrzdy : bub-
nové – Látkové čalúnenie Camel – Sada na opravu pneumatík –
Palubný počítač – Farba Camel na plastových doplnkoch interiéru –
12 V zásuvka – Elektricky ovládané a sklopné vonkajšie spätné

zrkadlá – Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča – Audiosystém CD
MP3 so štyrmi reproduktormi – Zásuvka na štandardné nabíjanie
umiestnená na pravom boku vozidla – Zásuvka na rýchle nabíjanie
umiestnená na ľavom boku vozidla – Centrálne zamykanie vozidla
sdiaľkovýmovládaním–Dymové sklá zadnýchdverí abatožinového
priestoru–Pneumatiky : vpredu–145/65R15avzadu–175/55
R15,15”disky kolies z ľahkej zliatiny –Koberčeky vpredua vzadu–
Kožený volant a ukončenie radiacej páky koži.

*Nevyhnutné použiť kompatibilný mobilný telefón.
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CITROËN : SLUžBy PRE ZáKAZNíKA

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o. : Prievozská 4/c, 821 09 Bratislava, Slovensko, telefón:
(+ 421) 2 53 48 39 00, www.citroen.sk. Tento dokument sa týka iba vozidiel predávaných
v EÚ a ich denícia sa môže v každej z členských krajín EÚ líšiť. Informácie o modeloch a ich
charakteristiky zodpovedajú denícii platnej v období tlače tohoto dokumentu. Sú uvádzané

iba orientačne a nemôžu byť považované za záväzné. CITROËN si vyhradzuje právo meniť
bez predchádzajúceho upozornenia charakteristiky predstavenýchmodelov, a to bez toho, aby
musel aktualizovať tento dokument. Na presné vybavenie vozidla a sortimentu sa informujte
u svojho predajcu, v cenníku alebo na www.citroen.sk.

Zobrazené farebné odtiene karosérie sú iba orientačné, pretože tlačiarenska technika ne-
umožňuje presnú reprodukciu farieb.

ZÁKLADNÁ ZMLUVNÁ ZÁRUKA
2 roky / neobmedzený počet kilometrov na vozidlá.
5 rokov/ 50000 km na batériu a trakčnú sústavu.

ZÁRUKA pROTI pREHRDZAVENIU
7 rokov pre osobné vozidlá.
5 rokov pre úžitkové vozidlá.

ZÁRUKA NA LAK
3 roky pre osobné vozidlá.
2 roky pre úžitkové vozidlá.

CITROËN CHRONO SERVICE
Bez vopred dohodnutého termínu na servis sa postaráme o základné úkony
na vašom vozidle : pneumatiky, brzdy, pruženie a príslušenstvo.

DODATOčNé SLUŽBy

• CITROËN ESSENTIALDRIVE
Záruku na svoje vozidlo si môžete predĺžiť až na 5 rokov. Môžete si vybrať
medzi zmluvou, ktorou si predĺžite záruku o 1, 2 alebo 3 roky alebo s limi-
tom od 50 tisíc do 140 tisíc km. Predĺžením záruky tak získate : ochranu pred
neočakávanými výdajmi na opravy, pretože počas tohto obdobia budete môcť
využívať rovnaké výhody, ako v čase, keď bolo vaše vozidlo v základnej zmluv-
nej záruke – záruku, že vaše vozidlo opravia odborníci značky Citroën a pri
oprave použijú výhradne originálne náhradné diely Citroën – pri poruche bez-
platný odťah k autorizovanému servisu Citroën – vyššiu hodnotu vozidla pri
jeho ďalšom predaji, pretože vaša Zmluva o záruke prejde automaticky na no-
vého majiteľa – istotu na cestách do zahraničia.

• CITROËN REALDRIVE
Zabezpečte si všetky operácie v rámci pravidelných prehliadok. Od 24 do 60
mesiacov alebo s limitom od 30 tisíc do 120 tisíc kilometrov. Získate tak : pra-
videlné prehliadky – asistenčnú službu Citroën Assistance.
• CITROËN IDEALDRIVE
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné prehliadky. Od 24 do 60 me-
siacov alebo s limitom od 30 tisíc do 120 tisíc km. Získate tak : predĺženie
záruky – pravidelné prehliadky – asistenčnú službu Citroën Assistance – neod-
kladnú opravu vášho vozidla v zahraničí.
• CITROËN FREEDRIVE
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje vozidlo. Od 24 do 60 mesiacov
s limitom od 30 tisíc do 150 tisíc km. V sieti autorizovaných servisov Citroën
budete mať zabezpečené : pravidelné prehliadky – výmenu opotrebovaných
dielov – rozšírenú záruku na vozidlo – asistenčnú službu Citroën Assistance –
neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí – náhradné vozidlo pri pravidel-
nej prehliadke – prvú technickú kontrolu.

www.citroen.sk

Označenie Citroën Airdream spája najlepšie z vývoja a ponuky technologických riešení značky Citroën, ktorých cieľom je znížiť škodlivý dopad na životné prostredie : mikrohybridná technológia e-HDi,
technológia FullHybrid4 a technológia Full Electric. Na jasné odlíšenie vozidiel s týmito technológiami zaviedol výrobca označenie Airdream, ktoré hrdo nosia vozidlá ohľaduplné k životnému prostrediu.
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