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CITROËN C4 CACTUS ZÁRT KÉSZLETLISTA (2020.04.16. - 2020.06.30) KÉSZLETKEDVEZMÉNNYEL

Alvázszám

Készletautó 

bruttó listaára 

opciókkal és 

regadóval

Készletlista 

kedvezmény 

(bruttó)

Készletautó kedvezményes 

vételára regadóval Karosszériaszín Tetőszín Beltér hangulat További opciók

CITROËN C4 CACTUS FEEL PureTech 110LE benzinmotorral
VF70PHNPMKE547201 5 434 000 200 000 5 234 000 Hófehér karosszéria színű Szürke Mica Anodised Deep Red színcsomag, Pótkerék

VF70PHNPMKE538421 5 679 000 350 000 5 329 000 Hófehér Karosszéria színű S Wild Grey Mirror Screen funkció, Anodised fényes fekete színcsomag, Automata klíma csomag, Pótkerék, Tolatóradar

VF70PHNPMKE547165 5 580 000 200 000 5 380 000 Artense szürke karosszéria színű Szürke Mica Ülésfűtés elöl, Pótkerék, 16" 3D Steel&Style kerék

VF70PHNPMKE540555 5 739 000 350 000 5 389 000 Platinaszürke Karosszéria színű S Wild Grey Mirror Screen funkció, Anodised ezüst színcsomag, Automata klíma csomag, Pótkerék, Tolatóradar

VF70PHNPMKE532640 5 739 000 350 000 5 389 000 Artense szürke Karosszéria színű S Wild Grey Mirror Screen funkció, Anodised fényes fekete színcsomag, Automata klíma csomag, Pótkerék, Tolatóradar

Jelen készletakciós ajánlat 2020.04.16-tól visszavonásig, de legkésőbb 2020.06.30-ig él, a zárt akciós készletlistán szereplő Citroën C5 Aircross modellhez vehető igénybe visszaigazolt megrendelés esetén, az akcióban

részt vevő márkakereskedésekben. 

A feltüntetett ár a regisztrációs adóval növelt, a maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett árat jelöli. Jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezménnyel (pl. flottakedvezménnyel) nem vonható össze (kivéve

kedvezményes finanszírozást és a +3 év EssentialDrive kiterjesztett garanciát). 

A feltüntetett kedvezményes ár a meghatározott modell konkrét felszereltségű verziójának megvásárlása esetén elérhető és kizárólag az akciós készletlistán lévő gépjárműre érvényes, az akciós készlet erejéig. A

hirdetésben szereplő C4 Cactus modellek vegyes fogyasztása: 4,6-4,7 l/km. CO2-kibocsátása: 104-108 g/km. 

A tájékoztatás nem teljes körű, a feltüntetett opciók listája elírást tartalmazhat és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció

visszavonásának jogát. 

Részletekért forduljon az akcióban részt vevő Citroën márkakereskedésekhez!

Mivel az akció csak a készlet erejéig él, ezért a készleten még szabadon elérhető gépjárművek száma napról napra csökkenhet.

Amennyiben valamely gépjármű felkeltette érdeklődését, javasoljuk, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével, aki látja a készlet alakulását. Amennyiben online ajánlatot kér a márkakereskedőjétől,

kérjük, jelezze felé azokat az alvázszámokat, amelyek érdekesek lehetnek Önnek.

*Minden 2020. 02. 17. után megrendelt, magánügyfél számára új autóként értékesített Új Citroën személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most + 3 év kiterjesztett EssentialDrive 

szerződéses jótállást adunk ajándékba. 

Az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő 

átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.

**A gyári szerződéses jótállás és az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a 

Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.


