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Benzines változatok - FEEL felszereltségi szint
C5 AIRCROSS

FEEL 1.2L PureTech 130LE M6 (BEV6)
VR7ARHNSJLL056961 9 005 000 Ft 600 000 Ft 8 405 000 Ft Hófehér szolid Szürke Silica szövetkárpit Ülésfűtés elöl, pótkerék, tolatókamera

Benzines változatok - SHINE felszereltségi szint
C5 AIRCROSS

SHINE 1.2L PureTech 130LE M6 (BEV6)
VR7ARHNSJLL057175 10 725 000 Ft 750 000 Ft 9 975 000 Ft Artense szürke Metropolitan Grey Ülésfűtés elöl, pótkerék, Grip Control, Park Assist csomag

C5 AIRCROSS

SHINE 1.2L PureTech 130LE EAT8
VR7ARHNSSLL051008 11 535 000 Ft 750 000 Ft 10 785 000 Ft Gyöngyházfehér fényezés Metropolitan Grey

Ülésfűtés elöl, pótkerék, Grip Control, Park Assist csomag, 

fűtött szélvédő

Dízel változatok - SHINE felszereltségi szint
C5 AIRCROSS

SHINE 1.5L HDi 130LE EAT8
VR7ACYHZRLL057229 11 975 000 Ft 850 000 Ft 11 125 000 Ft Artense szürke Metropolitan Grey Ülésfűtés elöl, pótkerék, Park Assist csomag

Jelen készletakciós ajánlat 2020.11.12-től visszavonásig, de legkésőbb 2020.12.20-ig él, a zárt akciós készletlistán szereplő Citroën C5 Aircross SUV modellekhez 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 C5 Aircross modellek vegyes fogyasztása (WLTP): 4,1-5,7 l/km. CO2-kibocsátása: 108-131 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!

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.
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