Suositusvähittäishinnat 01.06.2018

Teho
hv

CO2päästöt
g/km

Autoveroton
Svh
€

Arvioitu
autovero
2018
€

Kokonaishinta
€

131

115

26 760,00

4 911,76

31 672

Autoedun verotusarvot
2018
vapaa autokäyttöetu
etu €/kk
€/kk

C4 Picasso Bensiini
**

PureTech 130 Intensive Automaatti

645

495

Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.
Huolenpitosopimushinta alk. 35,00 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta Palvelut.
Hinnat ovat vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Maahantuoja Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin.
Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Lisävarusteet voivat nostaa ajoneuvon kulutus- ja CO2 lukemia.
**) Mallia on saatavilla ainoastaan rajoitettu erä!

Tärkeimmät vakiovarusteet
12 tuuman HD panoraama mittaristo
12V pistoke edessä, takaistuimilla ja tavaratilassa
5 istuinpaikkaa
ABS jarrut ja REF elektroninen jarruvoiman jakaja sekä AFU
hätäjarrutustehostin
Automaattinen kaksialueilmastointi, ohjataan 7 tuuman kosketusnäytön
kautta
Automaattisesti kytkeytyvät huomiovalot ja hämärätunnistin
Avaimeton lukitus ja käynnistys, hipaisukytkimet etuovissa
ESP ajovakauden hallintajärjestelmä
Etuistuinten säädettävät keskikyynärnojat
Isofix kiinnikkeet takaistuimilla
Kahvitaukohälytys (muistuttaa tauosta kahden tunnin ajon jälkeen)
Kaukosäädettävä keskuslukitus jossa kaksi kaukosäätöavainta
Kevytmetallivanteet Notos 16 tuumaa
Kirkkaan mustaksi maalatut ovenkahvat kromikoristein
Korkeus - ja syvyyssuunnassa säädettävä ohjauspyörä
Kromityylinen lista sivuikkunoiden ympärillä
Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt
LED huomiovalot edessä
Lentokonepöydät etuistuinten selkämyksissä
Lämpöä heijastava tuulilasi
Moottorin käynnistys painonapilla
Mäkilähtöavustin (pitää jarrun kytkettynä mäessä 2 sekuntia)

Nahkakehäinen ohjauspyörä
Navigointi kosketusnäytöllä, suomenkielisellä tekstityksellä
Pysäköintitutka edessä jatakana sekä koria vasten taittuvat sivupeilit
Radio, 6 kaiutinta, USB liitin, Bluetooth handsfree sekä AUX liitin,
säätimet ohjauspyörän keskiössä
Renkaanpaikkaussarja
Sisätilojen tunnelmavalaistus kattovalon yhteydessä
Sivuturvatyynyt edessä
Sumuvalot kulmavalotoiminnolla
Sähköinen seisontajarru
Sähkötoiminen lapsilukitus takasivuikkunoissa ja mekaaninen
lapsilukitus takaovissa
Sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit
Sähkötoimiset sivuikkunat edessä ja takana likistyksenestolla
Säilytyslokerot toisen istuinrivin jalkatilassa
Takalasin pyyhkijän automaattinen kytkeytyminen peruutettaessa
Taskulamppuna toimiva tavaratilan valo
Tavaratilan peite
Toisella rivillä kolme samansuuruista alastaitettavaa istuinta
Tuuletussuuttimet toiselle istuinriville
Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin
Vaihteenvaihdon osoitin käsivalintaisen vaihteiston yhteydessä
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin esiohjelmoitavilla
muistipaikoilla
Verhoturvatyynyt 1 ja 2 rivin sivuistuimilla

Värit

Koodi

Beige met. (vaaleanruskea)
Blanc Banquise (valkoinen)
Bleu Estoril met. (tummansininen)
Rouge Rubi met. (punainen)

M0EU
P0WP
M0EB
M0PY

Intensive
€
600

Arvioitu
autovero alkaen
€
111,22

veloituksetta

0,00

600
600

111,22
111,22

Värien hinnat ovat autoverottomia. Maksettava autoveron määrä riippuu auton CO2 -arvosta. Mitä pienempi CO2 -arvo sitä pienempi autovero. Yllä
on arvioitu autoveron määrä malliston pienimmällä CO2 -arvolla. Tehdasasenteisten lisävarusteiden kokonaishinnat löytyvät www.citroen.fi
kohdasta hinnat. Metallivärin arvioidut kokonaishinnat: 711,22 € - 711,22 €.
Sisustus

Koodi

Intensive
€

Kangasverhoilu Milazzo harmaa

8LFT

vakio

Arvioitu
autovero alkaen
€
0,00

Tehdasasenteiset lisävarusteet

Koodi

Intensive
€

Pack Business Intensive 17)

QL02

700

Arvioitu
autovero alkaen
€
129,76

Tehdasasenteisten lisävarusteiden hinnat ovat autoverottomia. Maksettava autoveron määrä riippuu auton CO2 -arvosta. Mitä pienempi CO2 -arvo
sitä pienempi autovero. Yllä on arvioitu autoveron määrä malliston pienimmällä CO2 -arvolla. Tehdasasenteisten lisävarusteiden kokonaishinnat
löytyvät www.citroen.fi kohdasta hinnat.
17) Pack Business Intensive: Panoramaama kattoikkuna, ohjauksen mukaan kääntyvät Bi Xenon ajovalot, pysäköintikamera takana, Pack Syle 3D ja
kevytmetallivanteet Zephyr 17 tuumaa.

