citroËn BERLINGO M PROFI+
Úroveň výbavy
LIVE PACK
FEEL

FEEL PACK
SHINE

Motor
1.2 PureTech 110 S&S MAN6
1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6
1.2 PureTech 110 S&S MAN6
1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6
1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6
1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6
1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Cena (Kč)
535 000
580 000
577 000
622 000
652 000
712 000
657 000
687 000
747 000
682 000
712 000
772 000

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE
> Osobní verze s homologací užitkových vozů N1
> Prodloužená flexibilní značková záruka EssentialDrive (*) až na 8 let

* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.

8

LET

FLEXIBILNÍ
ZNAČKOVÁ
ZÁRUKA

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

citroËn Berlingo Profi+
standardní výbava
LIVE PACK
> Čelní boční airbagy řidiče a spolujezdce
s možností odpojení airbagu spolujezdce
> Hlavové airbagy pro první a druhou řadu
sedadel
> Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým
předpínačem a omezovačem tahu
> 3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu
> Akustická a vizuální signalizace nezapnutého
bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce
> Akustická a vizuální signalizace rozepnutého
bezpečnostního pásu v druhé řadě sedadel
> 5x výškově nastavitelné opěrky hlavy
> 3x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění
dětské sedačky
> Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru
za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní
nehody)
> ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných
světlometů při prudkém brzdění
> ESP + ASR + pomoc při rozjezdu ve svahu
(Hill Start Assist)
> Kontrola poklesu tlaku vzduchu
v pneumatikách
> Elektrický posilovač řízení

> P aket Bezpečnost:
Active Safety Brake,
Systém varování před srážkou,
Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji
po 2 hodinách nepřerušené jízdy)
PFIL - Aktivní systém varování před neúmyslným
opuštěním jízdního pruhu (s možností korekce jízdní
dráhy)
Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících
rychlost
>U
 kazatel řazení rychlostních stupňů
> T empomat + omezovač rychlosti s možností
převzetí (uložení) dopforučené rychlosti
> P alubní počítač
>C
 entrální zamykání s dálkovým ovládáním
> E lektricky ovládaná okna předních dveří
>V
 ýklopná boční okna zadních dveří
> E lektricky vyhřívaná a ovládaná vnější zpětná
zrcátka
>V
 ýškově a podélně nastavitelný volant
>M
 anuální klimatizace
> Z poždění zhasínání světlometů (funkce “Guide Me
Home”)
> P řední stěrače “Magic Wash” (ostřikovací
mechanismus je součástí stěrače)
> S těrač zadního okna
> P řídavná denní světla (žárovka)

> Rádio RD6, AM/FM/DAB (digitální rádio),
Hands free Bluetooth®, konektor USB, ovládání
pod volantem
> Zadní sklopná lavice dělená v poměru 2/3 - 1/3
> Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
> Zadní dveře výklopné
> Boční posuvné dveře na pravé straně
> Příčný úložný prostor nad čelním sklem
- kromě výbavy MODUTOP
> Odkládací prostory ve dveřích a palubní desce
> Zásuvka 12 V na palubní desce
> Stropní madla vpředu a vzadu
> 4x kotevní úchyty na podlaze v zavazadlovém
prostoru
> Kryt zavazadlového prostoru (pevný, vyjímatelný)
> Sada pro bezmontážní opravu defektu pneumatiky
> Pack LOOK LIVE PACK:
Přední a zadní nárazník, kryty vnějších zpětných
zrcátek a kliky dveří v černé barvě
> Čalounění Látka MICA Šedá
> Nemetalický lak Bílá ICY
> Přestavba s homologací N1 zahrnující: demontáž
fixní ocelové přepážky za druhou řadou sedadel
(samotná přepážka není součástí dodávky vozidla),
6x zesílené kotevní úchyty na podlaze v zavazadlovém
prostoru, drobné estetické úpravy interiéru, specifický
podvozek a zesílené pneumatiky umožňující zvýšenou
užitečnou hmotnost
> Ocelové disky kol TWIRL - černý střed 205/60 R16

> P ack LOOK FEEL:
Mlhová světla
Bílé doplňky, kolem mlhovek, na ochranném plastu
Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé lesklé barvě
Kliky dveří v barvě karosérie
Kryt vedení zadních dveří v barvě karosérie
Lišta s osvětlením poznávací značky v barvě karosérie
> P aket Viditelnost:
Automatické stěrače s dešťovým senzorem
Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti

> Sedadlo řidiče “Komfort”:
Manuálně nastavitelná bederní opěrka sedadla řidiče
Loketní opěrka
> Paket Komfort:
Sedadlo spolujezdce s opěradlem sklopným k sedáku,
odnímatelná loketní opěrka, výklopné stolky na zadní
straně předních sedadel
> 3 samostatná sklopná sedadla ve druhé řadě
> Čalounění Látka LINE Šedá

> CITRO

ËN Connect Rádio FM/DAB Dotykový 8” displej + konektor USB + Hands free
Bluetooth® + Mirror Screen (Apple Car Play /
Android Auto)
(Mirror Screen vyžaduje kompatibilní telefon
a aplikace, Android Auto k dispozici dle dostupnosti
aplikace v Google Play v ČR)

> Kožený volant
> Podélné střešní nosiče
> Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

> Z adní parkovací kamera “TOP REAR VISION”

> Hliníkové disky kol STARLIT R16 205/60

FEEL = LIVE PACK +
> Z adní parkovací asistent
> Přídavná LED denní světla
> Paket Bezpečnost plus: Rozšířený systém rozpoznání
dopravních značek omezujících rychost,
Automatické přepínání dálkových světel,
Driver Attention Alert

FEEL PACK = FEEL +
> Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
> Zatmavená skla zadních oken, Otevíratelné okno víka
zavazadlového prostoru
> Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří se
sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí
> Elektrická dětská pojistka

SHINE = FEEL PACK +
> Automatická dvouzónová klimatizace s nezávislou
regulací pro levou a pravou stranu

citroËn BERLINGO PROFI+
intEriér

Sériový interiér pro LIVE PACK OAFY - Látka MICA Šedá

Sériový interiér pro FEEL, FEEL PACK, SHINE OFFT - Látka LINE Šedá včetně
příplatkové opce ER38 - Panely dveří Metropolitan šedé.
- středová konzola není součástí interiéru

BArvy KAroSériE

Bílá ICY

Béžová SABLE (M)

Šedá ARTENSE (M)

Černá PERLA NERA (M)

Modrá DEEP (M)

Šedá PLATINIUM (M)

oKrASné Kryty KoL A DiSKy Z LEHKýcH SLitin

Okrasný kryt
TWIRL R16 - černý střed

Hliníkový disk (celo-černý)
STARLIT R16

Hliníkový disk
SPIN R17

citroËn Berlingo Profi+
Osobní verze s homologací užitkových vozů N1
Specifika přestavby osobních verzí na užitkové verze:
Z výroby jsou vozy dodávány s přepážkou za druhou řadou sedadel. Vozy mají upravený podvozek, který umožňuje zvýšenou užitečnou hmotnost viz technické parametry.
Abychom eliminovali negativní dopad na užitné vlastnosti těchto vozidel vzhledem k namontované přepážce, podstupují vozy lokální přestavbu, při které je dělící přepážka
demontována a následně je nahrazena náhradním homologovaným řešením.
Záruka na prorezavění karoserie je 5 let. Záruka na lak vozu je 2 roky.
Vozidlo je možné dodat v původním stavu s přepážkou bez dodatečné lokální přestavby.

Detaily přestavby a logistika:
Přestavba zahrnuje:
> Demontáž fixní plechové přepážky
> Výměna a doplnění kotevních úchytů na podlaze vozidla
> Začištění stropnice po ukotvení přepážky
> Nalepení bezpečnostní etikety
> Vozidlo je dodáno bez přepážky

Fotodokumentace před přestavbou (s přepážkou):

Fotodokumentace po přestavbě (s oky):

Bezpečnostní nálepka:

Doplňující informace k přestavbě:
> Tato přestavba musí být zapsána do VTP až po registraci vozidla!
> Takto upravené vozidlo nemůže jezdit bez zápisu přestavby ve VTP!

citroËn Berlingo Profi+
Příplatková výbava
> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Zadní parkovací asistent
Přední parkovací asistent
- pro LIVE PACK zahrnuje Mlhová světla a Zadní parkovací asistent
Zadní parkovací kamera "TOP REAR VISION"
Systém sledování mrtvého úhlu SAM, asistent bočního parkování, přední a zadní
parkovací asistent
Park Assist, systém sledování mrtvého úhlu SAM, zadní parkovací kamera "TOP REAR
VISION”, přední a zadní parkovací asistent, asistent bočního parkování

LIVE PACK
7 000

FEEL

FEEL PACK

SHINE

UB01
UB03

15 500

6 000

QK02

–

23 000

SAM
Park Assist
8 000

SAM
Park Assist

AO01

–

–

18 000

18 000

N402

–

–

34 000

26 000

YD01

–

15 000*

15 000*

15 000*

VH04

–

3 500

RE07

–

8 000

8 000

DK13

–

–

–

30 000*

Mlhové světlomety

PR01

4 500
P. Viditelnost

Vyhřívané přední sklo

LW02

3 000

3 000

3 000

3 000
DK13

NB08

10 000

XN01

–

–

4 000

4 000

WLO2

15 000

15 000

WL2K

–

31 000

15 000

15 000

E301

–

4 000

4 000

4 000

YR07

8 000

8 000

8 000

8 000

> KOMFORT
Hands free přístup a startování vozu
* zahrnuje Elektrickou parkovací brzdu
Kožený volant
> TOPENÍ A VĚTRÁNÍ
Automatická klimatizace dvouzónová s nezávislou regulací pro levou a pravou stranu
Přídavné nezávislé programovatelné topení WEBASTO s dálkovým ovládáním
(nelze pro benzínové motorizace)
*zahrnuje Vyhřívané přední sklo
> SVĚTLA A VIDITELNOST

Paket Viditelnost: Automatické stěrače s dešťovým senzorem, Samočinné rozsvícení
světel za snížené viditelnosti, Multifunkční volant
- zahrnuje Mlhové světlomety
Paket Rodina: Vnitřní zpětné zrcátko pro sledování zadních sedadel, Protisluneční roletky
ve druhé řadě sedadel
> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE
CITROËN Connect Rádio FM/DAB (digitální rádio) - Dotykový 8" displej + konektor USB
+ Hands free Bluetooth® + Mirror Screen (Apple Car Play / Android Auto)
(Mirror Screen vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto k dispozici
dle dostupnosti aplikace v Google Play v ČR)
CITROËN Connect NAV: Dotykový 8” displej, Navigační systém 3D v češtině
s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním, doživotní aktualizace zdarma,
předplatné TomTom Services na 3 roky zdarma (TomTom Traffic - on-line dopravní
informace, nebezpečné úseky / rychlostní radary, cena pohonných hmot, parkoviště cena a dostupnost, počasí, body zájmu), rádio FM/DAB (digitální rádio) + Hands free
Bluetooth® + konektor USB + Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto) (Mirror
Screen vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto k dispozici dle dostupnosti
aplikace v Google Play v ČR)
Indukční (bezdrátové) dobíjení telefonu
- výbava je dočasně nedostupná
CITROËN Connect Box - (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor, integrovaná
karta SIM) (v případě, že je vůz vybaven CITROËN Connect NAV, slouží integrovaná
karta SIM zároveň k bezplatnému (na 3 roky zdarma) přenosu dat a zajišťuje fungování
TomTom Services bez nutnosti připojení smartphonu)
> VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY
Asymetricky dělené zadní dvoukřídlé dveře (1/3 vpravo, 2/3 vlevo), stěrač a vyhřívání
pouze v levé části
Boční posuvné dveře na pravé a levé straně
Zásuvka 220 V
Příprava pro tažné zařízení

PB04

6 000

–

–

–

PC19
ES11
AQ11

10 000
–
10 000

3 000
10 000

3 000
10 000

3 000
10 000

> KOLA
Hliníkové disky kol STARLIT R16 205/60 R16
Hliníkové disky kol SPIN 205/55 R17

DZSC
DZSF

–
–

–
–

10 000
20 000

10 000

OGFR

–

–

28 000

18 000

0MM0
ER38

15 000
–

15 000
–

15 000
3 000

15 000
3 000

> ELEGANCE
Paket XTR:
Čalounění Látka WILD Zelená; Oranžové doplňky; Logo XTR; Deflektor předního
a zadního nárazníku; Hliníkové disky kol SPIN R17 205/55
- nelze pro barvu karosérie Modrá DEEP - M0JG
Metalický lak
Panely dveří Metropolitan šedé

citroËn BERLINGO PROFI+
PříPLAtKová výBAvA
> vErZE S HoMoLogAcí n1
Přestavba verzí s homologací N1 zahrnující: demontáž fixní ocelové přepážky za druhou
řadou sedadel (samotná přepážka není součástí dodávky vozidla), 6x zesílené kotevní úchyty
na podlaze v zavazadlovém prostoru, drobné estetické úpravy interiéru, specifický podvozek a
zesílené pneumatiky umožňující zvýšenou užitečnou hmotnost

LIVE PACK

FEEL

FEEL

SHINE

= standard

tEcHnicKé PArAMEtry - roZMěry

– = nelze objednat

citroËn Berlingo Profi+
technické parametry
1.2 PureTech
110 S&S MAN6
1199
75x90,5
81/111
5500
205
1750
Euro 6.4

1.5 Blue HDi
100 S&S MAN6
1499
75x84,8
75/102
3750
250
1750
Euro 6.3

1.5 BlueHDi
130 S&S MAN6
1499
75x84,8
96/131
3750
300
1750
Euro 6.3

1.5 BlueHDi
130 S&S EAT8
1499
75x84,8
96/131
3750
300
1750
Euro 6.3

Manuální
6

Manuální
6

Manuální
6

Automatická
8

205/60 R16

205/60 R16
205/55 R17

205/60 R16
205/55 R17

205/60 R16
205/55 R17

597/775

597/775

597/775

597/775

983/1355

983/1355

983/1355

983/1355

2126/3000

2126/3000

2126/3000

2126/3000

5

5

5

5

> HMOTNOST (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost
Maximální hmotnost přívěsu
bržděného / nebržděného (3)
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy

1478
792
2270
900
730
3170

1542
818
2360
1200
750
3560

1571
819
2390
1200
750
3590

1563
802
2365
1000
750
3365

> PROVOZNÍ VLASTNOSTI (pouze řidič)
Max. rychlost v km/h
1000 m s pevným startem v sekundách
Z 0 na 100 km/h v sekundách

174
33,3
11,5

166
34,6
12,7

172
32,2
10,3

184
NC
NC

6,9 / 157
7 / 158
–
–

5,4 / 142
5,5 / 144
5,5 / 145
5,5 / 143

–
5,6 / 146
5,6 / 147
5,6 / 148

–
5,8 / 151
5,8 / 152
5,8 / 153

60
–
–

–
50
17

–
50
17

–
50
17

> MOTOR
Zdvihový objem v cm3
Vrtání x zdvih v mm
Max. výkon v kW (k CEE)
při ot/min
Max. točivý moment v Nm CEE
při ot/min
Emisní norma
Technologie Stop&Start
> PŘEVODY, ŘÍZENÍ
Převodovka
Počet převodových stupňů
> PNEUMATIKY
Pneumatiky*
> OBJEMY (metoda VDA / metoda objemu tekutin v dm3)
Objem zavazadlového prostoru
pod platem v dm3
Objem zavazadlového prostoru za sedadly ve druhé řadě
(ke stropu) v dm3
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly
až ke stropu v dm3
> Počet míst

> SPOT ŘEBA A EMISE CO2 – kombinovaný cyklus WLTP
Spotřeba (l/100 km) / Emise CO2 (g/km)
LIVE PACK
FEEL
FEEL PACK
SHINE
> OBJEM PAL. NÁDRŽE (v litrech)
Bezolovnatý benzin
Motorová nafta
Objem nádrže na AdBlue® (l)

(1) Hmotnost může být vyšší v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném vybavení na přání. (2) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností. (3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
(4) Hodnoty platné pro výbavy LIVE PACK/FEEL/SHINE.
* Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici
žádný alternativní rozměr.
NC – K dispozici později					
Cyklus WLTP:
Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci
vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě.
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový
jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Doporučené ceny v Kč s DPH platné od 1. 9. 2022.
Popis odpovídá modelovému roku AM50. Zahájení výroby od 1. 7. 2022.
C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou.
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o. - Olbrachtova 2006/9, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

SERVISNÍ SMLOUVY DRIVE
Smlouva EssentialDrive

Smlouva IdealDrive

Hledáte jistotu pro
Vaše cesty?
Využijte flexibilní prodloužené záruky
až na 8 let pro váš vůz Citroën a rozšířených
asistenčních služeb.

Chcete mít i záruku péče
o vaše vozidlo?
K prodloužené záruce vám poskytneme
všechny pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem včetně práce.

Servisní smlouva EssentialDrive
zahrnuje:

Servisní smlouva IdealDrive
zahrnuje:

> výměnu nebo opravu dílů uznaných
jako vadné včetně práce
> rozšířené asistenční služby 24 hodin
denně / 7 dní v týdnu se zajištěním
opravy vozu na místě nebo odtahu
do autorizovaného servisu, pomoc
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků,
nedostatku paliva nebo natankování
špatného paliva
> zapůjčení náhradního vozidla, pokud
závada na vašem voze nemůže být
opravena během jednoho dne
> repatriace nebo pokračování v cestě
vlakem nebo letadlem
> zhodnocení vašeho vozu v případě
prodeje = možnost převodu smlouvy
na nového majitele
> Servisní smlouvu EssentialDrive
můžete uzavřít kdykoliv v průběhu
prvních 18 měsíců trvání smluvní
garance vašeho vozu Citroën
(pokud má vozidlo najeto méně než
40 000 kilometrů).

> výměnu nebo opravu dílů uznaných
jako vadné včetně práce
> všechny servisní operace v rámci
pravidelné údržby vozu dle
doporučení výrobce
> rozšířené asistenční služby 24 hodin
denně / 7 dní v týdnu se zajištěním
opravy vozu na místě nebo odtahu
do autorizovaného servisu, pomoc
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků,
nedostatku paliva nebo natankování
špatného paliva
> zapůjčení náhradního vozidla, pokud
závada na vašem voze nemůže být
opravena během jednoho dne
> repatriace nebo pokračování v cestě
vlakem nebo letadlem
> zhodnocení vašeho vozu v případě
prodeje = možnost převodu smlouvy
na nového majitele
> Servisní smlouvu IdealDrive můžete
uzavřít kdykoliv v průběhu prvního
roku trvání smluvní záruky na váš
vůz Citroën.

Smlouva FreeDrive

kompletní peče
o vaše vozidlo
Se servisní smlouvou FreeDrive získáte nejen
prodlouženou záruku a pravidelnou údržbu
vozu, ale i výměnu všech opotřebených dílů.

Servisní smlouva FreeDrive
zahrnuje:

> výměnu nebo opravu dílů uznaných
jako vadné včetně práce + výměnu
všech opotřebených dílů včetně práce
> všechny servisní operace v rámci
pravidelné údržby vozu dle
doporučení výrobce
> rozšířené asistenční služby 24 hodin
denně / 7 dní v týdnu se zajištěním
opravy vozu na místě nebo odtahu
do autorizovaného servisu, pomoc
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků,
nedostatku paliva nebo natankování
špatného paliva
> zapůjčení náhradního vozidla, pokud
závada na vašem voze nemůže být
opravena během jednoho dne
> repatriace nebo pokračování v cestě
vlakem nebo letadlem
> zhodnocení Vašeho vozu v případě
prodeje = možnost převodu smlouvy
na nového majitele
> Servisní smlouvu FreeDrive můžete
uzavřít kdykoliv v průběhu prvního
roku trvání smluvní záruky na váš
vůz Citroën.

Nově pro vůz Citroën Berlingo nabízíme 8letou flexibilní značkovou záruku včetně asistenční služby. Podle toho, jak často jezdíte,
si můžete vybrat tu nejvhodnější kombinaci roků a počtu ujetých kilometrů. A to až do 8 let a do 200 000 km.

DOBA
TRVÁNÍ

Průběh km
60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

2 + 1 (36 měsíců)

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

2 + 2 (48 měsíců)

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

3 037 Kč

5 397 Kč

2 + 3 (60 měsíců)

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

3 666 Kč

6 340 Kč

9 172 Kč

2 + 4 (72 měsíců)

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

3 848 Kč

8 047 Kč

11 035 Kč

14 496 Kč

2 + 5 (84 měsíců)

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

3 376 Kč

6 522 Kč

11 193 Kč

14 496 Kč

18 586 Kč

2 + 6 (96 měsíců)

ZDARMA

ZDARMA

2 432 Kč

5 578 Kč

9 196 Kč

14 181 Kč

18 114 Kč

22 675 Kč

Poznámka: Ceny značkové záruky jsou uvedeny s DPH.

