
CITROËN ë-LEASEAktualizace programu: 03/2023

OPERATIVNÍ LEASING 
BEZ AKONTACE  

PRO ELEKTRIFIKOVANÉ 
VOZY CITROËN



- finanční splátku (amortizaci vozidla),

- povinné ručení s limitem 100 mil./100 mil. Kč,

- havarijní pojištění se spoluúčastí 10 % (min. 10 000 Kč) včetně pojištění GAP,

-  připojištění čelního skla na všechna výhledová skla, se spoluúčastí 500 Kč  
při výměně skla, zcelení bez spoluúčasti,

- poplatek za rádio,

-  náklady na pneumatiky (vyjma neopravitelných defektů,  
pouze běžné opotřebení ) – včetně přezouvání a uskladnění druhé sady,

-  náklady na servis (veškeré prohlídky předepsané výrobcem,  
včetně materiálu a pozáruční opravy po celou dobu leasingu včetně dolévání olejů, 
výměny žárovek, stírátek...),

-  asistenční služba ARVAL ASSISTANCE 24/7 se službou Náhradního vozu ZDARMA 
až na dobu 5 dnů při nepojízdnosti, ztrátě RZ, odcizení, a to opakovaně.

Produkt operativního leasingu CITROËN ë-LEASE 
je nabízen ve spolupráci se společností ARVAL.

CITROËN ë-LEASE zahrnuje:Základní informace

•  Pravidelná měsíční splátka dle vybraného 
vozu (vč. DPH)

•  Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců

•  Nájezd 60 000 km za 3 roky  
nebo 80 000 km za 4 roky

•  Povinné a havarijní pojištění  
(10% spoluúčast) včetně GAP v ceně



CITROËN ë-C4 Elektromotor 100 kW/136 k 
Lithium-ion baterie 50 kWh - dojezd 357 km (WLTP kombinovaný)

Základní výbava vozu viz aktuálně platný ceník.

Platnost podmínek:
–  nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců a nejedná se 

o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
– C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky;
– výše uvedené splátky jsou platné výhradně pro uvedené verze bez nadstandardní výbavy;
– v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším prodejcem CITROËN;
– ceny jsou uvedeny vč. DPH, fotografie jsou pouze ilustrativní.

Vzorová verze            Měsíční splátka (Kč vč. DPH)

36 měsíců/60 000 km 48 měsíců/80 000 km

CITROËN ë-C4 FEEL  
Elektromotor 100 kW/136 k 14 933 Kč 14 260 Kč

CITROËN ë-C4 SHINE  
Elektromotor 100 kW/136 k 15 492 Kč 14 884 Kč

CITROËN ë-C4



CITROËN ë-C4 X Elektromotor 100 kW/136 k
Lithium-ion baterie 50 kWh - dojezd 360 km (WLTP kombinovaný)

Základní výbava vozu viz aktuálně platný ceník.

Platnost podmínek:
–  nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců a nejedná se 

o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
– C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky;
– výše uvedené splátky jsou platné výhradně pro uvedené verze bez nadstandardní výbavy;
– v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším prodejcem CITROËN;
– ceny jsou uvedeny vč. DPH, fotografie jsou pouze ilustrativní.

Vzorová verze            Měsíční splátka (Kč vč. DPH)

36 měsíců/60 000 km 48 měsíců/80 000 km

CITROËN ë-C4 X FEEL  
Elektromotor 100 kW/136 k 15 315 Kč 14 586 Kč

CITROËN ë-C4 X SHINE  
Elektromotor 100 kW/136 k 15 869 Kč 15 204 Kč

CITROËN ë-C4 X



CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8
Lithium-ion baterie 12,4 kWh - dojezd 55 km (WLTP kombinovaný)

Základní výbava vozu viz aktuálně platný ceník.

Platnost podmínek:
–  nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců a nejedná se 

o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
– C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky;
– výše uvedené splátky jsou platné výhradně pro uvedené verze bez nadstandardní výbavy;
– v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším prodejcem CITROËN;
– ceny jsou uvedeny vč. DPH, fotografie jsou pouze ilustrativní.

Vzorová verze            Měsíční splátka (Kč vč. DPH)

36 měsíců/60 000 km 48 měsíců/80 000 km

CITROËN C5 X FEEL PACK  
PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8 19 644 Kč 18 748 Kč

CITROËN C5 X SHINE  
PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8 20 275 Kč 19 366 Kč

CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID



CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID 180 ë-EAT8
Lithium-ion baterie 12,4 kWh - dojezd 57 km (WLTP kombinovaný)

CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8
Lithium-ion baterie 14,2 kWh - dojezd 66 km (WLTP kombinovaný)

Základní výbava vozu viz aktuálně platný ceník.

Platnost podmínek:
–  nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců a nejedná se 

o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
– C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky;
– výše uvedené splátky jsou platné výhradně pro uvedené verze bez nadstandardní výbavy;
– v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším prodejcem CITROËN;
– ceny jsou uvedeny vč. DPH, fotografie jsou pouze ilustrativní.

Vzorová verze            Měsíční splátka (Kč vč. DPH)

36 měsíců/60 000 km 48 měsíců/80 000 km

CITROËN C5 AIRCROSS FEEL  
PLUG-IN HYBRID 180 ë-EAT8 17 854 Kč 16 949 Kč

CITROËN C5 AIRCROSS SHINE 
PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8 18 428 Kč 17 650 Kč

CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID



CITROËN ë-BERLINGO Elektromotor 100 kW/136 k
Lithium-ion baterie 50 kWh - dojezd 271 - 281 km (WLTP kombinovaný)

Platnost podmínek:
–  nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců a nejedná se 

o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
– C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky;
– výše uvedené splátky jsou platné výhradně pro uvedené verze bez nadstandardní výbavy;
– v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším prodejcem CITROËN;
– ceny jsou uvedeny vč. DPH, fotografie jsou pouze ilustrativní.

Vzorová verze            Měsíční splátka (Kč vč. DPH)

36 měsíců/60 000 km 48 měsíců/80 000 km

CITROËN ë-BERLINGO LIVE PACK 
Elektromotor 100 kW/136 k   17 910 Kč 16 330 Kč

CITROËN ë-BERLINGO SHINE  
Elektromotor 100 kW/136 k 19 148 Kč 17 505 Kč

CITROËN ë-BERLINGO

Základní výbava vozu viz aktuálně platný ceník.



CITROËN ë-BERLINGO XL Elektromotor 100 kW/136 k
Lithium-ion baterie 50 kWh - dojezd 266 - 278 km (WLTP kombinovaný)

Platnost podmínek:
–  nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců a nejedná se o 

závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
– C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky;
– výše uvedené splátky jsou platné výhradně pro uvedené verze bez nadstandardní výbavy;
– v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším prodejcem CITROËN;
– ceny jsou uvedeny vč. DPH, fotografie jsou pouze ilustrativní.

Vzorová verze            Měsíční splátka (Kč vč. DPH)

36 měsíců/60 000 km 48 měsíců/80 000 km

CITROËN ë-BERLINGO XL LIVE PACK 
Elektromotor 100 kW/136 k    18 307 Kč 16 684 Kč

CITROËN ë-BERLINGO XL SHINE 
Elektromotor 100 kW/136 k          19 530 Kč 17 848 Kč

CITROËN ë-BERLINGO XL

Základní výbava vozu viz aktuálně platný ceník.



V případě zájmu kontaktujte vašeho  
autorizovaného prodejce CITROËN:

Produkt operativního leasingu CITROËN ë-LEASE je nabízen ve spolupráci se společností ARVAL. Veškeré splátky jsou uvedeny včetně DPH. Fotografie jsou ilustrativní.


	KONTAKT: ADRESA / RAZÍTKOdalší


