
Neveřejná limitovaná nabídka 
operativního leasingu  
elektrifikovaných vozů  

Citroën

Aktualizace programu: 05/2022

CITROËN LEV RENT



ë-C4 FEEL Elektromotor 100 kW / 136 k     
Lithium-ion baterie 50 kWh - dojezd 350 km (WLTP)

OL = operativní leasing bez služeb

ë-C4 FEEL – vybrané prvky základní výbavy
• ABS, AFU, ESP, ESC, ASR, Hill Assist • Airbagy čelní, přední boční a hlavové  
• Paket Bezpečnost • Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka • Elektrické 
ovládání předních a zadních oken • Zadní parkovací asistent • Automatická dvouzónová 
klimatizace • Dotykový displej 10” barevný s ovládáním hlavních funkcí vozidla,  
Mirror Screen • Audio soustava MP3 - 6 reproduktorů • LED mlhové světlomety s funkcí 
přisvícení do zatáček • Tlumiče s hydraulickými dorazy • Hliníkové disky kol  
• Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW • Nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A)  
pro připojení do jednofázové domácí zásuvky (230 V)

Nadstandardní výbava (v ceně splátky) 
• CITROËN Connect NAV: Navigační systém 3D v češtině, rádio FM/DAB, Hands-free 
Bluetooth® • Metalický lak • Vyhřívaný volant • Nabíjecí kabel pro WallBox  
(výkon 3,7-7,4 kW; 16-32 A) pro připojení do WallBoxu nebo veřejné dobíjecí  
stanice (AC)

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měs. splátka OL  
(bez DPH)

6 10 000 9 755 Kč 
12 20 000 9 598 Kč
18 30 000 11 386 Kč

Citroën ë-C4 – 100% elektrický



ë-C4 FEEL PACK Elektromotor 100 kW / 136 k    
Lithium-ion baterie 50 kWh – dojezd 350 km (WLTP)

ë-C4 FEEL PACK – vybrané prvky základní výbavy
• ABS, AFU, ESP, ESC, ASR, Hill Assist • Airbagy čelní, přední boční a hlavové  
• Paket Bezpečnost • Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka 
• Elektrické ovládání předních a zadních oken • Zadní parkovací asistent, zpětná 
parkovací kamera • Automatická dvouzónová klimatizace • Dotykový displej 10” 
barevný s ovládáním hlavních funkcí vozidla, Mirror Screen • Audio soustava MP3 - 6 
reproduktorů • CITROËN Connect NAV: Navigační systém 3D v češtině, rádio FM/
DAB, Hands-free Bluetooth® • Barevný head-up displej • LED mlhové světlomety s funkcí 
přisvícení do zatáček • Tlumiče s hydraulickými dorazy • Hliníkové disky kol  
• Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW • Nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A)  
pro připojení do jednofázové domácí zásuvky (230 V)

Nadstandardní výbava (v ceně splátky) 
• Automatické stěrače a světlomety, automatické přepínání dálkových světel  
• Paket ZIMA • Metalický lak • Nabíjecí kabel pro WallBox (výkon 3,7-7,4 kW; 16-32 A) 
pro připojení do WallBoxu nebo veřejné dobíjecí stanice (AC)

Citroën ë-C4 – 100% elektrický

OL = operativní leasing bez služeb

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měs. splátka OL  
(bez DPH)

6 10 000 10 674 Kč
12 20 000 10 582 Kč
18 30 000 12 638 Kč



ë-C4 SHINE PACK Elektromotor 100 kW / 136 k     
Lithium-ion baterie 50 kWh – dojezd 350 km (WLTP)

ë-C4 SHINE PACK – vybrané prvky základní výbavy
• ABS, AFU, ESP, ESC, ASR, Hill Assist • Airbagy čelní, přední boční a hlavové  
• Paket Bezpečnost • Systém sledování mrtvého úhlu (SAM) • Paket Drive Assist Plus 
• Hands free přístup a startování vozu • Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější 
zpětná zrcátka • Elektrické ovládání předních a zadních oken • Přední a zadní parkovací 
asistent, zpětná parkovací kamera, asistent bočního parkování • Automatická dvouzónová 
klimatizace • Dotykový displej 10” barevný s ovládáním hlavních funkcí vozidla, Mirror 
Screen • HIFI Systém - 8 reproduktorů • CITROËN Connect NAV: Navigační systém  
3D v češtině, rádio FM/DAB, Hands-free Bluetooth® • Barevný head-up displej  
• LED mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček • Tlumiče s hydraulickými dorazy 
• Hliníkové disky kol • Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW • Nabíjecí kabel  
(výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení do jednofázové domácí zásuvky (230 V)

Nadstandardní výbava (v ceně splátky) 
• Paket ZIMA • Metalický lak • Nabíjecí kabel pro WallBox (výkon 3,7-7,4 kW; 16-32 A) 
pro připojení do WallBoxu nebo veřejné dobíjecí stanice (AC)

Citroën ë-C4 – 100% elektrický

OL = operativní leasing bez služeb

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měs. splátka OL  
(bez DPH)

6 10 000 11 487 Kč
12 20 000 11 225 Kč
18 30 000 13 170 Kč



C5 Aircross FEEL PACK PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8     
Kapacita baterie 13,2 kWh, dojezd v čistě elektrickém režimu 56 km (WLTP) 
Maximální kumulovaný výkon 225 k (165 kW), pohon - 2 přední kola (FWD)

C5 Aircross FEEL PACK PLUG-IN HYBRID – vybrané prvky základní výbavy
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce 
• Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel • ABS + EBD + EBA + samočinná 
aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění • ESP + ASR • Pomoc při rozjezdu 
ve svahu (Hill Start Assist) • Tlumiče pérování s progresivními hydraulickými dorazy • 
Elektricky ovládaná přední a zadní okna • Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější 
zpětná zrcátka • Hands Free přístup a startování vozu • Zadní parkovací kamera “Top rear 
vision” • Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 3,7 kW • Nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW;  
8 A) pro připojení do jednofázové zásuvky • Automatická dvouzónová klimatizace  
• Navigační systém 3D v dotykovém displeji 10“ • MyCitroën Assist • Paket Bezpečnost 
Plus • Hliníkové disky kol

Nadstandardní výbava (v ceně splátky) 
• Metalický lak • Podélné střešní nosiče • Vyhřívané přední sedačky • Paket Drive Assist  
• Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 7,4 kW • Nabíjecí kabel (výkon 3,3 kW; 14 A) 
pro připojení do jednofázové zesílené zásuvky (Green UP 230 V)

Citroën C5 Aircross PLUG-IN HYBRID

OL = operativní leasing bez služeb

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měs. splátka OL  
(bez DPH)

6 10 000 11 404 Kč
12 20 000 12 267 Kč
18 30 000 14 047 Kč



C5 Aircross SHINE PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8     
Kapacita baterie 13,2 kWh, dojezd v čistě elektrickém režimu 56 km (WLTP) 
Maximální kumulovaný výkon 225 k (165 kW), pohon - 2 přední kola (FWD)

C5 Aircross SHINE PLUG-IN HYBRID – vybrané prvky základní výbavy
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce 
• Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel • ABS + EBD + EBA + samočinná 
aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění • ESP + ASR • Pomoc při rozjezdu 
ve svahu (Hill Start Assist) • Tlumiče pérování s progresivními hydraulickými dorazy  
• Elektricky ovládaná přední a zadní okna • Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná 
vnější zpětná zrcátka • Hands Free přístup a startování vozu • Zadní parkovací kamera  
“Top rear vision” • Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 3,7 kW • Nabíjecí kabel 
(výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení do jednofázové zásuvky • Automatická dvouzónová 
klimatizace • Navigační systém 3D v češtině v dotykovém displeji 10“ • MyCitroën Assist 
• Paket Drive Assist • Hliníkové disky kol • Hliníkové pedály a opěrka nohy

Nadstandardní výbava (v ceně splátky) 
• Metalický lak • Vyhřívané přední sedačky • Paket Drive Assist Plus • Hands Free 
otevírání víka zavazadlového prostoru • Panoramatické otevíratelné střešní okno 
s elektrickou sluneční clonou • Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 7,4 kW  
• Nabíjecí kabel (výkon 3,3 kW; 14 A) pro připojení do jednofázové zesílené zásuvky 
(Green UP 230 V)

Citroën C5 Aircross PLUG-IN HYBRID

OL = operativní leasing bez služeb

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měs. splátka OL  
(bez DPH)

6 10 000 12 721 Kč
12 20 000 13 566 Kč
18 30 000 15 328 Kč



ë-Berlingo M SHINE Elektromotor 100 kW / 136 k     
Lithium-ion baterie 50 kWh - dojezd 281 km (WLTP)

ë-Berlingo M SHINE – vybrané prvky základní výbavy
• Čelní boční airbagy řidiče a spolujezdce • Hlavové airbagy pro první a druhou řadu 
sedadel • ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém 
brzdění • ESP + ASR + pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist) • Elektrická 
parkovací brzda • Paket Bezpečnost Plus • Tempomat + omezovač rychlosti  
• Elektricky ovládaná přední a zadní okna • Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná 
vnější zpětná zrcátka • Zadní parkovací asistent • Paket Viditelnost • CITROËN Connect 
Rádio FM/DAB • Automatická dvouzónová klimatizace • Hliníkové disky kol

Nadstandardní výbava (v ceně splátky) 
• Vyhřívané přední sklo • Paket Rodina • Navigační systém 3D v češtině, dotykový 8” 
displej • Metalický lak • Nabíjecí kabel pro WallBox (výkon 3,7-7,4 kW; 16-32 A)

Citroën ë-Berlingo – 100% elektrický

OL = operativní leasing bez služeb

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měs. splátka OL  
(bez DPH)

6 10 000 11 921 Kč
12 20 000 11 392 Kč
18 30 000 12 720 Kč



ë-Berlingo XL SHINE Elektromotor 100 kW / 136 k     
Lithium-ion baterie 50 kWh - dojezd 278 km (WLTP)

ë-Berlingo XL SHINE – vybrané prvky základní výbavy
• Čelní boční airbagy řidiče a spolujezdce • Hlavové airbagy pro první a druhou řadu 
sedadel • ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém 
brzdění • ESP + ASR + pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist) • Elektrická 
parkovací brzda • Paket Bezpečnost Plus • Tempomat + omezovač rychlosti  
• Elektricky ovládaná přední a zadní okna • Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná 
vnější zpětná zrcátka • Zadní parkovací asistent • Paket Viditelnost • CITROËN Connect 
Rádio FM/DAB • Automatická dvouzónová klimatizace • Hliníkové disky kol

Nadstandardní výbava (v ceně splátky) 
• Vyhřívané přední sklo • Paket Rodina • Navigační systém 3D v češtině, dotykový 8” 
displej • Metalický lak • Nabíjecí kabel pro WallBox (výkon 3,7-7,4 kW; 16-32 A)

Citroën ë-Berlingo – 100% elektrický

OL = operativní leasing bez služeb

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měs. splátka OL  
(bez DPH)

6 10 000 12 263 Kč
12 20 000 11 254 Kč
18 30 000 12 434 Kč



Citroën C5 X FEEL PACK PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8     
Kapacita baterie 12,4 kWh, dojezd v čistě elektrickém režimu 55 km (WLTP) 
Maximální kumulovaný výkon 225 k (165 kW), pohon - 2 přední kola (FWD)

C5 X FEEL PACK PLUG-IN HYBRID – vybrané prvky základní výbavy
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce • Hlavové airbagy pro první a druhou řadu 
sedadel • ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém 
brzdění • ESP + ASR • Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist) • Elektrická 
parkovací brzda • Přední a zadní parkovací asistent • Zadní parkovací kamera • Paket 
Bezpečnost Plus • Hands Free přístup a startování vozu • Navigační systém 3D v češtině 
• Centrální 10” dotykový displej • Aktivní tlumiče pérování Citroën Advanced Comfort®  
• Hliníkové disky kol

Nadstandardní výbava (v ceně splátky) 
• Paket Drive Assist • Elektricky vyhřívané přední sklo • Vyhřívané přední sedačky  
• Metalický lak • Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 7,4 kW • Nabíjecí kabel  
(výkon 3,3 kW; 14 A) pro připojení do jednofázové zesílené zásuvky (Green UP 230 V)

Citroën C5 X PLUG-IN HYBRID

OL = operativní leasing bez služeb

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měs. splátka OL  
(bez DPH)

6 10 000 13 045 Kč
12 20 000 13 804 Kč
18 30 000 15 431 Kč



Citroën C5 X SHINE PACK PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8   
Kapacita baterie 12,4 kWh, dojezd v čistě elektrickém režimu 55 km (WLTP) 
Maximální kumulovaný výkon 225 k (165 kW), pohon - 2 přední kola (FWD)

C5 X SHINE PACK PLUG-IN HYBRID – vybrané prvky základní výbavy
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce • Hlavové airbagy pro první a druhou řadu 
sedadel • ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém 
brzdění • ESP + ASR • Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist) • Elektrická 
parkovací brzda • Přední a zadní parkovací asistent • Parkovací kamera “Vision 360” 
(4 kamery) • Paket Drive Assist Plus • Hands Free přístup a startování vozu • Kožený 
vyhřívaný volant • Navigační systém 3D v češtině • Centrální 10” dotykový displej  
• Aktivní tlumiče pérování Citroën Advanced Comfort® • Hliníkové disky kol  
• Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce • Vyhřívané přední sedačky

Nadstandardní výbava (v ceně splátky) 
• Elektricky vyhřívané přední sklo • Panoramatické otevíratelné střešní okno s manuální 
roletkou • Podélné střešní nosiče • Metalický lak • Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 
7,4 kW • Nabíjecí kabel (výkon 3,3 kW; 14 A) pro připojení do jednofázové zesílené 
zásuvky (Green UP 230 V)

Citroën C5 X PLUG-IN HYBRID

OL = operativní leasing bez služeb

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měs. splátka OL  
(bez DPH)

6 10 000 14 078 Kč
12 20 000 14 758 Kč
18 30 000 16 464 Kč



SPLÁTKA OPERATIVNÍHO 
LEASINGU BEZ SLUŽEB 
OBSAHUJE: 

•  Měsíční nájemné  

•  Povinné ručení 70/70 mil.  

•  Havarijní pojištění  
s 5% spoluúčastí vč. GAP  

•  Poplatek za rádio  

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE VAŠEHO  
AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE CITROËN:

Volná hranice km proběhu 1 %, náklady za přejeté km na vyžádání. 
Veškeré splátky jsou uvedeny bez DPH. Fotografie jsou ilustrativní.


	KONTAKT: ADRESA / RAZÍTKOdalší


