
Tel: 0723.309.064

NEORTIC MOTORS SRL

Singuran Alexandru
CONCESIONAR CITROEN

Email: alexandru.singuran@neortic.ro

Motor
Capacitate cilindrica (cm3) 1199
Carburant Benzina
Cuplu maxim Nm – rot/min 205 / 1750
Norma de poluare Euro 6.3
Numar de cilindri 3
Putere maxima CP/KW – 
rot/min

102 (75) / 5000

Transmisie
Cutie de viteze / nr. trepte 
viteza

Manuala 6

Punte motoare Fata

Suspensii
Fata Suspensie Pseudo 

McPherson
Spate Traversa deformabila

Frane
Fata / Spate Discuri ventilate / 

Discuri

Dimensiuni
Ampatament (mm) 2670
Inaltime (mm) 1525
Lungime - Latime (mm) 4360 – 1834 (2032 cu 

oglinzile nepliate)

Categorie: Metalizata                                                                         
                                                                                                             
                                                               
- NOUL CITROEN C4_Gri (Gris Acier)

Categorie: Interior
- Tapiterie textila Meanwhile (gri/negru)

Categorie: Jante
- Jante tabla 16" cu capace THOR bi-ton (215/65 R16)

Categorie: Functionalitate & confort
- Sistem media AIO (All In One) pe ecran tactil 10" + 4 boxe + MP3 + DAB + 
Bluetooth + Mirrorscreen
- Aer conditionat cu reglare manuala
- Combina de bord digitala cu ecran LCD 5"
- Oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite
- Suspensie cu amortizare hidraulica progresiva (simpla – fata/spate)
- Pack Vision - Faruri halogen (lumini de intalnire si de drum cu halogen) cu 
aprindere automata +  Stergatoare parbriz intermitente, cu declansare 
manuala
- Lumini de zi cu LED
- Stopuri cu semnatura LED
- Functie "Welcome & Bye-Bye Lighting" automata
- Regulator / limitator de viteza
- Inchidere centralizata cu telecomanda

CITROEN C4 HATCHBACK 5 USI LIVE PACK 1.2 PURETECH S&S 100 BVM6

Lista echipamente optionale (incluse in pretul final):

Caracteristici tehnice:Lista echipamente standard:

Cota TVA: 19 %

OFERTA AUTO REMAT

15-12-2022Oferta este valabila pana la data: 

NEORTIC MOTORS
Adresa: Soseaua Pipera, Nr 48, Corp B1 Bucuresti

CNP/CUI: RO26049750 CI/RegCom: J40/9425/2009

oferta emisa in numele si pentru producatorul validat 
TRUST MOTORS S.R.L.

OfertaID: 461193 Caroserie: Hatchback 5 usi

MasinaID: 81141 Culoare: NOUL CITROEN C4_Gri (Gris Acier)

CodOLD: ET268 Garnisaj: Tapiterie textila Meanwhile (gri/negru)

Preturi fara TVA Preturi cu TVA
Pret lista: 17,479.00 € 20,800.01 € 

Pret optionale: +0.00 € +0.00 € 

Discount: -1,185.00 € -1,410.15 € 

Pret final: 16,294.00 € 19,389.86 € 

Total Valoare echipamente optionale:  € 0.00 € 

ANEXA LA CONTRACT DE VANZARE
Nr. ___________ din ___ / ___ / 2022 

Info valori REMAT:
Valoare autovehicul: 19,389.86 € (TVA inclus)

Valoare prima casare : 1,800.00 € (TVA inclus)
Valoare ecobonus vechime : 600.00 € (TVA inclus)

Valoare Eco-Bonus : 0.00 € (TVA inclus)
Rest de plata: 16,989.86 € (TVA inclus)

Emisii CO2: 126  (valori WLTP)



Volum portbagaj (litri)
Volum portbagaj (litri) 380

Mase (kg)
Masa la gol (fara optionale) 1209
Masa maxima remorcabila – 
fara / cu sistem de franare

640 / 1000

Masa maxima tehnica 
autorizata

1690

Masa totala rulanta 2690
Sarcina utila 481

Capacitate rezervor 
(litri)
Capacitate rezervor (litri) 50

Consum (l/100 km) si 
emisii (g/km)* - WLTP
Emisii CO2 mixt (g/km) 127
Consum mixt 5.6

- Geamuri electrice fata / spate cu deschidere secventiala si antiprindere
- Scaun sofer cu reglaj pe inaltime
- Bancheta spate cu spatar rabatabil fractionat 2/3 + 1/3
- Consola centrala fata fara cotiera cu suport pahar
- Volan reglabil in inaltime si adancime
- Tetiere scaune fata reglabile pe inaltime
- 3 tetiere spate reglabile pe inaltime
- Pachet iluminat interior - Plafoniera fata (1 sursa centala + 2 spoturi de 
citit) + Plafoniera spate (1 sursa centrala + 2 spoturi de citit) +  Parasolar 
sofer si pasager, cu oglinda de curtoazie
- Priza 12V + 1 USB Type C

Categorie: Siguranta activa & pasiva
- ABS + AFU + REF + ESP + Hill Assist
- Pachet Securitate 3 (V-AEB - Sistem avansat de franare de urgenta + 
Alerta atentie sofer (Nivel 3) + LKA – asistent mentinere banda de rulare + 
Alerta risc coliziune + Recunoastere indicatoare de viteza si recomandari)
- Kit depanare provizorie
- Frana de mana cu actionare manuala
- Detector indirect presiune pneuri
- Airbaguri frontale sofer si pasager fata cu posibilitatea decuplarii airbag 
pasager
- Airbaguri cortina R1 + R2
- Airbaguri laterale torace sofer si pasager fata
- Centuri de siguranta fata cu limitare de sarcina si pretensionare
- Centuri de siguranta locuri laterale spate cu limitare de sarcina si 
pretensionare
- Centura loc central R2 fara pretensionare
- Martor de necuplare centuri siguranta sofer + pasageri R1 + R2
- Siguranta copii cu actionare manuala
- Sistem de prindere ISOFIX locuri laterale spate

Categorie: Design
- Manere exterioare usi Obsidian Black
- Carcase oglinzi exterioare Obsidian Black (brat oglinda negru)
- Contur geamuri laterale negru mat
- Pasaje roti de culoare negru mat
- Decor bara spate Noir grainé
- Manere interioare usi cromate
- Volan cu comenzi radio integrate

Vehiculele noi Citroën comercializate in Romania beneficiaza de urmatoarele garantii comerciale: 
• PENTRU DEFECTE DE FABRICATIE: VU-2 ani fara limita de kilometri / VP- 4 ani sau 100.000 km, in functie de primul termen atins
• PENTRU VOPSEA: VU-2 ani fara limita de kilometri / VP- 4 ani sau 100.000 km, in functie de primul termen atins
• ANTI-PERFORARE: VU- 5 ani/ VP -12 ani.
Vehiculele electrice sau hibride beneficiaza de o durata extinsa a garantiei pentru bateria de tractiune de 8 ani  sau 160.000  km, in 
functie de primul termen atins. 
VP- vehicul de persoane VU- vehicul utilitar. Informatiile complete referitoare la garantie sunt prezentate in BONUL DE COMANDA 
AUTOVEHICUL NOU.

Preturile afisate au caracter informativ si sunt exprimate in EURO (€). Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data 
efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul contractelor de leasing.
 
Am facut toate eforturile pentru a asigura corectitudinea specificatiilor de produs, la data publicarii. Pentru informatii actualizate te 
rugam sa consulti un distribuitor autorizat Citroen.
 
* Valorile consumului de combustibil și emisiile de CO2 sunt informative, ele respectand omologarea WLTP (Regulamentul UE 
2017/948). Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de 
testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), o procedură 
de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. 
 
WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condițiilor de testare 
mai realiste, valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât 
cele măsurate prin NEDC. 
 
Consumul de combustibil real variază în funcție de mai mulți factori, precum: echipamentele specifice/dotări opționale, tipul 
anvelopelor, viteza de deplasare, utilizarea climatizarii, conditiile meteo, topografia, stilul de sofat, presiunea anvelopelor, greutatea 
transportata, etc. 
 
Pentru vehiculele cu motor electric si PHEV timpul de încărcare depinde de puterea încărcătorului de la bordul vehiculului, a cablului 
de încărcare, de tipul și de puterea stației de încărcare utilizate, precum si de temperatura exterioară a punctului de încărcare și de 
temperatura bateriei.
 
Pentru informații suplimentare contactează dealerul tău.

rptCRMOfertaMasinaCTRRemat



 
TRUST MOTORS SRL – importator oficial Citroen pentru Romania isi rezerva dreptul de a modifica informatiile afisate, legate de: 
date tehnice, preturi si dotari sau sa dezactiveze orice model, oricand, fara preaviz si fara a fi obligat sa actualizeze acest document.

Clauze particulare:
1. Ofertă valabilă sub rezerva acceptării SC TRUST MOTORS SRL ca producător validat în Programul de Stimulare a Înnoirii 
Parcului Auto Național 2022, derulat de Administraţia Fondului de Mediu și finanţat din Fondul de Mediu. În măsura în care, din orice 
motiv, Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2022 nu va conține beneficiile financiare de mai sus sau clientul nu va 
casa vehiculele in numarul si cu vechimea necesara obtinerii beneficiilor stipulate in prezenta proforma, SC TRUST MOTORS SRL 
nu va fi ținut răspunzator pentru nesusținerea în continuare a valorilor afișate.
2. Echivalenta in lei se face la curs BRD din ziua efectuarii platii.
3. Valabilitatea facturii proforma: 30 ZILE de la data emiterii.
4. Prima de casare si eco-bonusul sunt echivalate in EURO la cursul de 5 RON/EUR.
5. Renuntarea la achizitie din motive neimputabile SC TRUST MOTORS SRL, dupa demararea Programului de Stimulare a Înnoirii 
Parcului Auto Național, duce la retinerea avansului cu titlu de penalitate. 


