


Na základě spolupráce s našimi sesterskými firmami, importéry značek Peugeot a Citroën, nabízíme výhodný 

pronájem ročních vozů těchto značek.

Obecné podmínky pronájmu

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 

Objednání a dodání vozidla zajišťuje firma EF Mobility s.r.o. na těchto pobočkách:

EF Mobility s.r.o., Pražská 38/2, 102 00 Praha 15 Hostivař, tel. 725 410 703, 728 534 755                               

EF Mobility s.r.o., Kolbenova 273/3, 190 00 Praha 9 Vysočany, tel. 702 240 444, 702 236 690  

Financování vozidla zajišťuje ALD Automotive, s.r.o., U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10.

Aktualizováno 14.9.2020



2008 ALLURE 1.2 PureTech 110k S&S EAT6

Technické parametry:

Výkon motoru: 81 kW

Spotřeba kombinovaný provoz: 4,9 l/100 km

Emise CO2 kombinovaný provoz: 111 g/km

Počet míst: 5

Standardní výbava: 

16" hliníková kola, automatická klimatizace, multimediální systém s 

GPS, Bluetooth handsfree a Apple Carplay/Android Auto, parkovací 

senzory, tempomat s omezovačem, vyhřívaná přední sedadla, kožený 

multifunkční volant, polokožené čalounění

Měsíční splátka: 7 495 Kč vč. DPH (6 194 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



2008 ALLURE 1.2 PureTech 130k S&S MAN6

Standardní výbava: 

16" hliníková kola, automatická klimatizace, multimediální systém s 

GPS, Bluetooth handsfree a Apple Carplay/Android Auto, parkovací 

senzory, tempomat s omezovačem, vyhřívaná přední sedadla, kožený 

multifunkční volant, polokožené čalounění

Měsíční splátka: 7 498 Kč vč. DPH (6 196 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 96 kW

Spotřeba kombinovaný provoz: 5,0 l/100 km

Emise CO2 kombinovaný provoz: 115 g/km

Počet míst: 5

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 100k S&S MAN6

Standardní výbava: 

16" hliníková kola, automatická klimatizace, multimediální systém s 

GPS, Bluetooth handsfree a Apple Carplay/Android Auto, parkovací 

senzory, tempomat s omezovačem, vyhřívaná přední sedadla, kožený 

multifunkční volant, polokožené čalounění

Měsíční splátka: 7 877 Kč vč. DPH (6 510 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 73 kW

Spotřeba kombinovaný provoz: 3,5 l/100 km

Emise CO2 kombinovaný provoz: 93 g/km

Počet míst: 5

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



308 SW GT LINE 1.2 PureTech 130k S&S EAT8

Technické parametry:

Výkon motoru: 96 kW

Kombinovaná spotřeba - cyklus NEDC: 4,5 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 103 g/km

Počet míst: 5

Standardní výbava: 

hliníková kola, automatická klimatizace, multimediální systém s GPS, bluetooth

handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, polokožené čalounění, parkovací senzory, 

multifunkční kožený volant, bezklíčové odemykání a startování vozu, safety pack, 

tempomat s omezovačem, LED světlomety

Měsíční splátka: 10 397 Kč vč. DPH (8 593 Kč bez DPH) 

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



308 SW ALLURE 1.5 BlueHDi 130k S&S MAN6

Technické parametry:

Výkon motoru: 96 kW

Kombinovaná spotřeba - cyklus NEDC: 3,6 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 94 g/km

Počet míst: 5

Standardní výbava: 

hliníková kola, automatická klimatizace, multimediální systém s GPS, bluetooth

handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, vyhřívaná přední sedadla, polokožené 

čalounění, parkovací senzory, multifunkční kožený volant, bezklíčové odemykání a 

startování vozu, safety pack, tempomat s omezovačem

Měsíční splátka: 9 332 Kč vč. DPH (7 712 Kč bez DPH) 

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130k S&S EAT8

Technické parametry:

Výkon motoru: 96 kW

Kombinovaná spotřeba - cyklus NEDC: 3,8 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 99 g/km

Počet míst: 5

Standardní výbava: 

18" hliníková kola, automatická klimatizace, multimediální systém s GPS, bluetooth

handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, vyhřívaná přední sedadla, polokožené 

čalounění, parkovací senzory, multifunkční kožený volant, bezklíčové odemykání a 

startování vozu, Full LED světlomety, safety pack, tempomat s omezovačem

Měsíční splátka: 12 242 Kč vč. DPH (10 117 Kč bez DPH) 

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



3008 GT LINE 2.0 BlueHDi 180k S&S EAT8

Standardní výbava: 

18" hliníková kola, automatická klimatizace, multimediální systém s GPS, Bluetooth

handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, panoramamtická střecha, Full LED světlomety, 

vyhřívaná přední sedadla, bezklíčový přístup a startování vozu, polokožené čalounění, 

zadní parkovací kamera, parkovací senzory, kožený multifunkční volant, safety pack, 

tempomat s omezovačem

Měsíční splátka: 15 468 Kč vč. DPH (12 783 Kč bez DPH) 

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 130 kW

Kombinovaná spotřeba - cyklus NEDC: 4,6 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 121 g/km

Počet míst: 5

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130k S&S MAN6

Standardní výbava: 

18"hliníková kola, automatická klimatiztace, 7 míst, multimediální systém s GPS, 

bluetooth handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, polokožené čalounění, 

vyhřívaná přední sedadla, Full LED světlomety, bezklíčové odemykání a startování 

vozu, panoramatická střecha, safety pack, parkovací senzory, tempomat s 

omezovačem

Měsíční splátka: 11 531 Kč vč. DPH (9 530 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 96 kW

Kombinovaná spotřeba - cyklus NEDC: 3,9 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 102 g/km

Počet míst: 7

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130k S&S EAT8

Standardní výbava: 

18"hliníková kola, automatická klimatiztace, 7 míst, multimediální systém s GPS, 

bluetooth handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, polokožené čalounění, 

vyhřívaná přední sedadla, Full LED světlomety, bezklíčové odemykání a startování 

vozu, panoramatická střecha, safety pack, parkovací senzory, tempomat s 

omezovačem

Měsíční splátka: 12 995 Kč vč. DPH (10 740 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 96 kW

Kombinovaná spotřeba - cyklus NEDC: 3,8 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 100 g/km

Počet míst: 7

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



5008 GT-Line 2.0 BlueHDi 180k S&S EAT8

Standardní výbava: 

18"hliníková kola, automatická klimatiztace, 7 míst, multimediální 

systém s GPS, bluetooth handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, 

polokožené čalounění, vyhřívaná přední sedadla, Full LED světlomety, 

bezklíčové odemykání a startování vozu, panoramatická střecha, 

safety pack, zadní parkovací kamera, parkovací senzory, tempomat s 

omezovačem

Měsíční splátka: 14 797 vč. DPH (12 229 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 133 kW

Kombinovaná spotřeba – cyklus NEDC: 4,6 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 122 g/km

Počet míst: 7

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



508 SW GT 2.0 BlueHDi 180k S&S EAT8

Standardní výbava: 

19" hliníková kola, bezklíčové odemykání a startování, automatická 

klimatizace, multimediální systém s GPS, Apple CarPlay/ Android 

Auto, parkovací asistent s kamerou, tempomat s omezovačem, full led 

světlomety, kožený multifunkční volant, vyhřívaná sedadla, noční 

režim, bezpečnostní paket 

Měsíční splátka: 10 834 Kč vč. DPH (8 954 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 133 kW

Kombinovaná spotřeba – cyklus NEDC: 4,3 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 114 g/km

Počet míst: 5

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



508 SW GT 1.6 PureTech 225k S&S EAT8

Standardní výbava: 

19" hliníková kola, bezklíčové odemykání a startování, automatická 

klimatizace, multimediální systém s GPS, Apple CarPlay/ Android 

Auto, parkovací asistent s kamerou, tempomat s omezovačem, full led 

světlomety, kožený multifunkční volant, vyhřívaná sedadla, noční 

režim, bezpečnostní paket 

Měsíční splátka: 10 853 Kč vč. DPH (8 970 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 165 kW

Kombinovaná spotřeba – cyklus NEDC: 5,4 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 124 g/km

Počet míst: 5

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



C3 SHINE 1.2 PureTech 82k S&S MAN5

Standardní výbava: 

automatická klimatizace, multimediální systém s GPS, bluetooth

handsfree a Apple Carplay/Android Auto, parkovací senzory, vyhřívaná 

sedadla, paket bi-color, airbumps, kožený multifunkční volant, 

tempomat s omezovačem

Měsíční splátka: 6 865 Kč vč. DPH (5 673 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 60 kW

Kombinovaná spotřeba - cyklus NEDC: 4,2 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 96 g/km

Počet míst: 5

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



C3 SHINE 1.2 PureTech 110k S&S EAT6

Standardní výbava: 

automatická klimatizace, multimediální systém s GPS, bluetooth

handsfree a Apple Carplay/Android Auto, parkovací senzory, vyhřívaná 

sedadla, paket bi-color, airbumps, kožený multifunkční volant, 

tempomat s omezovačem 

Měsíční splátka: 8 625 Kč vč. DPH (7 128 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 80 kW

Kombinovaná spotřeba - cyklus NEDC: 4,7 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 107 g/km

Počet míst: 5

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



C3 AIRCROSS SHINE 1.2 PureTech 82k MAN5

Standardní výbava: 

automatická klimatizace, mlutimediální systém s GPS, Bluetooth

handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, parkovací senzory, 16" 

hliníková kola, kožený multifunkční volant, tempomat s omezovačem

Měsíční splátka: 8 102 Kč vč. DPH (6 696 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 60 kW

Spotřeba smíšený provoz – norma CEE 1999/100: 5,0 l/100 km

Emise CO2 - norma CEE 1999/100: 118 g/km

Počet míst: 5 

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



C3 AIRCROSS SHINE 1.2 PureTech 110k EAT6

Standardní výbava: 

automatická klimatizace, mlutimediální systém s GPS, Bluetooth

handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, parkovací senzory, 16" 

hliníková kola, kožený multifunkční volant, tempomat s omezovačem

Měsíční splátka: 8 250 vč. DPH (6 818 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 81 kW

Spotřeba smíšený provoz – norma CEE 1999/100: 5,7 l/100 km

Emise CO2 - norma CEE 1999/100: 131 g/km

Počet míst: 5 

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



C4 CACTUS SHINE 1.2 PureTech 110k S&S EAT6 

Standardní výbava: 

automatická klimatizace, mlutimediální systém s GPS, Bluetooth

handsfree s Apple CarPlay/Android Auto, parkovací senzory, 16" 

hliníková kola, safety pack, kožený multifunkční volant, tempomat s 

omezovačem

Měsíční splátka: 8 822 Kč vč. DPH (7 291 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 80 kW

Kombinovaná spotřeba - cyklus NEDC: 4,6 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 105 g/km

Počet míst: 5

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



Berlingo FEEL 1.5 BlueHDi 130k S&S MAN6

Standardní výbava: 

automatická klimatizace, mlutimediální systém s GPS, bluetooth

handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, parkovací senzory, zadní 

parkovací kamera, pack safety, 16" hliníková kola, kožený multifunční

volant, tempomat s omezovačem

Měsíční splátka: 9 464 Kč vč. DPH (7 822 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 95 kW

Kombinovaná spotřeba - cyklus NEDC: 4,2 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 111 g/km

Počet míst: 5

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



GRAND C4 SPACETOURER SHINE 2.0 BlueHDi 160k S&S EAT8

Standardní výbava: 

automatická klimatizace, xenony, mlutimediální systém s GPS, 

bluetooth handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, parkovací senzory, 

zadní parkovací kamera, pack safety, 16" hliníková kola, kožený 

multifunční volant, tempomat s omezovačem, bezklíčový přístup, 

vyhřívaná sedadla, panoramatická střecha

Měsíční splátka: 9 464 Kč vč. DPH (7 822 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Technické parametry:

Výkon motoru: 120 kW

Kombinovaná spotřeba - cyklus NEDC: 4,7 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 124 g/km

Počet míst: 7

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



DS 7 CROSSBACK GRAND CHIC 1.6 PureTech 225k EAT8

Technické parametry:

Výkon motoru: 165 kW

Kombinovaná spotřeba – cyklus NEDC: 5,5 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 126 g/km

Počet míst: 5 

Standardní výbava:

hliníková kola, parkovací senzory a parkovací kamera, rozšířený 

bezpečnostní paket, automatická klimatizace, bezklíčové odemykání a 

startování vozu, kožené čalounění sedadel, vyhřívaná přední sedadla, 

panoramtická střecha, multimedální systém s GPS, bluetooth handsfree a 

Apple CarPlay/Android Auto, kožený multifunkční volant, Full LED 

světlomety, noční vidění, adaptivní podvozek, bezdrátové nabíjení telefonu, 

adaptivní tempomat s omezovačem  

Měsíční splátka: 18 628 Kč vč. DPH (15 395 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



DS 7 CROSSBACK GRAND CHIC 2.0 BlueHDi 180k EAT8

Technické parametry:

Výkon motoru: 130 kW

Kombinovaná spotřeba – cyklus NEDC: 4,9 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 128 g/km

Počet míst: 5 

Standardní výbava:

18" hliníková kola, parkovací senzory a parkovací kamera, rozšířený 

bezpečnostní paket, automatická klimatizace, bezklíčové odemykání a 

startování vozu, kožené čalounění sedadel, vyhřívaná přední sedadla, 

panoramtická střecha, multimedální systém s GPS, bluetooth handsfree a 

Apple CarPlay/Android Auto, kožený multifunkční volant, Full LED 

světlomety, noční vidění, adaptivní podvozek, bezdrátové nabíjení telefonu, 

adaptivní tempomat s omezovačem 

Měsíční splátka: 17 463 Kč vč. DPH (14 432 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 



DS 3 CROSSBACK GRAND CHIC 1.2 PureTech 100k MAN6

Standardní výbava:

17" hliníková kola, bezlíčové odemykání a startování vozu, 

automatická klimatizace, head up display, multimediální systém s 

GPS, bluetooth handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, tempomat s 

omezovačem, parkovací senzory a kamera, Full LED světlomety, 

safety pack, kožený multifunkční volant

Měsíční splátka: 11 175 Kč vč. DPH (9 236 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 

Technické parametry:

Výkon motoru: 75 kW

Kombinovaná spotřeba – cyklus NEDC: 4,7 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 107 g/km

Počet míst: 5 



DS 3 CROSSBACK LA PREMIERE 1.2 PureTech 155k EAT8

Standardní výbava:

18" hliníková kola, bezlíčové odemykání a startování vozu, 

automatická klimatizace, head up display, multimediální systém s 

GPS, bluetooth handsfree a Apple CarPlay/Android Auto, tempomat s 

omezovačem, parkovací senzory a kamera, Full LED světlomety, 

safety pack, kožený multifunkční volant, vyhřívaná přední sedadla, 

kožené čalounění

Měsíční splátka: 12 239 Kč vč. DPH (10 115 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 

Technické parametry:

Výkon motoru: 115 kW

Kombinovaná spotřeba – cyklus NEDC: 5,8 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 133 g/km

Počet míst: 5 



ASTRA ST 1.5 CDTI 90KW MT6 ELEGANCE 

Standardní výbava:

17" hliníková kola, automatická klimatizace, adaptivní tempomat, 

kožený multifunkční volant, parkovací asistent s kamerou, bezklíčový

přístup, multimediální infotaiment s GPS, Apple Carplay / Android 

Auto, full led světlomety, zimní paket, bezpečnostní paket

Měsíční splátka: 8728 Kč vč. DPH (7213 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 

Technické parametry:

Výkon motoru: 115 kW

Kombinovaná spotřeba – cyklus NEDC: 3,5 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 95 g/km

Počet míst: 5 



INSIGNIA 2.0 TURBO 260K AT8 ST EXCLUSIVE

Standardní výbava:

hliníková kola, automatická klimatizace, Sportovní - OPC paket, zimní 

paket, panoramatická střecha, parkovací asistent s kamerou, full led 

světlomety, kožené čalounění, bezklíčový přístup, kožený multifunkční 

volant, adaptivní tempomat, bezpečnostní paket, multimediální 

infotaiment s GPS, Apple Carplay / Android Auto

Měsíční splátka: 12251 Kč vč. DPH (10125 Kč bez DPH)

Detailní a úplné informace o podmínkách pronájmu a povinnostech uživatele vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu.

EF Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit nabídku, popř. pozměnit cenu měsíčního nájmu bez předchozího oznámení v souladu se svojí obchodní politikou a vývojem na trhu. Zobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní. Dále si EF Mobility s.r.o. vyhrazuje právo upravit specifikace vozidla (technické parametry, standardní a nadstandardní výbava) dle aktuálního stavu skladu.

Aktualizováno 14.9.2020

Délka pronájmu: 12 měsíců Zákonné a havarijní pojištění: ANO

Maximální nájezd: 20 000 km Vozidlo v tovární záruce, servis zdarma: ANO 

Počáteční investice: 0,- Kč Zimní pneu: NE 

Technické parametry:

Výkon motoru: 115 kW

Kombinovaná spotřeba – cyklus NEDC: 8,7 l/100 km

Kombinované emise CO2 – cyklus NEDC: 199 g/km

Počet míst: 5 


