
 

АВТОНОВА 

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија 

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија 

Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk 

Предмет: Понуда за патничко возило 539463 

CITROEN New C4 Cactus BlueHDi 120 EAT6 FEEL 
 
Производител:     Automobiles CITROEN-Paris, France                                 
Опис на возилото:     Лимузина со пет врати 
Мотор:      4 цилиндри 
Зафатнина:      1499 cm3 
Обртен момент:     250Nm/1.750 врт/мин 
Моќност:      88kW (120КС) /3.500 врт/мин 
Пренос :      на предните тркала преку 6 степен автоматски менувач  
Број на седишта:     5  
Димензии( L/W/H ) :     4170 / 1710 / 1480 mm 
Волумен на багажен простор:  358литри 

 
Пневматици :     R17 
Перформанси:   
Забрзување од 0-100 km/h:    10.8 s, 
Максимална брзина:     190 km/h 
Потрошувачка:   
Град       4.4 l/100km 
Отворено     3.6 l/100km 
Комбинирано    3.9 l/100km  
Норматив на издувни гасови:  ЕУРО 6.2 
Емисија на CO2 гасови:  101g/km 
 
 

Сериска опрема: 
 ABS/REF/AFU/ESP/ASR - системи за активна безбедност, 
 6 воздушни перничиња, 
 Hill Start Assist - помош при тргнување по нагорнина, 
 Регулатор со ограничувач на брзина, 
 Сензор за издишани пневматици, 
 Индикатор за непоставен сигурносен ремен, 
 Затегнувачи на сигурносните ремени на предните седишта, 
 ISOFIX (2х) систем за фиксирање на детско седиште, 
 Електронска "детска брава", 
 Централно заклучување со далечинско, 
 Халогени предни фарови, 
 LED дневни светла, 
 LED задни светла со 3D ефект, 
 Аудио уред MP3, USB, Bluetooth со 4 HP контролиран преку 7" екран на допир и команди на волан, 
 Индикатор за промена на степенот на брзина (освен за EAT6 мотори), 
 Резервно тркало 15" (за бензински мотори) 
 Резервно тркало со намалени димензии (за дизел мотори), 
 Клима уред, 



 
 

 

 

 Предни светла за магла со статичко осветлување на свиоци 
 Црн Airbump®, 
 Рачки на вратите во црна боја, 
 Куќишта на надворешните ретровизори во мат црна боја, 
 Заштитни облоги на калниците, 
 Големи "џебови" на предните врати, 
 Oтвор за складирање на задните врати, 
 Преден наслон за рака со простор за складирање, 
 Електричен серво управувач, 
 Progressive Hydraulic Cushions™ - потпирање со прогресивни хидраулични перничиња, 
 Електрика на стакла напред со заштита од приклештување, 
 Електрично прилагодување на надворешните ретровизори, 
 Приклучок 12V во патничкиот простор, 
 Акустично ветробранско стакло, 
 Полуподигната средишна конзола со два држача за чаши, 
 Предни бришачи со технологија "Magic Wash", 
 Возачко седиште прилагодливо во висина, 
 Делива клупа назад 1/3 - 2/3, 
 Украсни капаци на тркалата 16" Corner, 
 Внатрешен ентериер во штоф Mica Grey, 
 Волан прилагодлив во висина и длабина. 
 Рачки на вратите во боја на каросерија, 
 Куќишта на надворешните ретровизори во црна сјајна боја, 
 Обложен волан во Bi-tone кожа со хромирани украси, 
 Лумбално прилагодување на возачкото седиште, 
 Аудио уред MP3, USB, Bluetooth со 6 звучника контролиран преку 7" екран на допир и команди на волан. 

 

 

Дополнителна опрема вградена во возилото: 
 Металик Боја – Сива Acier 
 Тркала од лесна легура 17” CROSS BI-TONE  
 Украсен пакет црвена боја Anodised Deep Red  

 
 

Гратис Пакет дополнителна опрема: 
 Седишта ADVANCE COMFORT – Ентериер METROPOLITAN GREY 
 Задни паркинг сензори 
 Mirror Screen 
 

 
 
 
 

 

Цена на понудениот 
модел вкупно со 

ДДВ 

Промотивен попуст Гратис пакет  Цена на понудениот 
модел вкупно со 
ДДВ и со вклучен 

попуст 

21.105,00 € 1.915,00 € 900 € 19.190,00 € 
 

Рок на испорака:  Веднаш од лагер 

 
Сервис и гаранција :    



 
 

 

 

 

Еврогаранција :    2 години со неограничен број на поминати километри 
     

2 години асистенција на пат 

 
Сервисна мрежа 
Сопствен сервис и магацин за резервни делови: 

-АВТОНОВА Скопје 
-АВТОНОВА Битола 
 
 
 
 
 

 
 

 
Со почит,  
АВТОНОВА 
Продажба на нови возила 
 


