
 

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  

CITROEN NEW e-C4 100kw FEEL PACK EAT 
 
Производител:     Automobiles CITROEN-Paris, France                                 
Опис на возилото:     Лимузина со пет врати 
Мотор:      електричен 
Моќност:      100kW (136КС)  
Пренос :      автоматски менувач  
Број на седишта:     5  
Димензии( L/W/H ) :     4360 / 1800 / 1525 mm 
Волумен на багажен простор:  380литри 

 
Пневматици :     195/ 60 R18 
Перформанси:   
Забрзување од 0-100 km/h:    9.7 s, (sport mode) 
Максимална брзина:     150 km/h (sport mode) 
Макс. Број на км со едно полнење: 350km 
Емисија на CO2 гасови:  0 g/km 
 
 

Сериска опрема: 
 

 ABS + REF (систем против блокиранје на тркалата и помош при кочење во хитни случаи) AFU + автоматско активирање на 
сигнализација при нагло кочење 

 Електро контрола на стабилност (ESP) + систем против пролизгување (ASR) 
 Помош при тргање на нагорнина (Hill Assist) 
 Регулатор – лимитатор на брзина 
 Детекција на недоволен притисок во гумите 
 Воздушни перничиња за возач, совозач, странични воздушни перничиња 
 Воздушни перничиња – завеси, напред и назад 
 Затегнувачи на сигурносни ремени на предните седишта 
 Предупредување за откопчан појас 
 ISOFIX систем на задните седишта 
 Далечинско централно заклучување 
 Автоматско заклучување на вратите и багажниот простор при стартување (автоматска деактивација во случај на незгода) 
 Предупредупредување за возачко невнимание 
 Препознавање знаци за ограничување на брзина 
 Предупредување за несакано преминуванње линија 
 Coffee Break Alert (индикатор за пауза од долго возење) 
 LED дневни светла 
 Предни LED светла 
 Задни LED светла со 3D ефект 
 Предни светла за магла со осветлување во кривина 
 Алуминиумски тркала 18″ (димензии 195/60 R18 
 Мултифункционален кожен управувач 
 Возачко и совозачко седиште со нагодување во 6 правци 



 

 

 

 

 Заден наслон делив во однос 2/3-1/3 
 Среден  наслон  за раце во прв ред 
 Заден наслон делив во однос 2/3-1/3 
 Под на две нивоа во багажен простор 
 Електричен серво управувач со регулирање по висина и длабочина 
 Електрични подигачи на предни и задни стакла 
 Електрично нагодливи и греени надворешни ретровизори 
 Автоматски двозонски клима уред 
 Отвори за воздух за вториот ред седишта 
 Амортизери со Прогресивни Хидраулични Граничници 
 Задни паркинг сензори 
 Дигитална инструментална плоча во боја 
 3 начини на возење (ECO/NORMAL/SPORT) 
 Citroen Connect радио со 10″ екран, Bluetooth®, 2xUSB тип A и C, 6 звучници, Mirror screen, DAB, 12V  приклучок 

 
Дополнителна опрема вградена во возилото: 

 Плава Металик боја – Bleu Iceland 
 
 

Цена на понудениот модел 
вкупно со ДДВ 

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

42.260,00 € 1.500,00 € 40.760,00 € 

 
 
 

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 
 


