
 

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 031030 

CITROEN C5 AIRCROSS PureTech 130 S&S LIVE PACK 
 
Производител:     Automobiles CITROEN-Paris, France                                 
Опис на возилото:     Лимузина со пет врати 
Мотор:      3 цилиндри 
Зафатнина:      1199 cm3 
Обртен момент:     230Nm/1.750 врт/мин 
Моќност:      96kW (131КС) /5.500 врт/мин 
Пренос :      на предните тркала преку 6 степен мануелен менувач  
Број на седишта:     5  
Димензии( L/W/H ) :     4500 / 1840 / 1689 mm 
Волумен на багажен простор:  570 – 720 литри 

 
Пневматици :     215/ 65 R17 
Перформанси:   
Забрзување од 0-100 km/h:    10.5 s, 
Максимална брзина:     195 km/h 
Потрошувачка:   
Град       6.1 l/100km 
Отворено     4.7 l/100km 
Комбинирано    5.2 l/100km  
Норматив на издувни гасови:  ЕУРО 6.3 
Емисија на CO2 гасови:  119g/km 
 
 
 

Сериска опрема: 
 ABS/REF/AFU/ESP/ASR - системи за активна безбедност, 
 Електрична паркирна кочница 
 Воздушни перничиња за возач и совозач, 
 Странични воздушни перничиња за возач и совозач, 
 Воздушни перничиња во вид на завеса за патниците во првиот и вториот ред, 
 Пакет Safety: Active Safety Break (со сензор во горниот дел   од ветробранското стакло), систем за предупредување за   

ненамерно преминување на коловозната линија, Coffee    Break Alert, систем за препознавање на сообраќајни знаци   за 
ограничување на брзина, систем за предупредување од опасност од судар), 

 Автоматско вклучување на дневни светла, 
 Hill Start Assist - помош при тргнување по нагорнина, 
 Темпомат со ограничувач на брзина, 
 Сензор за издишани пневматици, 
 Тонирани стакла во вториот ред и позади, 
 ISOFIX на совозачкото седиште и на страничните седишта  во вториот ред, 
 Централно заклучување со далечинско, 
 Халогени предни фарови, 
 LED дневни светла, задни светла со 3D ефект и LED трето   стоп светло, 



 

 

 

 

 LED осветлување пред рачката на менувачот, 
 Отвори од клима уредот во вториот ред, 
 Три индивидуални прилагодливи седишта во должина и  преклоп во вториот ред, 
  Дводелен багажен простор, 
 Светла за читање во првиот ред, 
 Надолжни кровни носачи, 
 Радио со 8" екран на допир и команди на волан, 2xUSB,   Bluetooth и 6 HP, 
 Индикатор за промена на степенот на брзина, 
 Стандардно резервно тркало,  
 Сет за промена на пневатици, 
 Хроморани украси на вентилациските отвори и на рачките   на вратите од внатрешната страна, 
 Мануелен клима уред, 
 Airbump®, 
 Преден и заден браник во боја на каросерија, 
 Предна маска во мат црна боја, 
 Куќишта на надворешните ретровизори и рачки на вратите   во боја на каросерија, 
 Нагласени калници во црна боја, 
 Пакет во боја SILVER: Долниот дел од надолжните носачи,  две рамки на предниот браник и декорација на Airbump®-от  

во сребрена боја, 
 Oтвори за складирање на предните и задните врати, 
 Средишна конзола со наслон за рака и простор за складирање во темно сива боја, 
 Фиока на затворање напред пред совозачкото седиште, 
 Електричен серво управувач, 
 Progressive Hydraulic Cushions™ - потпирање со прогресивни   хидраулични перничиња, 
 Електрика на стакла напред и позади со заштита од   приклештување, 
 Кревање и спуштање на стаклата со притискање на клучот, 
 Електрично прилагодување на надворешните ретровизори, 
 Приклучок 12V во предниот дел и во багажникот, 
 Акустично ветробранско стакло, 
 Предни бришачи со технологија "Magic Wash" со сензори    за дожд, 
 Возачко и совозачко седиште прилагодливо во должина    висина и наклон, 
 Внатрешен ентериер во штоф Silica Grey, 
 Волан прилагодлив во висина и длабина. 
 Кожен волан со хромирани   украси, 
 Помош при паркирање назад 
 Тркала од лесна легура 17” ELLIPSE 

 
 

Дополнителна опрема вградена во возилото: 
 Металик боја  
 Грејачи на предно ветробанско стакло 
 Пакет City Pack Plus (задни сензори+предни сензори за паркинг) 

 

Цена на понудениот модел 
вкупно со ДДВ 

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

попуст 

26.490,00 € 1.000,00 € 25.490,00 € 
 
 
 
 

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 


