
 

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 4223441 

CITROEN New C3 Aircross BlueHDi 120 S&S FEEL PACK EAT6 
 
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) /3.750 врт/мин 
Пренос :      на предните тркала преку 6 степен автоматски менувач  
Број на седишта:     5  
Димензии( L/W/H ) :     4154 / 1756 / 1637 mm 
Волумен на багажен простор:  410литри 

 
Пневматици :     205/ 60 R16 
Перформанси:   
Забрзување од 0-100 km/h:    10.8 s, 
Максимална брзина:     179 km/h 
Потрошувачка:   
Град       5.6 l/100km 
Отворено     4.2 l/100km 
Комбинирано    5.0 l/100km  
Норматив на издувни гасови:  ЕУРО 6.3 
Емисија на CO2 гасови:  130g/km 
 
 

Сериска опрема: 
 ESP + ASR (eлектронска програма за стабилност и анти-пролизгувачки систем), 
 ABS + REF + AFU (системи за безбедно сопирање) + автоматско вклучување на предните светла при нагло сопирање, 
 Помош при тргнување на нагорнина, 
 Сензор за издишани пневматици, 
 Воздушно перниче за возач и совозач, 
 Странични воздушни перничиња за патниците во првиот ред 
 Странични воздушни перничиња за патниците во вториот ред 
 Темпомат со ограничувач на брзина, 
 Isofix прицврстување на детско седиште, 
 Капак на багажниот простор, 
 Затегнувачи на сигурносните ремени на предните седишта, 
 Индикатор за непоставен сигурносен ремен, 
 Автоматско заклучување на вратите и багажникот при стартување на возилото и (автоматско исклучување во случај 

на несреќа), 
 Citroen Connect Radio DAB 7” display, Bt, USB 
 Централно заклучување со далечинско, 
 Електрика на предни и задни стакла, 
 Клима уред со полен филтер и активен јаглен 



 

 

 

 

 Висинско прилагодување на возачко седиште, 
 Висинско и длабинско подесување на воланот, 
 Наслон на задна клупа  делива во однос 2/3 со 1/3,  
 Сет за поправка на гума 
 Рачки на вратите во боја на каросерија 
 16″ челични тркала 3D раткапни 
 Пакет Safety: (AFIL систем за предупредување за ненамерно преминување на коловозната линија, Coffee Break Alert, 

систем за препознавање на сообраќајни знаци за ограничување на брзина), 
 Куќишта на ретровизорите во црна сјајна боја, 
 Задни светла со 3D ефект 
 Патен компјутер, 
 Електрично Серво управувач, 
 Дневни LED светла 
 Ткаенина на седиштата Mica Grey 
 Задни паркинг сензори 
 Електрично прилагодливи и грејни надворешни ретровизори 
 Надолжни кровни носачи во црна сјајна боја 
 Мултифункционален волан обложен со кожа 
 Mirror Screen ( Android Auto & Apple CarPlay) 
 Дополнителна заштита на браникот напред и назад во сива боја Anthra 
 Светла за магла напред 
 Надолжна украсна лајсна под каросерија во црна мат боја 

 
Дополнителна опрема вградена во возилото: 

 Металик боја црвена – Pepper  
 Електрика на задни стакла 
 Битон покрив во црна боја 

 

Цена на понудениот модел 
вкупно со ДДВ 

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

попуст 

25.075,00 € 1.000,00 € 24.075,00 € 
 

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 
 


