
 

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 4463805. 

CITROEN New C3 Aircross PureTech 110 S&S SHINE. 
 
Производител:     Automobiles CITROEN-Paris, France                                 
Опис на возилото:     Лимузина со пет врати 
Мотор:      3 цилиндри 
Зафатнина:      1199 cm3 
Обртен момент:     205Nm/1.500 врт/мин 
Моќност:      81kW (110КС) /5.500 врт/мин 
Пренос :      на предните тркала преку 6 степен рачен 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:    10.2 s, 
Максимална брзина:     183 km/h 
Потрошувачка:   
Град       6.8 l/100km 
Отворено     5.0 l/100km 
Комбинирано    5.8 l/100km  
Норматив на издувни гасови:  ЕУРО 6.3 
Емисија на CO2 гасови:  131g/km 
 
 

Сериска опрема: 
 

 ABS, EBS, AFU, ESP, ASR системи за активна безбедност 
 Hill assist помош при тргање на нагорнина 
 Темпомат и ограничувач на брзина 
 Индикатор за издишан пневматик 
 Воздушно перниче за возач и совозач, странични воздушни перничиња за патниците во првиот ред 
 Странични воздушни завеси за патниците во прв и втор ред 
 Индикатори за неприкопчани ремени на сите седишта 
 Предупредување за ненамерна промена на патна лента 
 Препознавање на сооб. знаци за ограничување на брзина 
 Coffee Break Alert систем за препознавање на замор 
 Далечинско централно заклучување 
 Затегнувачи на сигурносните ремени на предни седишта 
 ISOFIX подготовки за детски седишта x 2 
 Централен LCD екран на инструмент табла 
 Автоматско заклучување на вратите и багажникот при возење (автоматски се деактивира при судир) 
 Сензор за надворешна температура 



 

 

 

 

 Предни LED фарови 
 LED дневни светла 
 Задни LED светла со 3D ефект 
 Предни светла за магла 
 Сет за издишан пневматик 
 16" алу бандажи 
 Попречна лајсна во сјајна црна боја 
 Надолжни кровни носачи и ретровизор (PAKET COLOR BLACK) 
 Рачки на вратите во боја на каросеријата 
 Куќишта на надворешни ретровизори во сјајна црна боја 
 Црни прагови и заштита на крилата 
 Спојлер во боја на каросерија 
 Подигнато подвозје 17cm clearance 
 Мултифункционален волан обложен со кожа 
 Патен компјутер 
 Индикатор за промена на степен на брзина 
 Полица во багажникот 
 Затворена фиока пред совозачот 
 Држачи за две чаши 
 Серво волан прилагодлив по висина и агол 
 Електрични предни стакла 
 Секвенционални ел. стакла напред и назад со заштита од приклештување 
 Ел. и греени надворешни ретровизори 
 Ел. Преклопување на надворешни ретровизори 
 Клима уред 
 Дополнително затемнети задни стакла 
 12V приклучок во кабина 
 Осветлување во кабината напред/назад 
 Штитници за сонце со огледало кај возачот 
 Автоматски клима уред 
 Возачко седиште со висинско прилагодување 
 Задна клупа со преклопување 2/3 - 1/3 
 CITROEN Connect Radio (7" колор екран на допир, Bluetooth®, USB, AUX, 6 звучника) 
 DAB дигитален радио приемник 
 Mirror Screen (Android/Apple) конекција 

 

Дополнителна опрема вградена во возилото: 
 

 Металик боја  
 Припема за резервно тркало 
 Задна камера за паркирање 
 КОЛОР ПАКЕТ ORANGE (ретровизори, задно странично аголно стакло , рамки на фарови) 
 16'' X Cross BLACK Bridgestone 195/60 R16 H целосезонски пневматици 

 
 

Цена на понудениот 
модел вкупно со ДДВ 

Промотивен попуст Дополнителен 
попуст за возило од 

лагер 

Цена на понудениот 
модел вкупно со ДДВ 
и со вклучен попуст 

25.670,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 23.170,00 € 

 

 
 
 



 

 

 

 

Рок на испорака:  По договор 

 
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 


