
 

AVTONOVA 

Exclusive importer for Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo and Albania 

Skupi no.. 8, 1000 Skopje- Macedonia 

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

Предмет: Понуда за патничко возило 4815793. 

CITROEN C5 X Shine PureTech 180 S&S EAT8 
 

Производител:     Automobiles CITROEN-Paris, France                                 
Опис на возилото:     Лимузина со пет врати 
Мотор:    Турбо бензин со директно мултипоинт вбризгување и 4 цилиндри, 
Зафатнина:      1598 cm3 
Обртен момент:     300Nm/1.900 врт/мин,  
Моќност:      133kW (180hp) /5.500 врт/мин,  
Пренос :      на предни тркала преку 8-степен автоматски менувач 
Број на седишта:     5  
Димензии ( L/W/H ) :     4805 / 1865 / 1485 mm 
Меѓуоскино растојание:  2785 mm 
Волумен на багажен простор:  485 – 545 литри 

 
 

Пневматици :  225/55 R19 
Перформанси  
Забрзување од 0-100 km /h:  8,8 s, 
Максимална брзина:  230 km/h 
Потрошувачка: 

Комбинирана според WLTP:  6.5 l/100km 

Норматив на издувни гасови:  EURO 6.3 

Емисија на CO2 гасови:  147 g/km 
Резервоар за гориво:  52l 

 
 

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, 
 Coffe Break Alert предупредување за пауза при долго возење 
 LKA-активен систем за ненамерно напуштање на коловозна лента  
 Предни и задни паркинг сензори со задна камера 
 PACK SAFETY: Адаптивен темпомат со функција Stop & Go, Систем за предупредување, Препознавање на сообраќајните 

знаци со препорака за ограничување на брзина, AHB фарови Active Safety Brake,Систем HIGHWAY DRIVE ASSIST 
 Препознавање на сообраќајните знаци 
 LED дневни и LED предни фарови 
 Автоматски дневни светла 
 AHB автоматско вклучување на долги/средни светла 
 Предни магленки 
 7" TFT дигитална персонализирана инструмент табла со амбиентално светло 



 

 

 

 

 Head-up дисплеј со приказ на ветробранско стакло пред возачот 
 Citroën Connect Radio 12" екран, Bluetooth, 8 звучници,4 x USB, 12V приклучок, дигитален прием DAB, BlueTooth Mirror 

screen 
 My Citroen Drive + Навигација 
 OBC (on-board charger) полнач 3,7kW 
 Litium-ion батерија со капацитет 12,4kW 
 Команди на воланот - обложен со кожа 
 Волан прилагодлив по висина и длабочина 
 Предни седишта со прилагодување во 6 правци 
 Предни потпирачи за глава со прилагодување по висина 
 Деллива задна клупа 2/3 + 1/3  
 Три прилагодливи потпирачи за глава во 2 ред 
 Акустично ветробранско стакло  
 Автоматска активација на бришачи 
 Затемнети втор ред на стакла и задно стакло  
 Наслон за раце меѓу предните седишта  
 Електрохромен внатрешен ретровизор 
 Frameless - Електрохромен внатрешен ретровизор со индикатор за наполнета батерија % кај Хибрид 
 Внатрешност METROPOLITAN СИВО/СИНА (Advanced Comfort) 
 Џебови во вратите напред и назад  
 Ладена затворена преграда пред совозачот  
 Практичен простор меѓу предни седишта 
 Волан со електрична серво поддршка  
 Ел.секвенцијално отворање на прозори напред/назад  
 Автоматски двозонски клима уред 
 Електрични, греени и електрично преклопливи надворешни ретровизори со LED трепкачи и LED пристапно светло 
 Progressive hydraulic cushions ™ - прогресивни амортизери  
 Hands-free пристап и стартување преку 2 електронски клуча 
 19" бандажи од лесна легура AERO X diamont cut (225/55 R19) 
 Кит за поправка на пневматик  
 Индиректна контрола на издишан пневматик 

Дополнителна опрема вградена во возилото: 
 Специјална бисерна металик боја Perla Nacre 
 Двобојна каросерија – кров и куќишта во црна боја Perla Nera 
 Надолжни корвни носачи во сјајно црна боја, 
 Подготовка за резервно тркало, 
 Греење на предни седишта. 

 

Цена на понудениот модел 
вкупно со ДДВ 

Промотивен 
попуст 

Цена на понудениот модел вкупно со 
ДДВ и со вклучен попуст 

49.190,00 € 2.000,00 € 47.190,00 € 
 
 

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 
 


