Предмет: Понуда за комерцијално возило CLJ903731

CITROEN BERLINGO N1 XL BlueHDi 100 S&S FEEL
Производител:
Опис на возилото:
Мотор:
Зафатнина:
Обртен момент:
Моќност:
Пренос :
Број на седишта:
Дозволена носивост:
Димензии( L/W/H ) :
Волумен на багажен простор:

Automobiles CITROEN-Paris, France
Комби-Лимузина со пет врати
Common-rail Дизел со директно вбризгување и 4 цилиндри
1499 cm3
250Nm/1.750 врт/мин
75kW (102КС) /3.500 врт/мин
на предните тркала преку 5 степен рачен менувач
5
770кг.
4753 / 1848 / 1879 mm
850 – 1050 литри

Пневматици :
Перформанси:
Потрошувачка:
Град
Отворено
Комбинирано
Норматив на издувни гасови:
Емисија на CO2 гасови:

205/ 60 R16

4.7 l/100km
4.2 l/100km
4.4 l/100km
ЕУРО 6.2
116g/km

Сериска опрема:

















ABS/AFU/ASR/ESP - системи за активна безбедност,
REF - Електронска распределба на силата на кочење,
Hill Start Assist - помош при тргнување по нагорнина,
Воздушно перниче за возач и совозач,
Странични воздушни перничиња во првиот ред,
Странични воздушни завеси во првиот и вториот ред,
Сигурносни ремени во првиот и вториот ред седишта со индикатори,
Автоматско заклучување на вратите при стартување на возилото и автоматско отклучување во случај на судар,
Бришачи Magic Wash,
Сензор за издишани пневматици,
Пакет Сигурност:
Active Safety Brake (систем за автоматско сопирање во случај на опасност),
Систем за предупредување за ненамерно преминување на коловозната линија,
Систем за препознавање на сообраќајни знаци за ограничување на брзина,
Предупредување од можен судар,
Серво управувач прилагодлив во висина и длабочина,
Индикатор за промена на степенот на брзина,
Патен компјутер,
Централно заклучување со далечинско,

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









































Електрично прилагодливи грејни надворешни ретровизори,
Мануелен клима уред,
Темпомат со ограничувач на брзина,
Автоматско палење на дневни светла,
Возачко седиште прилагодливо во висина и должина,
ISOFIX систем за фиксирање на детско седиште,
Задна делива клупа 1/3 - 2/3,
Пет потпирачи за глава прилагодливи по висина,
Странични лизгачки застаклени врати од левата и десната страна,
Еднокрилна задна врата (багажник) на подигнување со бришач и грејач на стаклото,
Простор за складирање на вратите,
Приклучок 12V,
Челични тркала 16",
Стандардно резервно тркало,
Рачки на вратите и куќишта на надворешните ретровизори во црна боја,
Преграда позади седиштата во вториот ред,
Внатрешен ентериер во штоф Mica Green,
Фиока на затворање напред пред совозачкото седиште,
Теписон во првиот и вториот ред,
Црн Airbump®.
Електрика на предни и задни стакла,
Предна кровна полица над ветробранското стакло,
CITROËN Connect Radio AM/FM на 8" екран чувствителен на допир, USB, Bluetooth® + Mirror Screen,
Возачко седиште Комфорт:
o Лумбално прилагодување на возачкото седиште со џеп во задниот дел,
o Наслон за рака напред,
o Место за складирање под возачкото седиште,,
Совозачко преклопливо седиште со џеп во задниот дел,
Место за складирање под седиштата во вториот ред,
Електрична паркирна сопирачка,
Надолжни кровни носачи,
Помош при паркирање назад,
Пакет Видливост:
- Автоматско вклучување на бришачите со сензор за дожд,
- Предни светла за магла со странично осветлување,
Дневни светла со LED,
Електронска "детска брава",
Пакет во Бела боја
o Декорација околу предните светла за магла во бела боја,
o Декорација во бела боја на Airbump®-от,
Рачки на вратите и куќишта на надворешните ретровизори во боја на каросерија.
Боја: Бела Banquise

Дополнителна опрема вградена во возилото:



Надолжни кровни носачи,
Три индивидуални преклопни седишта во вториот ред,

Цена на понудениот модел
вкупно со ДДВ
22.420,00 €

Промотивен попуст
1.500,00 €

Цена на понудениот модел вкупно
со ДДВ и со вклучен попуст
20.920,00 €

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

