Предмет: Понуда за патничко возило 638158

CITROEN C-Elysee BlueHDi 100 SHINE
Производител:
Опис на возилото:
Мотор:
Зафатнина:
Обртен момент:
Моќност:
Пренос :
Број на седишта:
Димензии( L/W/H ) :
Волумен на багажен простор:

Automobiles CITROEN-Paris, France
Лимузина со 4+1 врати
Common-rail Дизел со директно вбризгување и 4 цилиндри
1499 cm3
245Nm/1.750 врт/мин
75kW (102КС) /3.750 врт/мин
на предните тркала преку 6 степен рачен менувач
5
4427 / 1748 / 1466 mm
506литри

Пневматици :
Перформанси:
Забрзување од 0-100 km/h:
Максимална брзина:
Потрошувачка:
Град
Отворено
Комбинирано
Норматив на издувни гасови:
Емисија на CO2 гасови:

195/ 55 R16
10.8 s
183 km/h
4.6 l/100km
3.3 l/100km
3.8 l/100km
ЕУРО 6.2
98g/km

Сериска опрема:



















ABS+REF+AFU системи за безбедно сопирање,
ESP системи за безбедно управување,
Воздушни перничиња за возач и совозач,
Странични воздушни перничиња,
Електричен "серво" управувач,
Џебови на задниот дел од предните седишта,
Импулсни трепкачи,
Централно заклучување со далечинско,
Аналоген брзиномер и бројач на вртежи,
Isofix точки за фиксирање на детско седиште,
Електрично прилагодување на предните стакла,
Предни потпирачи за глава прилагодливи по висина,
Патен компјутер,
Темпомат со ограничувач на брзина,
Сигурносни ремени напред и назад со три точки на прицврстување,
Браници во боја на каросерија,
Возачко седиште со висинско прилагодување,
Резервно челично тркало во полна димензија,

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























Приклучок од 12V напред,
Управувач прилагодлив по висина,
Предна фиока пред совозачот,
Тонирани стакла,
Задни светла со 3D ефект.
Електрично прилагодување и греење на надворешните ретровизори,
Делива клупа назад 2/3 со 1/3, со три потпирачи за глава (наложува NF01 кај ниво FЕЕL),
Предни светла за магла,
LED дневни светла,
Надворешни рачки и ретровизори во боја на каросерија,
Внатрешни хромирани рачки за отворање,
Внатрешно поставување штоф Birdy Mistral,
Висинско прилагодување на возачкото седиште
Декор на централната конзола и арматурната табла Sunsilver,
Дигитален клима уред,
Средишен потпирач за раце напред,
Електрично прилагодување на задните стакла,
Управувач обложен со кожа,
Рачка од менувач обложена со кожа (само кај мануелен менувач),
Внатрешно поставување штоф Waxe Mistral,
Радио со екран чувствителен на допир, MP3, USB, Bluetooth, Mirror Link, Ipod Оut, Wi-Fi и команди под управувач

Дополнителна опрема вградена во возилото:




Боја – Сива Acier Метализирана
Тркала од лесна легура 16``
Пакет Хром.

Цена на понудениот модел
вкупно со ДДВ
16.080,00 €
Рок на испорака:

Промотивен попуст
1.790,00 €

Цена на понудениот модел вкупно
со ДДВ и со вклучен попуст
14.290,00 €

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

