Предмет: Понуда за патничко возило 635029

CITROEN C3 PureTech S&S 82 FEEL Pack
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 пет врати
3 цилиндри
1199 cm3
118Nm/2.750 врт/мин
61kW (83КС) /5.750 врт/мин
на предните тркала преку 5 степен рачен менувач
5
3990 / 1745 / 1470 mm
300литри

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

205/ 55 R16
13.3 s,
168 km/h
5.0 l/100km
3.9 l/100km
4.3 l/100km
ЕУРО 6.3
98g/km

Сериска опрема:



















ABS +REF (систем против блокирање на тркалата и електронска дистрибуција на сила на кочење)
AFU (систем за помош при нагло кочење) + светла за предупредување при на нагло силно кочење
ESP (електро контрола на стабилност) + ASR (систем против пролизгување)
Помош при тргнување на угорница (Hill Assist)
Регулатор – лимитер на брзина
Детекција на недоволен притисок во гумите
AirBag за возач и совоач, странични AirBag
AirBag завеси напред и назад
Затегнувачи на појас на предни седишта
Предупредување за откопчан појас
ISOFIX систем на задните седишта
Далечинско централно заклучување
Автоматско заклучување на вратите и багажниот простор при стартување (автоматска деактивација во случај на незгода)
Предупредување за возачко невнимание
Препознавање знаци за ограничување на брзина
Предупредување за незаконско преминување на лента
Coffee Break Alert
LED дневни светла

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




























Предни LED светла
Задни LED светла со 3D ефект
Резервно тркало
Рачки на вратите во боја на каросерија
Надворешни ретровизори во сјајна црна боја
Патен компјутер
Индикатор за промените на степенот на пренос
Капак на багажниот простор
Затворен простор за одлагање кај совозач
Простор за одлагање во предни и задни врати
Отворен простор за одлагање напред
Држачи за 2 чаши
Електричен серво волан подесив по висина и длабочина
Електрични подигачи на предни стакла
Електрично подесиви и греени ретровизори
Предни сонцебрани со огледало кај возач
Осветлување на внатрешниот простор напред и позади
Автоматски Клима уред
12V приклучок во патничкиот простор
Возачко седиште подесиво по висина
Заден наслон делив во однос 2/3 – 1/3
Дигитален аудио систем со 7” екран на допир, команди на волан, Bluetooth, USB, 6 звучници, Mirror Screen
Предни светла за магла
Електрчно склопливи надворешни ретровизори
16” украсни раткапни 3D
Airbump® црна воја

Дополнителна опрема вградена во возилото:
 Плава (Spring Blue) – Металик боја
 Покрив во црна боја
 Затемнети задни стакла
 Задни паркинг сензори
 Навигација
Цена на понудениот модел
вкупно со ДДВ

Промотивен попуст

16.370,00 €

1.000,00 €

Рок на испорака:

Цена на понудениот модел
вкупно со ДДВ и со вклучен
попуст
15.370,00 €

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

