Предмет: Понуда за товарно возило 553394

CITROEN BERLINGO FURGON M BlueHDi 75 Club
Производител:
Опис на возилото:
Мотор:
Зафатнина:
Моќност:
Пренос :
Број на седишта:
Димензии( L/W/H ) :
Волумен на товарен простор:
Димензии на товарен простор:
Дозволена носивост:
Комбинирана потрошувачка:
Норматив на издувни гасови:

Automobiles CITROEN-Paris, France
Фургон со 3+1(двокрилна) врати
Common-rail Дизел со директно вбризгување и 4 цилиндри
1499 cm3
55kW (75КС) /3.500 врт/мин
на предните тркала преку 5 степен рачен менувач
2
4403 / 1848 / 1840 mm
3.3m3
L1 = 1.8м; W = 1.5м; H = 1.2м
585кг.
4.3 l/100km
ЕУРО 6.2

Сериска опрема:





























ABS/AFU/ASR/ESP - системи за активна безбедност,
Hill Start Assist - помош при тргнување по нагорнина,
Сензор за издишани пневматици,
Воздушно перниче за возач,
Сигурносни ремени во првиот ред седишта,
Бришачи Magic Wash,
Серво управувач прилагодлив во висина и длабочина,
Осветлување во товарниот простор,
Патен компјутер,
Централно заклучување со далечинско,
Електрика на предни стакла,
Електрично прилагодливи грејни надворешни ретровизори,
Подготовка за радио,
Автоматско палење на дневни светла,
Возачко седиште прилагодливо во должина и наслон,
Поединечно совозачко седиште,
Преден и заден браник во црна боја,
Фиксна преграда позади предните седишта,
Шест прстени на подот за прицврстување на товар во товарниот простор,
Задна двокрилна асиметрична врата (1/3 десна, 2/3 лева) со можност на отварање под агол од 180°,
Простор за складирање на вратите,
Приклучок 12V,
Челични тркала 15" кај должина (L1) - 650kg,
Стандардно резервно тркало,
Рачки на вратите и куќишта на надворешните ретровизори во црна боја,
Внатрешен ентериер во штоф Curitiba,
Фиока на затворање напред пред совозачкото седиште,
Мануелен клима уред,

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


















Сензор за издишани пневматици,
Воздушно перниче за совозач,
Фиока на затворање со ладилник напред пред совозачкото седиште,
Предни светла за магла со странично осветлување,
Темпомат со ограничувач на брзина,
Предна кровна полица над ветробранското стакло,
Подот во патничкиот и товарниот простор обложен со TPO,
Радио RD6, AUX, USB, Bluetooth®,
Странична лизгачка незастаклена врата од десната страна (M, XL),
Возачко седиште Комфорт:
Лумбално прилагодување на возачкото седиште,
Место за складирање под возачкото седиште,
Потпирач за раце напред,
Поединечно совозачко седиште со прилагодлив на наслон,
Електрична паркирна сопирачка.
Боја: Бела Banquise

Дополнителна опрема:


Двокрилна задна застаклена врата

Цена на понудениот модел
вкупно со ДДВ
17.170,00 €

Рок на испорака:

Промотивен попуст
500,00 €

Цена на понудениот модел вкупно
со ДДВ и со вклучен попуст
16.670,00 €

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

