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CITROЁN C-Elysee Прайс-Лист
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ESP - електронна система стабілізації (--- - недоступно для PureTech 72 МКПП; 

о - додаткова опція для VTi 115; ● стандарт для PureTech 82 РКПП та HDi 92 МКПП)

Автоматичне блокування дверей під час руху

VTi 115 АКПП-6 new
БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм 

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

EBD - електронна система розподілу гальмівних зусиль

EBA - система допомоги при екстренному гальмуванні

Розетка 12V

КОМФОРТ

Сидіння водія, що регулюється по висоті

Пакет курця ( попільничка + прикурювач)

Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки

Захист двигуна

Регулювання рульової колонки по висоті

Імобілайзер

Електричні склопідйомники передніх дверей

Електропідсилювач керма

Центральний замок  + пульт PLIP

Фронтальна подушка безпеки водія

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX

Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира

Електричні склопідйомники задніх дверей

Бортовий комп'ютер

Задній ряд сидінь, що складається у співвідношеннях 1/3 - 2/3 

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Оздоблення салону: тканина Waxe Mistral

Обігрів нижньої частини лобового скла

Автоматизований кондиціонер

Обігрів заднього скла
Підігрів передніх сидінь

Внутрішні ручки дверей + Важіль перемикання передач із хромованим оздобленням (для МКПП) 

Центральний передній підлокітник

Радіоприймач RC45 з дисплеєм С- ( CD/MP3, 4 динаміка, управління на кермі, Bluetooth, USB - роз'єм)

Шкіряне оздоблення керма

МУЛЬТИМЕДІА

Оздоблення салону: тканина Birdy Mistral

Радіопідготовка (антена+електропроводка)

Фарба металік (БЕЖЕВИЙ L8M0)

Пакет "Хром": Хромировані молдинги бокових вікон + Хромована вставка у передній бампер 

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Протитуманні фари

Повнорозмірне запасне колесо

Ручки дверей у колір кузова

Галогенові фари головного світла

Зовнішні дзеркала заднього виду у колір кузова 

Легкосплавні колісні диски R15 / Tuorla 185/65

Сталеві колісні диски R15 / Asterodea 185/65

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ



SHINE
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0MP0 3490

0MM0 8730

●   базове обладнання автомобіля

o - можливість додаткового встановлення

XX XXX грн.  вартість додаткової платної опції

 --- не підлягає встановленню

S&S --- система відключення двигуна під час зупинки автомобіля і запуск після звільнення педалі гальма (Stop&Start)

МКПП - механічна коробка перемикання передач; РКПП - роботизована  коробка перемикання передач; АКПП - автоматична  коробка перемикання передач 

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу

Додаткова інформація на www.citroen.ua

4. Продавець залишає за собою право на корегування цін без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних 

цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна"

3. Станом на 10.06.2017 комерційний курс Продавця 26,05 грн./дол. США. Акційний курс Продавця 17,45 грн./дол. США. 

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва  або транспортування, ціна буде розрахована на основі комерційного курсу Продавця станом на дату 

замовлення. Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ, на одиницю товару за акційним курсом ТОВ «Пежо Сітроен Україна»  (далі «Продавець»). 

Спеціальні ціни дійсні з 10.06.2017 по 30.06.2017 на обмежену кількість автомобілів 2016 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.  

Радіоприймач RDE/CD/MP3, 2 динаміка

Протитуманні фари

Фарба емаль (БІЛА WPP0)

Фарба металік або емаль: БЛАКИТНИЙ HHM0, СИНІЙ T6M0, ТЕМНО-СІРИЙ 9PM0, СРІБЛЯСТИЙ 

ZRM0, ЧОРНИЙ XYP0

Радіоприймач RC45 з дисплеєм С- ( CCD/MP3, 4 динаміка, управління на кермі, Bluetooth, USB - роз'єм)

Круїз-контроль

ESP - електронна система стабілізації (--- - недоступно для PureTech 72 МКПП; 

о - додаткова опція для VTi 115; ● стандарт для HDi 92 МКПП)

Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира

ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ


