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CITROЁN C4 Cactus Прайс-лист
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Об'єднані в один диван передні сидіння

Односекційна спинка заднього сидіння

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

Електропідсилювач керма

Stop&Start - система автоматичного запуску і зупинки двигуна

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира

ABS, EBD, AFU, ASR – Антиблокувальна система гальм,  Електронна система розподілу гальмівних зусиль, Система допомоги 

при екстреному гальмуванні, Антибуксувальна система

БЕЗПЕКА

КОМФОРТ

Імобілайзер

ESP - електронна система стабілізації  + Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира + Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів 

Датчики тиску в шинах , Автоматичне блокування дверей під час руху

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом

---

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Тоноване заднє скло та скло задніх дверей

Пакет "Park Assist": Пакет "City Camera" + Передній датчик паркування + система визначення вільного місця + система 

допомоги під час паркування

Денні ходові LED вогні

Клімат - контроль + Система автоматичного включення склоочищувачів і фар

Захист двигуна

Сидіння водія, що регулюється по висоті

Підігрів передніх сидінь

Спеціальна ціна¹

Центральний передній підлокітник

Задній ряд сидінь, що складається у співвідношенні 2/3 

Передні і задні підголівники (2+3)

Спеціальна ціна¹

1.2 PureTech 82 S&S РКПП

1.6 e-HDi 92 S&S РКПП-6

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Сенсорний екран 7", радіоприймач, 4 динаміка, USB-роз'єм, управління на кермі

Закрите відділення для дрібниць "TOP BOX"

Пакет "City Camera": Задній датчик паркування + Камера заднього виду

Кондиціонер

Спрощений блок управління роботизованою трансмісією "Easy Push", розташований на центральній консолі

Електричні склопідйомники передніх дверей

Шкіряне оздоблення керма

Оздоблення салону: сіра тканина "Mica Grey" + консоль декорована вставками сірого кольору "Stone GREY"

Оздоблення салону: сіра тканина "Mica Grey" + консоль декорована вставками сірого кольору "Stone GREY RIP CURL" + 

декорування ременя безпеки, динамиків та килимків померанчовим кольором

Галогенові фари головного світла

Легкосплавні колісні диски  R16 SQUARE Gris  сірого кольору 205/55 (для PureTech - ZH4C, для HDi - ZH55)

Рейлінги чорного кольору

Захисна накладка "AIRBUMP" чорного кольору  (доступно зі всією гамою кольорів)

Сталеві колісні диски R16 "CORNER"  205/55

МУЛЬТИМЕДІА

Сенсорний екран 7", навігаційна система, радіоприймач, 6 динаміків, USB-роз'єм, управління на кермі

Bluetooth + Hands free

Зовнішні дзеркала заднього виду чорного кольору, Ручки дверей у колір кузова

Протитуманні фари з функцією поворотного світла "Corner light"

Система очищення скла  "Magic Wash" - омиваюча рідина подається безпосередньо до форсунок склоочищувачів

Запасне колесо

Полоса чорного кольору на задній стійці кузова автомобіля

Фарба емаль (БІЛА WPP0)

Легкосплавні колісні диски  R17 CROSS Bi-ton 205/50 (комбінація  світло-сірого і чорнго кольорів)

Декоративне оформлення надпису "RIP CURL" на задній стійці кузова автомобіля -  чорна полоса, білий надпис + декоративні 

стікери "RIP CURL" на передніх крилах та задніх стійках кузову білого кольору

Вставки у нижню частину переднього та заднього бамперу алюмінієвого кольору



FEEL SHINE

ZH4С

ZH55
11 000 ●

ZH4D

ZH56
11 000 1 090

ZH4F --- 6 560

ZH57 --- 6 560

UB09 9 900 ●

UB10 --- 8 750

OK01 --- 15 310

DA23 безкоштовна опція безкоштовна опція

DA28 безкоштовна опція безкоштовна опція

DA27 безкоштовна опція безкоштовна опція

DA25 безкоштовна опція безкоштовна опція

23FL безкоштовна опція безкоштовна опція

23FK безкоштовна опція безкоштовна опція

24FE 6 600 6 560

26FJ 6 600 6 560

25FR 16 500 16 400

25FE 16 500 16 400

25FJ 16 500 16 400

KK04

YI42
1 100 1 090

ED47 1 100 1 090

ED50 1 100 1 090

ED49 1 100 1 090

0MM0

0MP0
11 000 10 940

0MM0

0MP0
11 000 10 940

0MM6 15 400 15 310

●   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 

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу

Пакет "City Camera": Задній датчик паркування + Камера заднього виду

Оздоблення салону: тканина + шкіра "CUIR Graine Black" сірого кольору +  консоль декорована вставками фіолетового 

кольору"Purple Inside"

Оздоблення салону: тканина + шкіра "CUIR Graine Habana" коричневого кольору + консоль декорована вставками коричневого 

кольору "Habana Inside"

Оздоблення салону: червона тканина  "Mica Red" + консоль декорована вставками сірого кольору "Stone GREY"

Оздоблення салону: коричнева тканина/ велюр "Club Habana"  + консоль декорована вставками коричневого кольору "Habana 

Inside"

Панорамний дах із термозахистом

Легкосплавні колісні диски  R16 SQUARE Gris  сірого кольору 205/55 (для PureTech - ZH4C, для HDi - ZH55)

Декоративне оформлення надпису "Cactus" на задній стійці кузова автомобіля- білая полоса, чорний надпис

Захисна накладка "AIRBUMP" сірого кольору (доступно із ZRM0, 9PM0, E3M0, TMP0, FCM6, RKP0)

Фарба металік або емаль (ЧОРНИЙ XLM0, КОРИЧНЕВИЙ K7P0)

ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва  або транспортування, ціна буде розрахована на основі діючого прай-листа на день придбання і буде визначена в договорі купівлі -продажу. Вказані 

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

Фарба перламутр (БІЛИЙ FCM6)

Декоративне оформлення надпису "Cactus" на задній стійці кузова автомобіля -  червона полоса, чорний надпис

Пакет "Park Assist": Пакет "City Camera" + Передній датчик паркування + система визначення вільного місця + система 

допомоги під час паркування

Додаткова інформація на www.citroen.ua

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 12.04.2018 по 30.04.2018 на обмежену кількість автомобілів 2017 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної 

акції в Україні.  

3. ТОВ «Пежо Сітроен Україна»  залишає за собою право на корегування цін, склад комплектації та вилучати з асортименту певні позиції 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". За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до 

офіційних  дилерських центрів  компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна".

Оздоблення салону: тканина + шкіра "CUIR Graine Black" сірого кольору + консоль декорована вставками сірого кольору "Stone 

GREY"

Оздоблення салону: фіолетова тканина "Quartz Purple" + консоль декорована вставками фіолетового кольору "Purple Inside"

Декоративне оформлення надпису "Cactus" на задній стійці кузова автомобіля -  чорна полоса, коричневий надпис

Оздоблення салону: синя тканина "Baltic Blue" + консоль декорована вставками сірого кольору "Stone GREY"

Захисна накладка "AIRBUMP" пісочного кольору (доступно із  XLM0, K7P0, NHP0, FCM6, RKP0, TMP0) 

Декоративне оформлення надпису "Cactus" на задній стійці кузова автомобіля -  чорна полоса, сірий надпис

Захисна накладка "AIRBUMP" шоколадного кольору (доступно із ZRM0, FCM6)

Фарба металік або емаль (СРІБЛЯСТИЙ ZRM0, ТЕМНО-СІРИЙ 9PM0, ЧЕРВОНИЙ 1NP0, ЖОВТИЙ NHP0, ФІОЛЕТОВИЙ 

E3M0, БЛАКИТНИЙ TMP0, МАЛИНОВИЙ RKP0)

Легкосплавні колісні диски  R17 CROSS Bi-ton 205/50 (комбінація  світло-сірого і чорнго кольорів)

Рейлінги + Зовнішні дзеркала заднього виду білого кольору (недоступно із DA25) При замовленні KK04+YI42+DA23 опції 

будуть об'єднані в групу опцій - J4KD

Для автомобілів Citroen діють спеціальні комерційні умови для корпоративних кліентів. У разі придбання більше 2 автомобілів прохання звертатись 

до менеджера з продажів для отримання додаткової інформації!

Легкосплавні колісні диски  R17 CROSS Noire 205/50 чорного кольору

Легкосплавні колісні диски  R16  SQUARE Noire чорного кольору 205/55 (для PureTech - ZH4D, для HDi - ZH56)


