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НОВИЙ CITROЁN C4 Cactus хетчбек

Прайс-лист на автомобілі 2018 року
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ZH54 ---

ZH55 ●

RS02 ●

0MM0 ●

SHINE

ED62 0

ED63 0

26FN 5 480

52AA 5 480

25FR 10 960

4AAA 14 620

Сидіння пасажира, що регулюється по висоті (● разом з опціональним інтер'єром)

Захисна накладка  Airbump®  + вставка в Airbump®, зона навколо протитуманних фар ЧЕРВОНОГО кольору (недоступно 

разом із  1NP0, TXM0, E3M0)

Захисна накладка  Airbump®  + вставка в Airbump®, зона навколо протитуманних фар СРІБЛЯСТОГО кольору

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

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

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

Захисна накладка  Airbump®  + вставка в Airbump®, зона навколо протитуманних фар у колір чорного глянцю

HYPE GREY Тканина + шкіра чорного кольору, консоль сірого кольору + Килимки + Механічне регулювання поперекової зони 

сидіння водія

HYPE RED Тканина + шкіра чбежевого кольору з бордовими вставками та новими сидіннями Citroen Advanced Comfort, 

консоль бордового кольору + Килимки + Механічне регулювання поперекової зони сидіння водія

WILD GREY Тканина темно сірого кольору з новими сидіннями Citroen Advanced Comfort, консоль сірого кольору + Килимки + 

Механічне регулювання поперекової зони сидіння водія

METROPOLITAN RED Тканина бежевого кольору з бордовими вставками та новими сидіннями Citroen Advanced Comfort, 

консоль бордового кольору + Килимки + Механічне регулювання поперекової зони сидіння водія

Stop&Start - система автоматичного запуску і зупинки двигуна

Фарба металік (ЧОРНИЙ XLM0)

Сенсорний екран 7", радіоприймач, 6 динаміків, Bluetooth, USB-роз'єм,  Mirror Screen (Android Auto, Apple Car Play, Mirror Link 

(E201)), управління на кермі

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Галогенові фари головного світла

Протитуманні фари з функцією поворотного світла "Corner light"

Денні ходові LED вогні

Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям

Сталеві колісні диски R16 CORNER  205/55

Легкосплавні колісні диски  R16'' SQUARE сірого кольору 205/55

Запасне колесо

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

Автоматичне блокування дверей під час руху

Електричні склопідйомники передніх дверей

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

Шкіряне оздоблення керма

БЕЗПЕКА

ABS, EBFD, EBA, ASR – Антиблокувальна система гальм,  Електронна система розподілу гальмівних зусиль, Система 

допомоги при екстреному гальмуванні, Антибуксувальна система

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

Комфортна підвіска з прогресивною гідравлічною системою поглинання коливань Progressive Hydraulic Cushions™ (PHC)

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира

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

Імобілайзер

1.6 BlueHDi 100 S&S РКПП-6
спеціальна пропозиція

Металевий захист двигуна

КОМФОРТ

Електропідсилювач керма

Клімат - контроль + Система автоматичного включення склоочищувачів і фар

Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву, електрорегулювання та автоскладання

Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву, електрорегулювання

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Система моніторингу тиску в шинах

Підігрів передніх сидінь

МУЛЬТИМЕДІА

Задній ряд сидінь, що складається у співвідношенні 2/3 

Передні і задні підголівники (2+3)

Центральний передній підлокітник

Закрите відділення для дрібниць "TOP BOX"

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

Тоноване заднє скло та скло задніх дверей

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

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

Сидіння водія, що регулюється по висоті



SHINE

RL05 ●

UB01 ●

UB09 ●

ZH56 910

ZH4F 5 480

ZH57 5 480

OK01 9 140

YD04 6 390

AO01 5 480

D403 9 140

RCNA 9 140

0MP0 4 570

0MM0

0MP0
9 140

0MM6 12 790

●   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)

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

На автомобілі діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

Система контролю "сліпих зон" 
ПАКЕТ "БЕЗПЕКА": Active Safety Brake + Система попередження про вихід зі смуги руху + Система розпізнавання дорожніх 

знаків,швидкості + Система розпізнавання втоми водія + Адаптивне дальнє світло

Легкосплавні колісні диски  R17 CROSS сірого кольору 205/50

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

Панорамний дах із термозахистом

Задній датчик паркування

Додаткова інформація на www.citroen.ua

Фарба перламутр (БІЛИЙ FCM6)

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 20.12.2019 по 31.12.2019 на обмежену кількість автомобілів 2018 року виробництва, що знаходяться в період дії 

спеціальної акції в Україні.  

2.  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".

Фарба металік або емаль (ТЕМНО-СІРИЙ VLM0, ЧЕРВОНИЙ 1NP0, БІРЮЗОВИЙ TXM0, КОРИЧНЕВИЙ K7P0)

Легкосплавні колісні диски  R16  SQUARE чорного кольору 205/55

Легкосплавні колісні диски  R17 CROSS чорного кольору 205/50

Фарба емаль (БІЛИЙ WPP0)

ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access

Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям

Навігаційна система


