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CITROЁN C3 Aircross Прайс-лист на автомобілі 2019 року

FEEL SHINE

1.6 Hdi 92 МКПП  (з виробництва травня 2019р.) ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 497 500 ----

ЄВРО-6 БЕНЗИН 543 000 ----

1.2 PureTech 110 АКПП-6 (з виробництва травня 2019р.) ЄВРО-6 БЕНЗИН 550 200 560 300 

ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ ---- 578 400 

1.5 BlueHDi 120 S&S АКПП-6  (з виробництва травня 2019р.) ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ ---- 583 000 

FEEL SHINE

● ●

● ●

UF02 o ●

---/● ●

E701 ---/● ---/●

RG03 --- ●

● ●

● ●

● ●

NF04 ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

RE07 ● ●

LE05 ● ●

● ●

WF17 ● ●

JB01 ● ●

● ●

● ●

WY22 ● ●

YD01 o ●

LW02 o ●

AL33 --- ●

● ●

4YFT ● ●

WLO1 ● ●

WL2J --- ●

● ●

● ●

VD09 --- ●

● ●

YI45 ● ●

ZH8L /  

ZHFM
● ---

ZH8Q --- ●

RS02 ● ● / ---

Z3P0 ● ●

Grip Control - забезпечення оптимального зчеплення шин з дорожнім покриттям, для їзди по бездоріжжю

1.2 PureTech 110 АКПП-6

1.5 BlueHDi 120 S&S АКПП-6 

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

БЕЗПЕКА

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості 

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX на сидіннях 2-го ряду

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира

Сенсорний екран 7", радіоприймач, 6 динаміків, Bluetooth, USB-роз'єм,  Mirror Screen, управління на кермі

Регулювання рульової колонки по висоті і вильоту

Клімат-контроль +  система автоматичного включення склоочищувачів і фар+ Дзеркало заднього виду з електрохромним 

покриттям

Центральний передній підлокітник

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

Передні і задні підголівники (2+3)

Автоматичне блокування дверей під час руху

Шкіряне оздоблення керма 

Система моніторингу тиску в шинах

Електропідсилювач керма

КОМФОРТ

Електричні  секвентальні склопідйомники передніх і задніх дверей + Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву, 

електрорегулювання та автоскладання

Сидіння водія, що регулюється по висоті

Підігрів передніх сидінь + Протитуманні фари + Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву та 

електрорегулювання

Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів 

Імобілайзер

Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира

ABS, EBS, AFU, 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

ПАКЕТ "БЕЗПЕКА-1" Система попередження про вихід зі смуги руху + Система розпізнавання дорожніх знаків,швидкості 

+ Система розпізнавання втоми водія + Круїз-контроль з обмежувачем швидкості + Сигналізатори про непристібнуті 

ремені безпеки водія та переднього пасажира ( ● починаючи з виробництва травня 2019)

Hill Assist Descent Control - система допомоги при рушанні на підйомі та під час спуску (● лише з Grip Control UF02)

Денні ходові LED вогні

Запасне колесо (відсутнє у разі замовлення TC07)

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Тоноване заднє скло та скло задніх дверей

Ручки дверей у колір кузова

Сталеві колісні диски R16 Steel & Style - 205/60 Ø 652 mm (ZHFM - для Hdi 195/60 R16 H ULRR Ø 640 mm)

Індивідуальні зсувні сидіння 2-го ряду

Обігрів лобового скла (електричний)

Фарба емаль (БІЛА)

Оздоблення салону: темно-сіра тканина "Mica Grey"

МУЛЬТИМЕДІА

Задній датчик паркування

Легкосплавні колісні диски R17 з діамантовим напиленням 4 EVER - 215/50 R17 H  Ø 648 mm (● разом із UF02)

Пакет зовнішньої персоналізації BLACK (рейлінги, корпус зовнішніх дзеркала заднього виду, зона навколо фар - у колір 

чорного глянцю)

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Галогенові фари головного світла

Навігаційна система

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ



FEEL SHINE

JD29 7 160 6 820

JD30 7 160 6 820

YI45 ● ●

YI42 5 970 5 680

YI52 5 970 5 680

YI44 5 970 5 680

5AFC 5 970 5 680

5CFY 9 540 9 090

5DFF --- 13 630

5DFY --- 13 630

FEEL SHINE

UF02 4 770 ●
ZH8N/  

ZHFO
7 160 ---

LW02 3 580 ●

YD01 8 350 ●

WY38 5 970 5 680

ZV33 10 740 9 090

ZV33 5 970 5 680

IW06 --- 1 140

UD03 15 510 3 410

E301 3 580 3 410

AO01 --- 14 770

YB01 --- 11 360

TC07 --- 22 720

UN01 --- 5 680

0MM0

0MP0
11 930 11 360

●   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; АКПП - автоматична  коробка перемикання передач

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу

Пакет "Сімейний": Задні бокові сонцезахисні шторки (для FEEL разом із AL33 (Індивідуальні зсувні сидіння 2-го ряду))

ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Обігрів лобового скла (електричний)

Кольоровий проекційний дисплей 

Бездротова зарядка

Камера заднього виду

Пакет "Park Assist": Система контролю "сліпих зон" + Передній датчик паркування + Камера заднього виду + Cистема 

допомоги під час паркування

Переднє пасажирське сидіння зі спинкою, що складається вперед

ПАКЕТ "БЕЗПЕКА": Система попередження про вихід зі смуги руху + Система розпізнавання дорожніх знаків,швидкості + 

Система розпізнавання втоми водія + Адаптивне дальнє світло + Система попередження про зіткнення та екстреного 

гальмування у міському циклі руху "Active Safety Brake" + Круїз-контроль з обмежувачем швидкості (до виробництва 

травня 2019р.)

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 06.07.2019 по 31.07.2019 на обмежену кількість автомобілів 2019 року виробництва, що знаходяться в період дії 

спеціальної акції в Україні.  

Двопанельний панорамний дах зі зсувною панеллю

Фарба металік або емаль (СИНІЙ V6M0, ЧЕРВОНИЙ Z4P0, СРІБЛЯСТИЙ Z5M0, ПЛАТИНОВИЙ VLM0,ЧОРНИЙ Z7M0, 

ПОМАРАНЧЕВИЙ Z8M0, ПІСОЧНИЙ  Z9M0)

Система HiFi

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.

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".

Додаткова інформація на www.citroen.ua

URBAN RED  Тканина чорного кольору з червоними вставками та червоними елементами навколо вентиляційних отворів, 

на кермі та сидіннях, консоль оздоблено темною шкірою 

HYPE COLORADO  Тканина темно-сірого кольору з помаранчевими шкіряними вставками та хромованими елементами 

навколо вентиляційних отворів та на кермі, консоль оздоблено темною шкірою + Шкіряне двокольорове оздоблення 

керма

HYPE MISTRAL Тканина темно-сірого кольору зі шкіряними вставками + та хромованими елементами навколо 

вентиляційних отворів та на кермі, консоль оздоблено темною шкірою

ПАКЕТ "БЕЗПЕКА":  Адаптивне дальнє світло + Система попередження про зіткнення та екстреного гальмування у 

Grip Control - забезпечення оптимального зчеплення шин з дорожнім покриттям, для їзди по бездоріжжю

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access

Легкосплавні колісні диски R16 з діамантовим напиленням MATRIX - 205/60 H Ø 652 mm  (для Hdi - ZHFO)

Дах ЧОРНОГО кольору (недоступно разом із Z7M0 (ЧОРНИЙ))

Пакет зовнішньої персоналізації SILVER (рейлінги, корпус зовнішніх дзеркала заднього виду, зона навколо фар, наклейка 

на задні бокові вікна, серцевина легкосплавного колеса - сріблястого кольору)  - недоступно разом із Z5M0, Z6M0, Z9M0

Пакет зовнішньої персоналізації ORANGE (рейлінги, корпус зовнішніх дзеркала заднього виду, зона навколо фар, 

наклейка на задні бокові вікна, серцевина легкосплавного колеса - помаранчевого кольору) - недоступно разом із JD27, 

V6M0, Z4M0, Z8M0 

METROPOLITAN GREY Тканина світло-сірого кольору з чорними вставками, червоними елементами навколо 

вентиляційних отворів, на кермі та сидіннях

Пакет зовнішньої персоналізації BLACK (рейлінги, корпус зовнішніх дзеркала заднього виду - у колір чорного глянцю)

Пакет зовнішньої персоналізації WHITE (рейлінги, корпус зовнішніх дзеркала заднього виду, зона навколо фар, наклейка 

на задні бокові вікна, серцевина легкосплавного колеса - білого кольору)

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Дах БІЛОГО кольору (недоступно разом із Z3P0 (БІЛИЙ), Z8M0 (ПОМАРАНЧЕВИЙ), Z9M0 (ПІСОЧНИЙ))


