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S&S - системата Stop&Start изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при натискане на съединителя, което понижава разхода на гориво с до 15%.
BVM6 - 6 степенна ръчна скоростна кутия
4x4 - Система за задвижване на четирите колела с възможност за избор от водача на три режима: режим ''2WD'' - предно предаване, режим ''4WD'' - автоматично задвижване
на задния мост при загуба на сцепление, режим ''LOCK'' - постоянно задвижване на четирите колела.
* Разходът на гориво и емисиите CO2 съответства на хомологираните стойности, установени по предписания метод за измерване (съгласно регламент ЕО -715/2007 в
актуалната версия) съобразно европейското законодателство, приложимо за всички конструктори и за всички автомобили, продавани в Европа. Тези стойности са получени в
стриктни тестови условия (температура, маса, характеристики на барабанен стенд и т.н.) и при много спокойно шофиране. Реалните пътни условия, атмосферните условия,
натовареността на автомобила, стила на управление, налягането в гумите, наличието на багажник на покрива (дори и без товар), интензивното използване на климатика и/или
отоплението, състоянието на автомобила могат, разбира се, да доведат до разход на гориво, който е различен от хомологирания.

Възможност за хомологация в товарен автомобил N1 с 3+1 места
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ЗА ДА НАУЧИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ НИ ОФЕРТИ.

Оборудването на автомобилите може да се различава от посоченото в настоящата ценова листа в зависимост от датата на производство на конкретния автомобил.
Автомотор Корпорация си запазва правото на промени без предупреждение.

СЕРИЙНО ОБОРУДВАНЕ

CITROËN C4 AIRCROSS

Seduction
ESP, ASR, ABS
Електронно разпределие на спирачното усилие REF
Авариен спирачен асистент AFU
Система за подпомагане потеглянето под наклон
Автоматично включване на аварийните светлини при внезапно спиране
Система за наблюдение на налягането в гумите
Фронтални и странични въздушни възглавници за водача и пътника
Въздушни възглавници тип завеса
Въздушна възглавница за коленете на водача
Триточкови предпазни колани на всички места
Система ISOFIX за закрепване на детско столче
Регулируеми по височина подглавници
Три прибиращи се подглавника отзад
Електрическо сервоуправление с променливо усилие
Регулиране наклона на облегалката на задната седалка в 2 позиции

Електрически регулируеми и отопляеми външни огледала
Предни и задни електрически стъкла
Халогенни фарове с ръчно регулиране на височината
Фарове за мъгла
Дневни LED светлини
Електрически сгъваеми външни огледала
Автоматично включване на фаровете и чистачките
Автоматичен климатик
Радио CD MP3 с 6 високоговорителя
Система Свободни ръце Bluetooh
Бордови компютър с черно-бял екран
Джобове на гърбовете на предните седалки
Централна част на таблото в черен лак с елементи от хром
Хромирани кръгове около бордовите уреди
Декор на волана в полиран черен цвят

Пана на подлакътниците на вратите в цвят черен мат
Централна част на таблото в цвят черен мат
Задна седалка делима 2/3-1/3
Централен подлакътник отпред и отзад
Кожен волан и топка на скоростния лост
Сенници с вградено осветление
Тапицерия плат + изкуствена кожа
Покривало за багаж
Основи на страничните стъкла в хром
Лайстна в основата на багажника с цвят хром
Тонирани странични стъкла на задните врати
Свръх-тонирано задно стъкло
Регулируем налкон на задните облегалки на 17/23°
Резервна гума с умален размер
Алуминиеви джанти 16"

Exclusive
Оборудването на Seduction + :
Регулиране по височина на шофьорската седалка
Ел. регулируеми, отопляеми, сгъваеми огледала с вградени мигачи
Безключов достъп и стартиране на автомобила
Фарове Xenon с автоматично регулиране на височината

Умиватели на фаровете
Електрохромно вътрешно огледало
Преден и заден паркинг сензор
Бордови компютър с цветен екран

Свръх-тонирани странични стъкла на задните врати
Пана на подлакътниците на вратите в полиран черен цвят
Хромиран бутон Start/Stop
Алуминиеви джанти 18"

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ*
Панорамен покрив
Тапицерия кожа
Отопляеми седалки
К-т Look 2
лети джанти 18"+допълнителни мигачи в страничните огледала + хромирана стъпенка
К-т Видимост
електрохромно вътрешно огледало + детектор заден ход
К-т Навигация
навигационна система 6'' сензорен екран + камера за заден ход + електрохромно вътр. огледало+детектор заден ход
Навигационна система 6'' сензорен екран + камера за заден ход
Цвят металик
Цвят Blanc Nacre

КОД
ОК01
9LFX/FC
NA01
EE17

Seduction

Exclusive

2 089

2 089
3993

515
1746

-

J2T6

773

-

J2T7

5295

-

RC43
0ММ0
0MM6

859
1 145

4866
859
1 145

* Всички цени са в лева с ДДС
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДИФИКАЦИЯ
ТРАНСМИСИЯ

ДВИГАТЕЛ
Тип
Система стоп/старт
Свръхпълнене
Обем на двигателя, cm3
Максимална мощност кВ при об./мин
Максимална мощност к.с. при об./мин
Максимален въртящ момент Nm при об./мин
УПРАВЛЕНИЕ
Сервоуправление
Диаметър на завой между: тротоари / стени, м
ОКАЧВАНЕ
Преден мост
Заден мост
Гуми
СПИРАЧНА СИСТЕМА
Предни / задни спирачки
РАЗМЕРИ /ОБЕМИ
Обем на багажника VDA под кората: без - с резервна гума, l
Пътен просвет, mm
Вместимост на резервоара, l
МАСИ
Маса празен автомобил (mini CEE): без водач, kg
Маса готов за потегляне (MTAC), kg
Максимално допустимо тегло готов за път (MTRA), kg
Полезен товар : включително водача, kg
Макс. допустимо тегло на ремарке без/със спирачки, kg
Максимален товар на релси на теглича, kg
ПОКАЗАТЕЛИ
Максимална скорост, km/h
0 до 100 км/ч, sec.
0 - 1000 м, sec
РАЗХОДИ / ЕМИСИИ
градскои / извънградски / смесе, l/100 km
емисии на CO2

HDi 115 S&S BVM6 4x2

HDi 115 S&S BVM6 4x4

BVM6
6 - степенна ръчна

BVM6
6 - степенна ръчна

Задвижване на предните колела

Система на задвижване 4x4 с избор на режим: режим ''2WD'' предно предаване, режим ''4WD'' - автоматично двойно
предаване, режим ''LOCK'' - постоянно двойно предаване

дизелов, редови 4 цилиндров, 8 клапана, система за впръскване Common Rail
стартер
турбокомпресор с променлива геометрия + междинен охладител
1560
84 при 3 600
114 при 3 500
270 при 1 750 - 2500
Електрическо с променливо усилване
10,6 / 11.26
Псевдо McPherson
Многораменно тип Multilink
215/70 R16 / 225/55 R18
ABS , електронно разпределение на спирчното усилие, авариен спирачеен асистент
Вентилирани дискове / дискови
442 - 416
168
60
1315
2060
3260
745
695 / 1300
70

1425
2060
3261
635
750 / 1300
70

182
10.8
32.9

180
11.6
33.6

5.2 / 4.2 / 4.6
119

5.6 / 4.7 / 5.0
132
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РАЗМЕРИ
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