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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.



МОДИФИКАЦИИ, ЦЕНИ

ГРАДСКИ
ИЗВЪН- 

ГРАДСКИ
СМЕСЕН СО2

Seduction

ДИЗЕЛ

Metalique 51 690 1997 4.5 3.8 4.1 106 Euro 6
Hydractive 3+ 55 011 1997 4.5 3.8 4.1 106 Euro 6
Hydractive 3+ 64 298 1997 5.2 3.8 4.4 114 Euro 6

Exclusive

ДИЗЕЛ

Hydractive 3+ 60 851 1997 4.5 3.8 4.1 106 Euro 6
Hydractive 3+ 70 138 1997 5.2 3.8 4.4 114 Euro 6

Tourer Seduction 

ДИЗЕЛ

Hydractive 3+ 57 302 1997 4.9 3.8 4.2 110 Euro 6

Tourer Exclusive 

ДИЗЕЛ

Hydractive 3+ 72 428 1997 5.2 3.8 4.4 114 Euro 6

BVM6 - 6 степенна ръчна скоростна кутия, EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) - 6 степенна автоматична скоростна кутия от трето поколение

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ЗА ДА НАУЧИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ НИ ОФЕРТИ!

BlueHDi 150 S&S BVM6

BlueHDi 180 S&S EAT6

РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИИСИИ СО2 *

ТИП ОКАЧВАНЕ

BlueHDi 180 S&S EAT6

BlueHDi 150 S&S BVM6

ЦЕНА ЛВ С 

ДДС

ЕКОЛОГИЧНА 

НОРМА

Обем 

двигател
НИВО ДВИГАТЕЛ

BlueHDi 150 S&S BVM6

BlueHDi 150 S&S BVM6

BlueHDi 180 S&S EAT6

Всички дизелови двигатели са оборудвани с FAP (филтър за твърди частици, който унищожава до 99,9% от броя на частиците) и SCR (Selective Catalytic Reduction) - катализатор, разположен в 

предната част на филтъра за твърди частици за последваща обработка, която може да намали до 90% емисиите на NOx и до 4% емисиите на CO2.

S&S - системата Stop&Start със стартер-алтернатор изключва двигателя при престой и автоматично го пуска при натискане на съединителя или отпускане на спирачката (при автоматично 

скорости), поето понижава разхода на гориво с до 15%.

* 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. 

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

Seduction

Антиблокираща система на колелата ABS електрически сгъваеми огледала за обратно виждане

система за помощ при аварийно спиране AFU автоматични фарове и чистачки

електронна стабилизираща програма ESP акустично предно стъкло 

система "Интелигентен контрол на сцеплението" 
(1)

бордови компютър

асистент при потегляне под наклон Hill Assist вентилирана жабка

фарове със статична адаптативна осветителна система (AFS) регулиране на волана по височина и дълбочина

LED дневни светлини и габарити задна седалка сгъваема 2/3-1/3 

автоматична електрическа паркинг спирачка FSE 
(2)

резервна гума (безплатна опция)

детектор за налягане на гумите механична ръчна спирачка /при метално окачване/

хидравлично окачване Hydractive III+ 
(3) 

(в зависимост от двигателя) едноцветен екран на контролните уреди

сервоуправление с променливо усилие осветление на огледалото на сенника 

предни, странични, странични тип завеса въздушни възглавници кожен волан с неподвижна централна конзола 

въздушна възглавница за коленете на водача централен подлакътник и място за вещи

скоби ISOFIX за захващане на детско столче отвор за ски

детско заключване на задните врати и блокиране на електрически стъкла тапицерия плат Fyber Mistral с декор Tungstène

централно заключване с дистанционно управление 16'' лети джанти IROISE (BlueHDi 150)

електрически стъкла с постепенно задвижване и функция против прищипване 17'' лети джанти BALTIQUE

регулатор и ограничител на скоростта лайсни на бронята и странични лайсни в хром

фарове за мъгла дръжки на вратите и праг на багажника в хром

двузонов климатроник само за Tourer:

радио CD MP3 би-тунер с невидима антена надлъжни релси на покрива в черен цвят

Bluetooth Hands Free, USB, AUX преносима лампа в багажника

електрически регулируеми и отопляеми външни огледала бутон за снижаване на задната част на колата

Exclusive

Seduction +
Предни електрически седалки с 6 функции на регулиране предни и задни стелки

памет на настройките и функция "посрещане" за седалката на водача многопластови предни странични акустични стъкла

7" сензорен дисплей тапицерия кожа / плат Andorre Gloss

Citroen CONNECT BOX 
(4)

супер тонирани стъкла

електрохромно вътрешно огледало 17’’ лети джанти IONIENNE диамантен ефект

задни паркинг сензори Само за Tourer:

кожен волан с неподвижна централна конзола, шев "Зиг-Заг" и метални декорации надлъжни релси на покрива в цвят алуминий

хромирани елементи в основата на стъклата, хромирани лайсни на прага вратите моторизиран капак на багажника

(4) бутон SOS за спешни повиквания (връзка с тел.112) и бутон "Пътна помощ" (неактивен за България)

(3) хидропневматично окачване , осигуряващо едновремемнно комфорт, стабилност и управляемост - автоматично регулиране на пътния просвет и твърдост в зависимодт от пътните 

условия и стила на управление, ръчно избиране на 4 височини на купето и режим ''спорт''.

(2) осигурява автоматично активиране при спиране на двигателя, автоматично освобождаване при потегляне, динамично спиране при спешна ситуация (чрез ESP), при хидравлично 

окачване Hydractive III+

(1) системата предлага нови възможности по отношение на сигурността когато колелата на автомобила са заснежени, замръзнали или се намират върху влажна настилка. След като 

анализира повърхността на пътя, наклонаили типа сняг тя позволява приплъзване на задвижващите колела и управлява по различен начин предното ляво и дясно колело. По този 

начин автомобилът се владее по-добре в завой.

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.



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ*

КОД SEDUCTION EXCLUSIVE

Аларма AB08 751 751

Детектор заден ход UB01 572 S

Детектор преден / заден ход UB03 916 -

Детектор преден / заден ход UB03 - 515

Навигационна система, 7" сензорен дисплей + камера (за комби) UB07 - 2863

Задни странични въздушни възглавници NF08 188 0

CD MP3 7" сензорен дисплей RCSA - 601

Навигационна система, 7" сензорен дисплей JY02 2133 1774

18" алуминиеви джанти ATLANTIQUE ZH4S 915 859

17" алуминиеви джанти EGEE ZH4X - 286

Електрически люк, за седан (несъвместима с пакет кожа CRIOLLO Integral - QSFE) TC07 - 1145

Предни отопляеми седалки + функция масаж на водача NA01 430 430

Задни странични щори UD01 230 230

Тапицерия комбинация плат и кожа Saint Cyr Mistral XSFX 1432 -

Тапицерия кожа Claudia Mistral/ Matinal (черна/бежова) +UD01+NA01 QRFX/XTFC - 2434

Завиващи фарове bi-XENON LA04 859 859

Електрохромни външни огледала RW04 - 401

Предупреждение за неволно пресичане на осевата линия AFIL LI01 - 887

Hi-Fi + задни щори /UD01/ UN01 - 1145

Цвят металик 0MM0 859 859

Специален бял цвят (blanc nacre) 0MM6 1216 1216

Панорамен покрив (за комби) ОК01 - 1373

Мрежа в багажника ( за комби) NM01 286 286

Пакет UB03 + RW04 JOD4 - 915

детектор преден/заден ход

електрохромни външни огледала

Пакет UB03 + RW04 + LA04 JOD2 - 1774

детектор преден / заден ход

електрохромни външни огледала

завиващи фарове bi-Xenon

Пакет Тапицерия кожа CRIOLLO Integral QSFE - 9158

аудио система HIFI

отопляеми седалки (NA01)

задни щори (UD01)

задни странични въздушни възглавници (NF08)

Пакет Тапицерия кожа CRIOLLO Integral + панорамен покрив (за комби) QSEF - 10733

включва всичко от пакет Тапицерия кожа Integral + панорамен покрив 

* Цените са в лева с ДДС

S - серия; O - опция; - не се предлага

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.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

cm
3

bar

kW CEE

ch CEE

Nm CEE

m 

mm

mm

dm
3

litres

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

km/h

s

s

l/100 km

l/100 km

l/100 km

g/km

5.2

3.8

4.4

114

МОДИФИКАЦИЯ

СКОРОСТНА КУТИЯ

ДВИГАТЕЛ

Гориво

брой цилиндри - брой клапани

80 - 51

219

8.8 - 9.7

29.8 -

1655

2290

3290

635

750

100 - 1250

71

Вентилирани дискове 304/28/ плаващи спирачни апарати

дискове 290/12 фиксирани спирачни апарати

505

7171

3 (16") - 2,95

 11,50-12,00 (16") - 11,70-12,20

Metalique / Hydractive III+

505

2.95

11,70 - 12,20

Hydractive III+

4 - 16

1997

 

225/55R17, 245/45R18

Електрохидравличен сервоусилвател с променливо усилие

225/60R16, 225/55R17

2.95

11,70 - 12,20

C5 TOURER

C5 BlueHDi 180 S&S

EAT6

автоматична 6 степенна

дизел

4.2

110

1400 - 1650

80 - 67

 

211

9.6 - 10.6

4.4

30.8 -

1575

2235

3635

660

750

4.9

3.8

29.6 -

110 при 4 000

150 при 4 000

370 при 2 000

225/60R16, 225/55R17

3 (16") - 2,95

 11,50-12,00 (16") - 11,70-12,20

горен и долен носач, съставен шенкел / многораменно

222

5.2

3.8

C5 TOURER

C5 BlueHDi 150 S&S

BVM6

ръчна 6 степенна

дизел

2190

3290

570

8.7 - 9.4

114

750

1100 - 1350

80 - 57

106

30.6 -

 

4.5

3.8

1620

9.4 - 10.2

4.1

620

750

C5

C5 BlueHDi 180 S&S

EAT6

автоматична 6 степенна

дизел

439

225/55R17, 245/45R18

400 при 2 000

4 - 16

1997

4 - 16

1997

133 при 3 750

180 при 3 750

1500 - 1750

80 - 73

 

214

ръчна 6 степенна

дизел

4 - 16

1997

110 при 4 000

150 при 4 000

370 при 2 000

турбокомпресор с променлива геометрия и междинен охладител

133 при 3 750

180 при 3 750

400 при 2 000

3660

439

71

1540

2160

тип окачване

СПИРАЧКИ

C5

C5 BlueHDi 150 S&S

BVM6

МОДЕЛ

Предни: дискови вентилирани / размери / сп.апарати

задни:  дискови/размери/ сп.апарати 

Работен обем

Свръхпълнене

Максимална мощност CEE

Максимална мощност DIN

Максимален въртящ момент CEE (с overboost)

ГУМИ

Размер

КОРМИЛНА УРЕДБА 

Обороти на волана

Диаметър на завой между тротоари - стени

ОКАЧВАНЕ

Преден мост / Заден мост

Извънградски

Смесен

Градски

ОБЕМИ

обем на багажника, VDA

Резервоар за гориво

Емисии CO2

Максимална маса на състава (MTRA)

Полезна маса (вкл. водача)

Максимална маса на ремарке без спирачки

Максимална маса на ремарке със спирачки, без - с разпределение на товара

Максимален товар върху покрива - върху теглича

ПОКАЗАТЕЛИ

Максимална скорост (км/ч)/ при 1/2 от максималния товар

0-1000м (сек)  / само водач -  1/2 от максималния товар

РАЗХОД 

МАСА

Маса празен (mini CEE) без водача

Максимална маса (MTAC)

0 до 100 км/ч (сек) / само водач -  1/2 от максималния товар

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.



РАЗМЕРИ

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.


