ΤΟ ΔΙΚΌ ΜΟΥ C3 AIRCROSS SUV
Διαμορφωμένο 23/04/2019

ΣΎΝΟΛΟ

15.450 € με ΦΠΑ

Οι πληροφορίες της διαμόρφωσής σας:
ΈΚΔΟΣΗ
ΕΜΦΆΝΙΣΗ C3 AIRCROSS SUV

συμπεριλαμβανόμενα

ΕΠΊΠΕΔΟ ΈΚΔΟΣΗΣ LIVE

συμπεριλαμβανόμενα

ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ 1.2 PureTech 82 Manual 5

συμπεριλαμβανόμενα

ΕΞΑΤΟΜΊΚΕΥΣΗ
ΒΑΦΉ Natural White

συμπεριλαμβανόμενα

περιλαμβάνεται

ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ ΟΡΟΦΉ Οροφή στο χρώμα του Αμαξώματος (Monoton)

συμπεριλαμβανόμενα

ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΚΑΘΊΣΜΑΤΟΣ Ύφασμα Mica Grey

συμπεριλαμβανόμενα

ΤΡΟΧΟΊ Τροχοί 16" με διακοσμητικό τάσι Airflow

συμπεριλαμβανόμενα

ΣΎΝΟΛΟ

15.450 € με ΦΠΑ

Η ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΉ ΣΑΣ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ:

Το αυτοκίνητο παρουσιάζεται μόνο σαν παράδειγμα. Είναι πιθανό να μην ταιριάζει απόλυτα με την διαμορφωμένη έκδοση.

Εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνεται στην έκδοσή σας

Διαστάσεις :

Κινητήρας :
1.2 PureTech 82
Manual 5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΙΚΤΉ

ΜΈΓΙΣΤΗ ΙΣΧΎΣ CEE

5.0 (l /100 km)

60/5750 (kw/σ.α.λ.)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΚΛΆΣΗ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1
Μέγιστη ισχύς CEE (kw/σ.α.λ.)

60/5750

Κυβισμός (cm3)

1199.0

Μέγιστη ροπή CEE (Nm /σ.α.λ.)

118/2750

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

165.0

Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)

14.0

Κατανάλωση εντός Πόλης (l / 100 km)

6.3

Κατανάλωση εκτός πόλης (l /100 km)

4.5

Μικτή Κατανάλωση (l /100 km)

5.0

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km)

118.0

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)

45.0

Αριθμός θέσεων

5.0

Μήκος

4154.0

Ύψος

1637.0

Πλάτος

1824.0

Όγκος χώρου αποσκευών

410.0

Όγκος χώρου αποσκευών με αναδιπλούμενα καθίσματα μέγιστος

1289.0

Περιγραφή κινητήρα

1.2 PureTech 82

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

B (από 101 έως 120 g/km)

Δεδομένης της συνεχούς εξέλιξης της γκάμας και της πολυπλοκότητας των συστημάτων πληροφορικής μας, η Citroën κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να διατηρεί ενημερωμένες όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, σας καλούμε να επικοινωνήσετε με τους
Δίκτυο Επίσημων Διανομέων για να επαληθεύσουν ότι όλες πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτό το site ( π.χ. χρώματα, εξοπλισμοί, τιμές) είναι
πραγματικά ενημερωμένες.Οι εξοπλισμοί που παρουσιάζονται στα εικονιζόμενα αυτοκίνητα ενδέχεται να περιλαμβάνονται στη στάνταρ διαμόρφωση,
να είναι προαιρετικοί, ή και να μην είναι καθόλου διαθέσιμοι, ανάλογα με τις εκδόσεις. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της συνεχούς βελτίωσης των
προϊόντων της, η Citroën διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, του εξοπλισμού, των αξεσουάρ,
των χρωμάτων και των τιμών των αυτοκινήτων.Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το site, έχουν το σκοπό τη γενική
ενημέρωση και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.Για περισσότερες προωθητικές ενέργειες , εκπτώσεις και για την επαλήθευση των πληροφοριών
που συλλέγονται σε στο site, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο Επίσημων Διανομέων Citroen. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι
πώληση ή κράτηση ενός αυτοκινήτου δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον με την υπογραφή συμβολαίου πώλησης ή δελτίου παραγγελίας μέσω ενός
Εξουσιοδοτημένου Διανομέα Citroen ΣΗΜΕΙΩΣΗ! * Από την Ανώτατη Λιανική Τιμή της διαμόρφωσης του CITROEN σας ΔΕΝ έχουν αφαιρεθεί οι
εκπτώσεις, βάσει του προωθητικού προγράμματος που είναι σε ισχύ. Επιπλέον, σημειώστε ότι η προσθήκη προαιρετικού εξοπλισμού ή χρώματος
μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερη αύξηση της Ανώτατης Λιανικής Τιμής του αυτοκινήτου από το αναμενόμενο, λόγω μεταβολής της κλίμακας υπολογισμού
του Τέλους Ταξινόμησης. Για τον ακριβή υπολογισμό της τελικής τιμής παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων CITROEN.

Για να βρείτε την διαμόρφωσή σας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ
Κωδικός LCDV: 1CW8AFELE5B0A020
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