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НОВИЙ CITROËN C4 CACTUS
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CITROËN C4 CACTUS

НОВИЙ 
CITROËN C4 CACTUS 

ХЕТЧБЕК

КОМФОРТ – ЦЕ НОВИЙ ДРАЙВ

CITROEN GRAND C4 
SPACETOURER

CITROËN SPACETOURERCITROEN C4 SPACETOURER

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C1

CITROËN C3 AIRCROSS
COMPACT SUV

Від жвавого центру міста до великих шосе – кожна поїздка буде 
зручною і позбавленою стресів. Конструктори та інженери 
CITROËN завжди досягають такого результату.

CITROËN ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО

CITROËN C-ELYSÉE CITROËN C3
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ХЕТЧБЕК НОВОЇ ЕРИ 
Сучасний, елегантний, 
блискучий дизайн.

11 СИСТЕМ 
ДОПОМОГИ ВОДІЮ*

Більше безпеки, комфорту, спокою 
в дорозі гарантують такі функції, 

як Active Safety Brake, Park Assist, 
безключовий доступ, ін.

МОЖЛИВОСТІ 
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ 
САМЕ ДЛЯ ВАС
9 кольорів кузова, 4 декоративні пакети 
«Colour Packs» – загалом 31 варіант 
особистості.

ПАНОРАМНИЙ 
СКЛЯНИЙ ДАХ*

Максимум сонячного світла плюс 
оптимальний тепловий захист.

CITROËN 
CONNECT NAV*

Вся інформація про подорож, яка вам 
необхідна – на одному дисплеї.

СУЧАСНІ ДВИГУНИ
Двигуни серії PureTech (бензин) 

та BlueHDi (дизель) забезпечують 
ідеальний баланс потужності 

та економічності.

НОВИЙ 
ХЕТЧБЕК CITROËN C4 CACTUS: 
8 ГОЛОВНИХ ПУНКТІВ

Комфорт зі світу зручних меблів – 
у вашому авто.

*Залежить від обраної версії автомобіля або від замовлених опцій.

ПОКРАЩЕНІ 
КОМФОРТНІ СИДІННЯ

Світовий ексклюзив від компанії 
CITROËN, що гарантує відмінний 
комфорт у кожній подорожі.

ПІДВІСКА З ПРОГРЕСИВНИМИ 
ГІДРАВЛІЧНИМИ 
ОБМЕЖУВАЧАМИ
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ЗМІСТ

СТОРІНКА 8 – ДИЗАЙН

СТОРІНКА 18 – CITROËN
ADVANCED COMFORT®

СТОРІНКА 32 – ТЕХНОЛОГІЇ 

СТОРІНКА 44 – ОБЛАДНАННЯ

ЗМIСТ
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ДИЗАЙН

ХЕТЧБЕК, 
ЩО ПЕРЕВЕРШИТЬ ВАШІ 
УЯВЛЕННЯ ПРО КОМФОРТ
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ДИЗАЙН

УНІКАЛЬНИЙ СТИЛЬ, 
ОРИГІНАЛЬНІ ДЕТАЛІ
Новий CITROËN C4 Cactus надихає з пер-
шого погляду новим «світловим автогра-
фом» передньої частини кузова. Стильні і 
витончені світлодіодні (LED) денні ходові 
вогні, вишуканий дизайн головних фар, 
додаткові акценти з чорними вставками 
або кольоровим обрамленням* навколо 
протитуманних фар – все це формує 
яскравий та свіжий дизайн «обличчя» 
автомобіля. Фірмові хромовані «подвійні 
шеврони» простягаються та огортають 
денні ходові вогні, водночас бокові 
повітрозабірники з яскравим хромованим 
обрамленням задають нове відчуття 
динамізму. Стиль задньої частини кузова 
підкреслює гнучкий характер хетчбеку, та 
завершується надсучасними об’ємними 
ліхтарями зі світлодіодами (3D LED).

*Залежить від обраної версії автомобіля або від 
замовлених опцій.

ДДДДДД
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ДИЗАЙН

ЕЛЕГАНТНИЙ, ДИНАМІЧНИЙ,  
ОРИГІНАЛЬНИЙ 
Поєднавши компактні габарити з великою колісною базою, автомо-
біль пропонує зручність у великому місті, жвавий характер на 
дорозі, просторий салон. А нові панелі Airbump® надають додатко-
вий захист у будь-якій вашій подорожі.
Можливості персоналізації та створення оригінального автомобіля 
підіймаються на новий рівень завдяки одному з чотирьох кольоро-
вих пакетів «Colour Packs»*, які включають в себе декоративне 
оформлення протитуманних фар та панелей Airbump®. Обирайте 
свій варіант: Gloss Black (чорний), Gloss White (білий), Deep Red 
(червоний), Silver Chrome (сріблястий). Загалом пропонується не 
менше 31 комбінації екстрер’єру – для створення індивідуального 
зовнішнього вигляду автомобіля: обирайте, не соромтесь...

*Залежить від обраної версії автомобіля або від замовлених опцій.
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ДИЗАЙН

ВИТОНЧЕНИЙ 
ТА СТИЛЬНИЙ 
ІНТЕР’ЄР 
Всередині Нового CITROËN C4 Cactus ви 
будете оточені сміливим дизайном, якіс-
ними матеріалами, чудовими оригіналь-
ними деталями. Наприклад, ремінці на 
кришці пеналу Top Box або ручки дверцят, 
ніби запозичені зі світу валіз – все це 
натякає на цікаві незабутні подорожі. 
Горизонтальна панель салону та інтеграція 
всіх другорядних елементів керування у 
7-дюймовий сенсорний дисплей забезпечу-
ють вам безліч вільного місця. Центральна 
консоль прикрашена чорними глянцевими 
деталями і хромованим декором, що 
створює розслаблюючу атмосферу та, 
водночас, надає відчуття сучасності. 
Завдяки оригінальній формі зручних сидінь 
Advanced Comfort, Новий C4 Cactus підіймає 
комфорт та стиль на ще більш високий 
рівень.
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ДИЗАЙН

Оформлення Wild Grey* наповнене 
життєвою силою та увагою до деталей. 
Сидіння з тканиною Silica Grey та світ-
ло-сірими смужками на спинках. Також 
світло-сіра стрічка прикрашає верхню 
частину передньої панелі, підлокітники, 
ручки дверей, ремінці кришки пеналу 
Top Box.

Варіант Metropolitan Red* підкреслює 
відчуття простору та високої якості 
салону – все завдяки рівним, гладким 
поверхням та приємним на дотик мате-
ріалам. Сидіння з тканиною Silica Beige 
прикрашені яскравими червоними сму-
жками, також червоні акценти присутні 
на верхній частині передньої панелі.

Салон з оформленням Hype Grey* 
створює атмосферу елегантності та пре-
міальності – все завдяки шкіряному 
оздобленню сидінь та темно-сірому 
забарвленню передньої панелі.

Атмосфера Hype Red* чудово поєднує 
максимальну експресію та відчуття яко-
сті. Сидіння мають вишукане комбіно-
ване покриття зі шкіри Beige Nappa та 
тканини Beige, а також смужки з алькан-
тари (Alcantara) у верхній частині. 
Передня панель також прикрашена тем-
но-червоним декором; в той час, як під-
локітники, ручки дверей, ремінці кришки 
Top Box мають контрастне світло-бе-
жеве забарвлення Beige.

* Опціональні інтер'єри.

4 АТМОСФЕРИ
САЛОНУ

16 17



C4_cactus__2018 page 18 C4_cactus__2018 page 19

CITROËN ADVANCED COMFORT®

НОВИЙ РІВЕНЬ КОМФОРТУ
Програма CITROËN ADVANCED COMFORT® 
розроблена для забезпечення неперевершеного рівня 
комфорту та зручності для водія і пасажирів автомобіля. 
Використовуючи нові технології та обмірковану до 
дрібниць конструкцію, ця програма забезпечує 
зручність та спокій в дорозі. У типовому для CITROËN 
стилі було уважно розглянуто та переосмислено все, 
що сприяє комфорту. Акцент зроблено на чотири 
основні напрямки, що дозволяють створити ідеальні 
умови поїздки: м'які точки контакту з людиною та 
низький рівень шуму, внутрішній простір і зручність у 
його використанні, інтуїтивно зрозумілі та корисні 
технології, заспокійлива атмосфера в салоні.

ПРАКТИЧНІСТЬ 
ТА ІННОВАЦІЇ

ЛЕГКА
ПОДОРОЖ

ВНУТРІШНІЙ 
СПОКІЙ

ЗРУЧНІ 
ДРІБНИЦІ
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

ПІДВІСКА 
З ТЕХНОЛОГІЄЮ 
«ПРОГРЕСИВНИХ 
ГІДРАВЛІЧНИХ 
ОБМЕЖУВАЧІВ»™
Інновації є частиною ДНК компанії 
CITROËN і це правило слугує для забезпе-
чення виняткового комфорту. Саме тому 
Новий CITROËN C4 Cactus першим у світі 
отримав особливу конструкцію підвіски, що 
забезпечує надзвичайний комфорт та 
керованість. Амортизатори бездоганно 
поглинають недоліки дорожньої поверхні, 
водночас вони забезпечують відмінне 
керування – чудовий контроль кузова та 
швидкі реакції автомобіля. 

СВІТОВИЙ 
ЕКСКЛЮЗИВ ВІД 
CITROËN

ІННОВАЦІЙНА

20 21



C4_cactus__2018 page 22 C4_cactus__2018 page 23

CITROËN ADVANCED COMFORT®

На відміну від звичайної підвіски, що використовує 
гідравлічний амортизатор, спіральну пружину, та меха-
нічні обмежувачі-відбійники, інновація від CITROËN 
полягає у двох гідравлічних обмежувачах, вбудованих у 
амортизатор, що забезпечують плавне контрольоване 
стискання та відбій. Це, в свою чергу, уповільнює великі 
або різкі рухи підвіски і автомобіль ніби пролітає над 
дорожніми недоліками, забезпечуючи відмінний баланс 
стабільності кузова та неперевершеного комфорту їзди.

ІННОВАЦІЇ CITROËN – 
ДЛЯ НЕПЕРЕВЕРШЕНОГО 
КОМФОРТУ

ПІДВІСКА З ТЕХНОЛОГІЄЮ 
«ПРОГРЕСИВНИХ ГІДРАВЛІЧНИХ 
ОБМЕЖУВАЧІВ»™

На великих нерівностях, при 
різкому стисканні або відбою, ці 
гідравлічні обмежувачі-відбій-
ники поступово уповільнюють 
рух штоку амортизатора, 
захищаючи автомобіль від різких 
потрясінь і підстрибувань.

На маленьких нерівностях ці 
гідравлічні обмежувачі-відбійники 
створюють ефект «магічного 
килима», максимально згладжу-
ючи відчуття від  нерівностей 
дороги.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

CITROËN 
WORLDWIDE 
EXCLUSIVE

СИДІННЯ
ADVANCED 
COMFORT*

Широкі, зручні, приємні сидіння, що 
нагадують зручні меблі – це справжнє 
відкриття Нового CITROËN C4 Cactus. 
Використовуючи піну високої щільності в 
центрі сидіння, та текстуровану піну на 
поверхні, вони гарантують справжню 
м'якість, забезпечуючи при цьому надійну 
підтримку тіла. Результат – абсолютно 
новий рівень комфорту водіння, 
незалежно від того, чи це коротка поїздка 
по місту, чи довга подорож.

*Залежить від обраної версії автомобіля або від 
замовлених опцій.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

ПАНОРАМНИЙ
СКЛЯНИЙ ДАХ*

Великий панорамний скляний дах гарантує, що 
Новий CITROËN C4 Cactus завжди подарує вам 
радість – незалежно від пори року. Цей дах забез-
печує максимум світла, одночасно надаючи захист 
від ультрафіолетового випромінювання та спеки у 
літній період, і зменшуючи втрати тепла взимку 
завдяки чудовій теплоізоляції. Крім того, завдяки 
додатковому ламінуванню, панорамній скляний дах 
спрощує роботу системи вентиляції та гарантує 
покращену звукоізоляцію салону.

*Залежить від обраної версії автомобіля або від замовлених опцій.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

ДОСЛІДЖУЙТЕ
ПРОСТІР
Наповнений світлими та м'якими матеріа-
лами, пропонуючи вдосталь місця для 
кожного, Новий CITROËN C4 Cactus розши-
рює простір, як ніякий інший автомобіль. 
Оригінальна горизонтальна передня панель 
з центральним дисплеєм забезпечує чудо-
вий огляд та підсилює відчуття просторої 
елегантності. Це враження доповнює 
вишукане оформлення інтер'єру, що дарує 
водію та пасажирам почуття безпечного 
перебування у зручному захисному коконі.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

ЗАЛИШАЙТЕ ХАОС 
У МИНУЛОМУ
Ось вам інтер'єр, де кожен зможе розслабитися і 
насолоджуватися подорожжю у зручному, безтурбот-
ному просторі. По всьому салону розміщені зручні 
місця для дрібниць та речей, наприклад: просторий 
пенал Top Box на передній панелі, центральна консоль 
з USB-роз’ємом для вашого смартфону, величезні 
кишені в задніх дверях. Багажний відсік пропонує 
корисний об’єм у 358 літрів, його кубоподібна форма 
полегшує завантаження речей.
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ТЕХНОЛОГІЇ

Навігаційна система CITROËN Connect Nav, що 
може керуватися голосовими командами або 
за допомогою 7-дюймового сенсорного дисп-
лею, надає вам величезну кількість інформації 
про подорож та маршрут. А завдяки технології 
Mirror Screen можна легко, зручно, безпечно 
керувати своїм смартфоном та використовувати 
сумісні додатки за допомогою сенсорного 
екрану в салоні автомобіля. Також передбачена 
підтримка технологій Android Auto, Apple 
Carplay™, MirrorLink®. Зручна кишеня для 
вашого смартфону розташована на центральній 
консолі, в салоні автомобіля; поруч розміщений 
і USB-порт.

*Залежить від обраної версії автомобіля або від замовлених 
опцій.

CITROËN CONNECT NAV*

ТА MIRROR SCREEN
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ТЕХНОЛОГІЇ

ВСЕ НЕОБХІДНЕ – 
НА ВІДСТАНІ ДОТИКУ
Простий та зрозумілий, як ваш смартфон, 7-дюймовий сенсорний 
дисплей забезпечує миттєвий доступ до повного переліку технологій, 
що слугують для безпеки і полегшення керування автомобілем. Ви 
маєте зручний доступ до основних функцій завдяки кнопкам, розміще-
ним на обох сторонах дисплею. Крім того, функція розпізнавання 
голосу дозволяє вам керувати навігацією, музикою та телефонними 
дзвінками. Врешті решт – ви просто можете зосередитися на подорожі 
та отримувати задоволення.
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ТЕХНОЛОГІЇ

ПОКРАЩЕНА БЕЗПЕКА ТА 11 СИСТЕМ ДОПОМОГИ ВОДІЮ

МОНІТОРИНГ 
ВТОМИ ВОДІЯ*

Ця інноваційна система контролює 
стан водія, відслідковуючи зміну поло-
ження автомобіля відповідно до позна-
чок на дорозі. Ця система суттєво 
підвищує безпеку у далеких подоро-
жах, коли водій може втрачати пиль-
ність та концентрацію.

НАГАДУВАННЯ 
ПРО ПЕРЕРВУ 
«НА КАВУ»*
Турбуючись про вашу безпеку у 
довгих подорожах, система Coffee 
Break Alert нагадає вам про необхід-
ність зупинки для короткочасного від-
починку. Умови спрацювання: дві 
години безперервної подорожі за 
швидкості 60 км/год чи вище.

СИСТЕМА 
КОНТРОЛЮ 
«СЛІПИХ ЗОН»
Ця система – важлива складова безпеки 
при русі в щільному трафіку; адже система 
відслідковує автомобілі, що знаходяться в 
«сліпих зонах» бокових дзеркал заднього 
огляду, та повідомляє про це водія, вмика-
ючи яскравий помаранчевий індикатор з 
відповідної сторони.

*Залежить від обраної версії 
автомобіля або від замовлених опцій.

СИСТЕМА 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
ВИХІД ЗІ СМУГИ РУХУ*
Система попередження про вихід зі смуги 
руху LDWS (Lane Departure Warning 
System) працює на швидкості понад 6 км/
год та здатна значно покращити безпеку. 
Адже ця система слідкує за білими ліні-
ями, що позначають смуги руху, та надає 
візуальний і звуковий сигнали водію у 
випадку неочікуваної зміни смуги руху 
(без ввімкнення відповідного покажчика 
повороту).

РОЗПІЗНАВАННЯ 
ЗНАКІВ ОБМЕЖЕННЯ 
ШВИДКОСТІ*
Дана система розпізнає знаки обмеження 
швидкості та надає цю інформацію водію на 
панелі приладів. В свою чергу, водій може 
прийняти рекомендацію та встановити 
швидкість як максимально допустиму для 
круїз-контролю або обмежувача швидкості.

Система автоматичного екстреного гальму-
вання Active Safety Brake покликана змен-
шити ризик або взагалі уникнути ймовірної 
ДТП. Ця система працює на швидкостях 
вище 5 км/год та контролює простір попе-
реду автомобіля, виявляючи інші автомобілі, 
різноманітні об’єкти, пішоходів. У випадку 
небезпеки – система надасть сигнал водію; 
якщо він не зреагує – система дасть сигнал 
на гальмування.

АВТОМАТИЧНЕ 
ГАЛЬМУВАННЯ 
ACTIVE SAFETY BRAKE*

NEW NEW NEW NEW NEWNEW
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ТЕХНОЛОГІЇ

ПОКРАЩЕНА БЕЗПЕКА ТА 11 СИСТЕМ ДОПОМОГИ ВОДІЮ

ДОПОМОГА 
ПРИ СТАРТІ ВГОРУ

Дана функція забезпечує покращення комфорту та керування 
автомобілем, утримуючи його від скочування назад при 
необхідності старту вгору. Система працює на схилах під 
кутом 3% і більше, та утримує автомобіль нерухомим 
близько 2-х секунд після відпускання педалі гальма – як раз 
вдосталь часу, аби перенести ногу на педаль акселератора, 
натиснути її, та м’яко рушити вперед.

НОВИЙ БЕЗКЛЮЧОВИЙ 
ДОСТУП ТА ЗАПУСК 
ДВИГУНА*

Завдяки цій системі автомобіль вас одразу 
впізнає; ви зможете відмикати та замикати 
двері, а також запускати та глушити двигун 
навіть не дістаючи ключі зі своєї кишені 
або валізи.

ДОПОМОГА 
ПРИ ПАРКУВАННІ 
PARK ASSIST*

Активна система допомоги при паралель-
ному або перпендикулярному паркуванні 
вміє не тільки визначати місце, достатнє 
для автомобіля, а навіть може керувати 
рульовим колесом, повертаючи його в 
необхідну сторону. Вам лише необхідно 
перемикати передачі та натискати педалі 
акселератора або гальма; решту система 
зробить все сама – це дуже зручно!

ФУНКЦІЯ 
ПОВОРОТНОГО СВІТЛА

При повороті вправо або вліво автоматично вмикається відповідна 
протитуманна фара – що значно покращує оглядовість та, відповідно, 
безпеку руху.

Безпроблемне паркування заднім ходом 
завдяки камері, що надає чітке 
зображення на 7-дюймовий дисплей в 
салоні автомобіля.

КАМЕРА 
ЗАДНЬОГО ВИДУ*

NEW

*Залежить від обраної версії 
автомобіля або від замовлених опцій.
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ТЕХНОЛОГІЇ

ВІДМІННА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ТА ЗАХОПЛЕННЯ ВІД КЕРУВАННЯ
Новий CITROËN C4 Cactus не потребує компромісів. Одночасно з тим, що автомобіль 
вирізняється напрочуд малим споживанням пального та низькими викидами CO2, він 
також забезпечує незабутні враження від керування – і загалом ми отримуємо чудовий 
баланс продуктивності та захоплення від кожної поїздки. Секрет цього лежить у поєд-
нанні передової легкої конструкції та двигунів найсучаснішого покоління, які вирізняються 
жвавим характером та економією у споживанні пального. Ще однією складовою, що 
забезпечує просте та приємне керування, є АКПП нової серії EAT6. Разом з бензиновими 
двигунами серії PureTech, вона пропонує швидкі та м’які перемикання швидкостей, що 
допоможуть вам досягти максимальної ефективності у кожній подорожі. 
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ТЕХНОЛОГІЇ

* Міжнародний конкурс «Найкращий двигун 
року» (International Engine of the Year Awards); 
нагороди 2015, 2016, 2017 років у категорії 
«1–1,4 л»; організовано британським виданням 
«Engine Technology International».

Двигун PureTech 110 S&S, що встановлю-
ється на Новий CITROËN C4 Cactus, вже 
декілька років отримує звання «Двигун 
року»* завдяки його безкомпромісній 
ефективності та продуктивності. Також 
можна обрати дизельний двигун серії 
BlueHDi, що робить важливий крок упе-
ред у питанні захисту навколишнього 
середовища. Так, сажовий фільтр цього 
двигуна зупиняє 99,9% шкідливих вихлоп-
них частинок, а спеціальний каталітичний 
нейтралізатор прибирає 90% оксиду азоту 
[NOX].
Всі бензинові двигуни PureTech та дизелі 
BlueHDi відповідають найсучаснішим нор-
мам екологічної чистоти Євро 6.

NEW POWER 
GENERATION
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ОБЛАДНАННЯ

9 КОЛЬОРІВ КУЗОВА 5 ВАРІАНТІВ ОФОРМЛЕННЯ САЛОНУ

ЧОРНИЙ (М) ТЕМНО-СІРИЙ (М) СРІБЛЯСТИЙ (М)

БІЛИЙ (П)

ФІОЛЕТОВИЙ (М) ЧЕРВОНИЙ (Е)БІЛИЙ (Е)

БІРЮЗОВИЙ (М) КОРИЧНЕВИЙ (Е)

4 ПАКЕТИ 
ЗОВНІШНЬОГО 
ДЕКОРУ

ЧЕРВОНИЙ

СРІБЛЯСТИЙ

БІЛИЙ

ЧОРНИЙ

М-МЕТАЛІК, П-ПЕРЛАМУТР, Е-ЕМАЛЬ * БЕЗ СИДІНЬ Citroën Advanced Comfort 

 ІНТЕР'ЄР METROPOLITAN RED

ІНТЕР'ЄР WILD GREY ІНТЕР'ЄР HYPE GREY* 

СТАНДАРТНИЙ ІНТЕР'ЄР MICA GREY* 

ІНТЕР'ЄР HYPE RED
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ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

ВИБІР КОЛІСНИХ ДИСКІВ

ОБЛАДНАННЯ

ДОГОВІРНА ГАРАНТІЯ: 
2 роки без обмеження пробігу
ГАРАНТІЯ НА ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ: 
3 роки
ГАРАНТІЯ ВІД НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ: 
12 років

СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОРОЗІ 
CITROËN ASSISTANCE: 
24 години на добу, 7 днів на тиждень протягом дії договірної 
гарантії
СЕРВІСНІ КОНТРАКТИ: 
уточнюйте в офіційного дилера CITROËN

CITROËN:
ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ

Інформація про моделі та їхні характеристики діє на момент видання цього документа, наводиться лише для довідки і не може розглядатися як контрактні зобов’я-
зання. Citroёn залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в характеристики представлених моделей автомобілів без зобов’язань щодо 
оновлення цього документа. Подання кольорів кузова й матеріалів внутрішнього оздоблення наведено для інформації, оскільки технології друку не забезпечують 
точного відтворення колірної гами. Кольори, представлені на фотографіях у каталозі, можуть відрізнятися. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до 
найближчого дилера Citroën.

CITROËN FINANCIAL SERVICES
ПРИДБАЙТЕ СВІЙ CITROËN ВИГІДНО!

ВИД ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ КРЕДИТ, ФІНАНСОВИЙ АБО ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ, СТРАХУВАННЯ

Авансовий платіж Від 10% вартості автомобіля

Термін фінансування Від 12 до 84 місяців

Валюта фінансування Гривня або гривня з прив'язкою до курсу USD

Ставка фінансування Фіксована або плаваюча

Страхові продукти КАСКО, ОСЦПВ, ДЦВ, страхування життя та інше

Деталі на сайті www.citroen.ua та в офіційних дилерів Citroën в Україні.

17˝ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ

CROSS 
сірого кольору

16˝ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ

SQUARE 
чорного кольору

16˝ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ

SQUARE 
сірого кольору

16˝ СТАЛЕВІ 
КОЛІСНІ ДИСКИ

CORNER
сірого кольору

17˝ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ

CROSS 
чорного кольору

2595
4170

741833

14
20

13
92

10
41

800

1477

1479
1714 / 1979*

14
80
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www.citroen.ua


