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CITROЁN GRAND C4 SpaceTourer

 Прайс-лист на автомобілі 2019 року

SHINE

1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8
ДИЗЕЛЬ

ЄВРО-6.2
670 800

ABS - антиблокувальна система гальм  + EBD -  електронна система розподілу гальмівних зусиль + EBA - 

система допомоги при екстреному гальмуванні
●

ESP - електронна система стабілізації  + ASR - антибуксувальна система ●

Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі ●

Stop&Start - система автоматичного запуску і зупинки двигуна ●

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості RG10 ●

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX ●

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира ●

Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира + Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів ●

Імобілайзер + Центральний замок  + пульт PLIP + Автоматичне блокування дверей під час руху і розблокування 

у випадку удару
●

Ремені безпеки водія та переднього  пассажира з піротехнічними переднатягувачами + Сигналізатор про 

непристебнуті ремені безпеки та індикатором нагадування на екрані
●

Ремені безпеки для  пасажирів 2-го та 3-го ряду сидінь з обмежувачами навантаження та індикатором 

нагадування на екрані
●

Механічне блокування задніх дверей ●

Автоматизоване електричне  стоянкове гальмо ●

Сигналізатор втоми водія E801 ●

Електрогідропідсилювач керма ●

Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті ●

Двозонний клімат - контроль RE07 ●

Система автоматичного включення склоочищувачів і фар NB07 ●

Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям RL05 ●

Кнопка "Stop&Start " для запуску двигуна ●

Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву, електрорегулювання та автоскладання HU02 ●

Пакет "City Camera":  Передній та задній датчики паркування +  Камера заднього виду WY10 ●

Електричні склопідйомники передніх і задніх дверей ●

Передні і задні підголівники (2+3) ●

Сидіння водія, що регулюється по висоті, глибині з регулюванням кута нахилу спинки ●

Сидіння переднього пасажира, що регулюється по висоті, глибині з регулюванням кута нахилу спинки IN01 ●

Відкидні столики на спинках передніх сидінь FZ01 ●

3 індивідуальні зсувні сидіння  2-го ряду, з регулюванням кута нахилу спинки HM04 ●

Третій  ряд сидінь: встановленні на рейках 2-а індивідуальних сидіння які мають поздовжнє регулювання, 

можливість знімання та складанням спинки 
AN01 ●

Центральний передній підлокітник, що регулюється та зі зсувною кришкою ●

Підігрів передніх сидінь NA01 ●

Розетка 220V ES10 ●

Рейлінги PQ02 ●

Шкіряне оздоблення керма з хромованими елементами VH04 ●

ІНТЕР'ЄР 1: тканина Milazzo сірого кольору 8LFT ●

Радіоприймач, 3D Навігаційна система, Mirror Screen, 6 динаміків, USB/AUX-роз'єми, Bluetooth, Панорамний 

екран 12", управління на кермі
●

Галогенові фари головного світла ●

Протитуманні фари (стандартно з біксеноновими фарами (LA04)) PR01 ●

Протитуманні фари з функцією поворотного світла "Corner light" PR03

Омивач фар головного світла ND02 ●

Пакет "Look 3D": Денні ходові LED вогні + Задні 3D  LED вогні  + Тоноване скло задніх дверей QL02 ●

Автоматичне включення фар у темний час доби+ функція "Follow me home" ●

Зовнішні дзеркала заднього виду і ручки у колір кузова ●

Атермальне, ламіноване лобове скло ●

Легкосплавні колісні диски  R16 COBRA DZKA ●

Запасне колесо RS02 ●

Фарба емаль (БІЛА WPP0) WPP0 ●

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

БЕЗПЕКА

КОМФОРТ

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

МУЛЬТИМЕДІА

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ



SHINE

Сигналізація AB08 5 970

Панорамний дах з фіксованим склом OK01 11 930

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access (стандартно з  D501) YD04 7 960

Легкосплавні колісні диски з діамантовим напиленням R17 ANACONDA DZSF 5 970

Двері багажного відділення з електроприводом та сенсором відкриття під заднім бампером автомобіля + 

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access (YD04)
D501 17 900

Пакет "Drive Assist": Система розпізнавання дорожніх знаків (E701) + Адаптивний круїз-контроль з функцією 

Stop (RG15) + Active Safety Brake: камера+сенсор (D404) + Система розпізнавання втоми водія (E802) + 

Автоматичне перемикання фар (YQ02)+ Активна система попередження про вихід зі смуги руху (LI02)

WQ81 18 900

Пакет "Park Assist 360": Пакет "Park Assist" + Система контролю "сліпих зон" + Kамера з оглядовістю 360° WY11 14 920

Біксенонові фари LA04 19 890

ІНТЕР'ЄР 2 : тканина Levanzo, комбінація темно-сірого та синього кольорів та блакитна підсвітка панелі 

приладів, блакитне гравіювання на картах дверей +Зсувні сидіння 2-го ряду (HM03) + Механічне регулювання  

поперекового відділу та функція масажу передніх сидінь + Висувні відділення для зберігання під передніми 

сидіннями + Килимки з просторочкою синього кольору + LED-лампи для читання спереду та ззаду + Хромовані 

елементи панелі приладів та хромовані накладки на пороги передніх дверей

26FY
17 900

ІНТЕР'ЄР 3: тканина Yatago, комбінація темно-сірого та бежевого кольорів + коричневе гравіювання на картах 

дверей + Підголівники з посиленою, комфортною підтримкою + Механічне регулювання  поперекового відділу 

та функція масажу передніх сидінь + Сидіння пасажира RELAX з електрорегулюванням подушки для підтримки 

ніг + Зсувні сидіння 2-го ряду (HM03) + Висувне відділення для зберігання під сидінням водія + Килимки 

+Хромовані елементи панелі приладів + ароматизатор повітря

IXFC 19 890

ІНТЕР'ЄР 4: комбінація чорної тканини FINN та сірої шкіри Claudia з перламутровим ефектом  + лазерне 

гравіювання на картах дверей + Підголівники з посиленою, комфортною підтримкою + Механічне регулювання  

поперекового відділу та функція масажу передніх сидінь + Сидіння пасажира RELAX з електрорегулюванням 

подушки для підтримки ніг + Зсувні сидіння 2-го ряду (HM03) + Висувне відділення для зберігання під сидінням 

водія + Килимки +Хромовані елементи панелі приладів та хромовані накладки на пороги передніх дверей + 

LED-лампи для читання спереду та ззаду + Пакет "Children"

1HFR
29 840

Пакет "Children": дзеркало спостереження за дітьми + блокування вікон задніх дверей + задні бокові 

сонцезахисні шторки (стандартно з інтер'єром 1HFR) 
XN01 3 980

Фарба емаль (ЧОРНА XYP0) XYP0 4 970

Фарба металік (СИНІЙ CNM0, ПІСОЧНИЙ EUM0, СТАЛЬНИЙ F4M0, ПЛАТИНОВИЙ VLM0, ЧЕРВОНИЙ PYM0) 0MM0 9 950

●   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)

АКПП - автоматична  коробка перемикання передач 

На автомобілі діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

Додаткова інформація на www.citroen.ua

ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 01.02.2020 по 29.02.2020 на обмежену кількість автомобілів 2019 року виробництва, що 

знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.  

2. У разі якщо автомобіль знаходиться в процесі 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".


