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CITROЁN C1 Прайс-лист на автомобілі 2019 року

LIVE FEEL SHINE

3 дверей 5 дверей 5 дверей

ЄВРО-6 БЕНЗИН 281 000 ---- ----

ЄВРО-6 БЕНЗИН ---- 315 400 336 200 

---- 295 400 316 200 

● ● ●

UF01 ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

NF04 ● ● ●

● ● ●

VB04 o ● ●

UE05 ● ● ●

● ● ●

● ● ●

CS02 ---- o ●

● ● ●

ZD03 --- ● ●

WX32 ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

NA01 --- ● ●

VH04 --- ● ●

IIFO ● --- ---

ILFK --- ● ●

RC01 ● --- ---

WLVA --- ● ---

WLVB --- o ●

● ● ●

● ● ●

● --- ---

--- ● ●

ZH5S ● ● ---

ZH5Y --- o ●

RS02 ● ● ●

0MP0 ● ● ●

LIVE SHINE

J5AU/JD19 --- 5 630 5 520

J5AY/JD37 --- 5 630 5 520

C8FZ --- 4 510 4 410

CAFJ --- 4 510 4 410

INFX --- --- 13 240

0MP0 4 510 4 510 4 410

0MM0 7890 7 890 7 720

FEEL

Оздоблення салону: тканина сірого кольору WAVE LIGHT Grey з рожевою прострочкою +  панель приладів сірого 

кольору (недоступно з виробництва травня 2019)

Оздоблення салону: комбінація чорної/синьої тканин ASPENN +  панель приладів синього кольору

Дах ЧОРНОГО кольору (доступно разом із Y2P0 (ЧЕРВОНИЙ), PEP0 (БЕЖЕВИЙ), TBM0 (СИНІЙ))

Фарба металік (СИНІЙ TBM0, ТЕМНО-СІРИЙ 9AM0, ЧОРНИЙ XZM0)

Дах МЕНТОЛОВОГО кольору (доступно разом із P8P0 (БІЛИЙ))

Оздоблення салону: чорна шкіра grainé Black

Запасне колесо

Фарба металік (СВІТЛО-СІРИЙ 9BM0)

Галогенові фари головного світла

Денні ходові LED вогні

Оздоблення салону: тканина Mica Grey

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом

Фарба емаль (БІЛИЙ P8P0, МЕНТОЛОВИЙ M2P0, ЧЕРВОНИЙ Y2P0, БЕЖЕВИЙ PEP0)

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Кондиціонер

Центральний замок  + пульт PLIP + Електричні склопідйомники передніх дверей

КОМФОРТ

Система моніторингу тиску в шинах

Електропідсилювач керма

Регулювання рульової колонки по висоті

2 підголівника заднього ряду сидінь

Радіоприймач, 4 динаміка, Bluetooth, USB-роз'єм, управління на кермі

Підігрів передніх сидінь

МУЛЬТИМЕДІА

Радіопідготовка

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Шкіряне оздоблення керма 

Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі

Імобілайзер

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX на сидіннях 2-го ряду

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

1.0 VTi 72 МКПП

спеціальна пропозиція
1.0 VTi 72 РКПП

Сталеві колісні диски R14 STAR 165/65

Легкосплавні колісні диски R15 з діамантовим напиленням PLANET 165/60

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Ручки дверей чорного кольору

Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього виду, бампер - у колір кузова

Оздоблення салону: тканина Zebra Red

Сенсорний екран 7", радіоприймач, 4 динаміка, Bluetooth, USB-роз'єм,  Mirror Screen, управління на кермі

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

БЕЗПЕКА

Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира+ Бокові подушки безпеки водія та переднього 

пасажира + Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів

Бортовий комп'ютер

Тахометр

Сидіння водія, що регулюється по висоті

Задній ряд сидінь, що складаються у співвідношенні 50/50

ABS - антиблокувальна система гальм 

ESP - електронна система стабілізації

EBFD - електронна система розподілу гальмівних зусиль

AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні



LIVE SHINE

VB04 4 510 ● ●

CS02 ---- 2 930 ●

WL5D --- 12390 / ● ●

VD10 --- 4 510 4 410

WX34 --- 7 890 3 310

WX35 --- --- 11 040

ZH5Y --- 9 010 ●

ZH5Z --- 9 010 2 210

J2XL --- 13 520 ---

 J4V2 --- 16 900 ---

UB02 --- 4 510 4 410

D404 --- --- 12 800

●   базове обладнання автомобіля

o - можливість додаткового встановлення

XX XXX грн.  вартість додаткової платної опції

 --- не підлягає встановленню

МКПП - механічна коробка перемикання передач; РКПП - роботизована  коробка перемикання передач

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

Сенсорний екран 7", радіоприймач, 4 динаміка, Bluetooth, USB-роз'єм, Mirror Link, Android Auto, Apple Car Play,  

управління на кермі (● для рівня FEEL разом із замовленням J4V2) 

WLVB + UB02

Active Сity Brake система екстреного гальмування в умовах міста + Система попередження про зміну полоси + 

Система розпізнавання дорожніх знаків,швидкості

Камера заднього виду ( для FEEL доступно для замовлення лише з WLVB, J4CD, J2VV)

ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Клімат -контроль (фасад чорний глянець) + Система автоматичного включення фар

Легкосплавні колісні диски R15 з діамантовим напиленням PLANET 165/60

Центральний замок  + пульт PLIP + Електричні склопідйомники передніх дверей

WL5D + UB02

Додаткова інформація на www.citroen.ua

Тоноване заднє скло та скло задніх дверей

Клімат -контроль (фасад чорний глянець) + Cистема автоматичного включення фар + Система безключового 

доступу та запуску двигуна 

FEEL

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва  або 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".

Легкосплавні колісні диски чорного кольору R15 PLANET Black 165/60

Тахометр

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 26.11.2019 по 30.11.2019 на обмежену кількість автомобілів 2019 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в 

Україні.  


