NOVI C3 SHINE BlueHDi 100 S&S BVM
VF7SXBHY6GT529706

SERIJSKA OPREMA
Osnovna oprema zaShine
ABS, REF, AFU, ESP
Pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Assist) - razen PureTech 68
Nadzor tlaka v pnevmatikah
Voznikova in sovoznikova varnostna zračna blazine
Stranske varnostne zračne blazine za potnike v prvi vrsti
Stranske varnostne zračne zavese za potnike v prvi in drugi vrsti
Ročna parkirna zavora
Opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu
Prepoznavanje prometnih znakov
Volan nastavljiv po višini in globini
Regulator in omejevalnik hitrosti z upravljanjem ob volanu
1 navaden ključ + 1 ključ z daljinskim upravljanjem in tremi gumbi
Centralno zaklepanje vozila
Potovalni računalnik
Merilnik vrtljajev
Senzor za temperaturo
Indikator prestavnega razmerja
Zadnje luči s 3D učinkom
Coffie break allert
Notranjost iz tkanine siva Mica s zeleno rumenimi šivi
Po višini nastavljiv voznikov sedež
ISOFIX
LED dnevne luči
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja vzvrana ogledala
Kljuke vrat v barvi karoserije
Armaturna plošča z vstavkom v svetleče črni barvi in sivo obrobo
Črni blatniški koši in pragovi
Streha v barvi Črna Onyx / Bela Opale (opcijsko) ali Rdeča Sport (opcijsko)
Barvni vstavki okrog meglenk (odvisno od barve strehe)
Nalepke na zadnji vogalni steni vozila
Airbump® z barvnim vstavkom (odvisno od barve strehe)
Ohišje vzvratnih ogledal v barvi strehe
Sekvenčni električni pomik prednjih in zadnjih stekel s funkcijo proti priprtju
Usnjen servo volanski obroč z dekoracijo v barvi črna Brillijant in krom obrobo in upravljanjem nekaterih funkcij na volanskem obroču
Usnjena bunka prestavne ročice
Pašček za zapiranje prednjih vrat
Osrednji LCD zaslon na instrumentni plošči s tekstovnim prikazom v beli barvi in krom obrobo
Prednji meglenki
PAKET VIDLJIVOST - samodejni brisalci s senzorjem za dež, samodejni vklop dnevnih luči, samozatemnitveno notranje vzvratno
ogledalo
LED notranja osvetlitev
Samodejna klimatska naprava
Citroën Connect Radio (7'' ekran na dotik, Mirror Link,BlueTooth, USB, AUX)-6 zvočnikov
Krom obrobe okrog zračnikov
Parkirni senzorji zadaj
Kit za popravilo kolesa
16'' jeklena platišča 3D

IZBIRNA OPREMA (cene z DDV)

UB09

Kamera za vzvratno vožnjo

250,00 €

RS02

Rezervno kolo

100,00 €

VD09

Zatemnjena stekla zadaj

100,00 €

ZH4F

17” platišča iz lahke litine

550,00 €

L701
0MM0

ConnectedCam Citroen
Kovinska barva

300,00 €
300,00 €

0

CENA TESTNEGA VOZILA
Cena vozila po ceniku : 16.400,00 €
Cena vozila z opcijami : 18.000,00 €

C3- TEHNIČNI PODATKI
IZVEDENKE

BlueHDi 100 S&S BVM
SHINE

MOTORJI
Število valjev
Prostomina v cm3
Največja moč v kW CEE (KM DIN) pri vrt/min
Največja navor v Nm CEE pri vrt / min
Norma proti onesnaževanju

4
1560
73(99)/3750
233/1750
Euro VI

PRENOS MOČI
Menjalnik
Število prestav

Ročni
5

KRMILNI MEHANIZEM
Premer obračalnega kroga med pločniki v m

10,7

MASE (v kg)
Masa praznega vozila CEE

1090

Dovoljena obremenitev

580

Dovoljena skupna masa po normi CEE

1670

ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)
Največja hitrost v km/h

185

1000 m z mesta v sekundah

33,6

0 - 100 km/h v sekundah

11,9

PORABA (norma CEE 1999 - 100)
Mestna vožnja (l/100 km)

4,4

Izvenmestna vožnja (l/100 km)

3,2

Kombinirana vožnja (l/100 km)

3,7

Emisja CO2 (g/km)

95

PROSTORNINE- (v litrih)
Število sedežev
Prostornina prtljažnika VDA

5
300

GORIVO (kapaciteta rezervoarja v litrih)
Dizelsko

42

NOVI C3

