
НОВИЙ CITROЁN C3 Прайс-лист на автомобілі 2021 року

FEEL SHINE

1.2 PureTech 82 МКПП ЄВРО-6 БЕНЗИН 399 000 442 300

1.2 PureTech 110 S&S АКПП-6 ЄВРО-6 БЕНЗИН ---- 538 900 

● ●

● ●

--- ---/●

RG03 ● ●

● ●

● ●

● ●

NF04 ● ●

● ●

● ●

● ●

LI01 ● ●

● ●

● ●

RE01 ● ---

RE07 --- ●

ZD03 ● ●

ZD04 --- ●

LU02 ● ●

LE05 --- ---/●

● ●

NA01 ● ●

● ●

● ●

UB01 o/--- ●

23FR ● ●

WLIL ● ---

WLO1 --- ●

LA10 ● ●

PR01 --- ●

NB08 --- ●

VD09 ● ●

● ●

ED67 --- ●

JD02 ● безкоштовна опція

JD04 o ●

JD05 o ● / безкоштовна 

опція

JD15 o --- / безкоштовна 

опція

JD26 o --- / безкоштовна 

опція

ZH7S ● ---

ZH55 --- ●

RS03 ● ●

WPP0 ● ●

04.11.2021

Імобілайзер

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

БЕЗПЕКА

ABS, EBD, AFU, ASR – Антиблокувальна система гальм,  Електронна система розподілу гальмівних зусиль, Система 

допомоги при екстреному гальмуванні, Антибуксувальна система

ESP - електронна система стабілізації  + Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі

Stop&Start - система автоматичного запуску і зупинки двигуна (● для PureTech 110 S&S АКПП-6) 

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

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 

Електричні  секвентальні склопідйомники передніх і задніх дверей (● разом з YD04/UKFL/V0FC )

Автоматичне блокування дверей під час руху

Система моніторингу тиску в шинах

ПАКЕТ "БЕЗПЕКА": Система попередження про вихід зі смуги руху + Система розпізнавання дорожніх знаків швидкості + 

Система розпізнавання втоми водія

КОМФОРТ

Електропідсилювач керма

Регулювання рульової колонки по висоті і вильоту

Кондиціонер

Клімат-контроль

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом

Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоскладання

Електричні склопідйомники передніх дверей

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Сидіння водія, що регулюється по висоті

Підігрів передніх сидінь

Задній ряд сидінь, що складається у співвідношенні 1/3 - 2/3

Передні і задні підголівники (2+3)

Задній датчик паркування (недоступно з виробництва 01.01.2022р. для FEEL)

ІНТЕР'ЄР

Оздоблення салону: сіра тканина "Mica Grey"

МУЛЬТИМЕДІА

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

Сенсорний екран 7", радіоприймач, 6 динаміків, Bluetooth, USB-роз'єм,  Mirror Screen, управління на кермі

Дах бірюзового кольору  (зовнішні дзеркала заднього виду бірюзового кольору) недоступно разом з VHM5  (червоний 

металік)

Передні фари Eco LED, денні LED ходові вогні

Протитуманні фари

ПАКЕТ "ОГЛЯДОВІСТЬ": система автоматичного включення склоочищувачів і фар

ЕКСТЕР'ЄР

Тоноване заднє скло та скло задніх дверей

Ручки дверей у колір кузова, Зовнішні дзеркала заднього виду - у колір чорного глянцю

Захисна накладка "AIRBUMP" чорного кольору з білим декором

Дах у колір кузова

Дах чорного кольору (зовнішні дзеркала заднього виду чорного кольору)

Дах білого кольору  (зовнішні дзеркала заднього виду білого кольору)  ● разом з 9VM0  (чорний металік)

Дах червоного кольору (зовнішні дзеркала заднього виду червоного кольору) недоступно разом з WJM0  (бірюзовий 

металік)

Сталеві колісні диски R15 ARROW - 195/65, Ø 640 mm

Легкосплавні колісні диски R16 з діамантовим напиленням MATRIX  - 205/55 R16 T TBRR Ø 640 mm

Запасне колесо

Фарба емаль (БІЛА WPP0)



FEEL SHINE

UB01 6700 ●

UB09 --- 5440

UB07 --- 10880

WL2J --- 5440

YD04 --- 9520

ZH56 --- 2720

D403 --- 8160

JD02 ● безкоштовна опція

JD04 8040 ●

JD05 8040 ● / безкоштовна 

опція

JD15 8040 --- / безкоштовна 

опція

JD26 8040 --- / безкоштовна 

опція

WEGW --- 4080

WEGX --- 4080

WEGY --- 4080

D3CO --- 2720

D3CP --- 2720

D3CQ --- 2720

UKFL --- 6800

V0FC --- 9520

0MM0 13410 13600

●   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)

МКПП - механічна коробка перемикання передач; 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

5 червня 2018 р. в Штутгарті журі 20-го міжнародного конкурсу «Двигун року» вруге визнало турбований двигун PureTech 110, що розроблений 

групою PSA , кращим мотором в категорії від 1 до 1,4 л.

Пакет "БЕЗПЕКА PLUS" Система попередження про зіткнення та екстреного гальмування у міському циклі руху "Active 

Safety Brake" +  Адаптивне дальнє світло  + Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Задній датчик паркування

Камера заднього виду

Система контролю "сліпих зон" + Передній датчик паркування + Камера заднього виду

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access + Електричні  секвентальні склопідйомники передніх і 

задніх дверей

Легкосплавні двоколірні колісні диски R16 з діамантовим напиленням HELLIX  - 205/55 R16 T TBRR Ø 640 mm

Навігаційна система

TECHWOOD персоналізація (Наклейка на дах у колір дерева)

Дах у колір кузова

Дах чорного кольору (зовнішні дзеркала заднього виду чорного кольору)

Дах білого кольору  (зовнішні дзеркала заднього виду білого кольору)  ● разом з 9VM0  (чорний металік)

Дах червоного кольору (зовнішні дзеркала заднього виду червоного кольору) недоступно разом з WJM0  (бірюзовий 

металік)

Дах бірюзового кольору  (зовнішні дзеркала заднього виду бірюзового кольору) недоступно разом з VHM5  (червоний 

металік)

Пакет зовнішнього декору RED (зона навколо протитуманних фар, вставка в Airbump - червоного кольору) недоступно 

разом з JD26  (дах бірюзового кольору), VHM5  (червоний мет.), WJM0  (бірюзовий мет.)

Пакет зовнішнього декору EMERALD (зона навколо протитуманних фар, вставка в Airbump - бірюзового кольору) 

недоступно разом з  JD15  (дах червоного кольору), VHM5  (червоний металік)

Пакет зовнішнього декору WHITE (зона навколо протитуманних фар, вставка в Airbump - білого кольору)

RED персоналізація (Наклейка на дах червоного кольору)

EMERALD персоналізація (Наклейка на дах бірюзового кольору)

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".

Інтер'єр EMERALD Сидіння підвищеного комфорту Citroen Advanced Comfort, оздоблені тканиною темно-сірого кольору з 

бірюзовими елементами на сидіннях і консолі  + Шкіряне оздоблення керма + Електричні  секвентальні склопідйомники 

передніх і задніх дверей + Відкидний підлокітник водія

Інтер'єр TECHWOOD Сидіння підвищеного комфорту Citroen Advanced Comfort, оздоблені тканиною чорного кольору з 

елементами під дерево на консолі  + Шкіряне оздоблення керма + Електричні  секвентальні склопідйомники передніх і 

задніх дверей + Відкидний підлокітник водія

Фарба металік або емаль (СТАЛЬНИЙ F4M0, БІРЮЗОВИЙ WJM0, ЧЕРВОНИЙ VHM5, ПЛАТИНОВИЙ VLM0, ПІСОЧНИЙ  

EUM0, ЧОРНИЙ 9VM0)

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 04.11.2021 по 30.11.2021 на обмежену кількість автомобілів 2021 року виробництва, що знаходяться в період дії 

спеціальної акції в Україні.  

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.

https://cars.citroen.ua/model/C3
https://info.citroen.ua/c3-promo/
https://info.citroen.ua/c3-promo/

