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НОВИЙ CITROЁN C5 Aircross Прайс-лист на автомобілі 2023 року

FEEL PACK SHINE PACK

1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 ЄВРО-6.3 ДИЗЕЛЬ 1 167 600 ---

2.0 BlueHDi 180 S&S АКПП-8 ЄВРО-6.2 ДИЗЕЛЬ 1 181 000 1 295 700 

1,6 Plug-in Hybrid 225 e-АКПП-8 2X4 (підзарядний гібрид) --- 1 850 200 

● ●

● ●

UF02 ● ●

● ●

ZVBM ● ---

ZVFP --- ●

● ●

● ●

● ●

NF12 ● ●

● ●

● ●

LZ02 ---/●

● ●

● ●

● ●

RL05 ● ●

RE07 ● ●

HU02 ● ---

HU13 --- ●

● ●

● ●

NA01 ● ●

● ●

WY24 ● ---

WY25 --- ●

YD04 ● ●

LW02 ● ●

● ●

SP16 ● ●

SO07 --- ●

● ●

GM86 ● ●

V4FC ● ---

TKFF --- ●

WLIS ● ---

WLIU o ●

PR03 ● ●

LA10 ● ●

Сенсорний екран 10", Навігація, радіоприймач, 6 динаміків, Bluetooth, USB-роз'єм, управління на кермі + Mirror Screen (Android 

Auto, Apple Car Play)

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Протитуманні фари з функцією поворотного світла "Corner light"

Передні світлодіодні ліхтарі головного світла LED Vision з інтегрованими денними ходовими LED вогнями

Шкіряне оздоблення керма 

Цифровий кластер панелі приладів  12.3" з можливістю індивідуального налаштування

Оздоблення салону: темно-сіра тканина WILD BLACK + консоль декорована вставками сірого кольору, cидіння Advanced Comfort 

2-го покоління + сидіння водія з механічними регулюванням у 6 напрямках, механічним регулюванням поперекового відділу

Оздоблення салону: шкіра чорного кольору комбінована з темною тканиною METROPOLITAN BLACK  + консоль декорована 

вставками сірого кольору. Сидіння Advanced Comfort 2-го покоління, сидіння водія з електричним регулюванням у 6 напрямках, 

механічним регулюванням поперекового відділу

МУЛЬТИМЕДІА

Сенсорний екран 8", радіоприймач, 6 динаміків, Bluetooth, USB-роз'єм, управління на кермі + Mirror Screen (Android Auto, Apple Car 

Play)

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access

Обігрів нижньої частини лобового скла (електричний)

3 індивідуальні зсувні сидіння 2-го ряду з регулюваннями

Двопозиційна підлога багажного відділення

Лобове скло з додатковим ламінуванням для покращення шумоізоляції

ІНТЕР'ЄР

Регулювання поперекового відділу сидіння водія

Підігрів передніх сидінь

Передні і задні підголівники (2+3)

Задні та передні датчики паркування з камерою заднього виду

Задні та передні датчики паркування з камерою 360

Регулювання рульової колонки по висоті і вильоту

Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям

Двозонний клімат - контроль +  система автоматичного включення склоочищувачів і фар

Електричні склопідйомники передніх і задніх дверей + Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву та електрорегулювання

Електричні склопідйомники передніх і задніх дверей + Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву, електрорегулювання та 

автоскладання

Сидіння водія та переднього пасажира, що регулюються по висоті

Імобілайзер

Автоматичне блокування дверей під час руху

Бортовий зарядний пристрій 7,4 kW ( ● тільки для PHEV)

КОМФОРТ

Підвіска з прогресивною гідравлічною системою поглинання коливань Progressive Hydraulic Cushions™ (PHC)

Електропідсилювач керма

ПАКЕТ "БЕЗПЕКА "Круїз-контроль з обмежувачем швидкості, Система попередження про зіткнення та екстреного гальмування у 

міському циклі руху "Active Safety Brake" + Система утримання в полосі руху + Система розпізнавання дорожніх знаків, швидкості

ПАКЕТ "БЕЗПЕКА-1" Активний круїз-контроль з функцією Stop&Go , Система попередження про зіткнення та екстреного 

гальмування у міському циклі руху "Active Safety Brake" + Система утримання в смузі руху + Система розпізнавання дорожніх знаків, 

швидкості + Адаптивне дальнє світло + AO01 Система моніторингу сліпих зон "Blind spot monitoring"

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX на сидіннях 2-го ряду

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира

Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира

Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів 

Grip Control - забезпечення оптимального зчеплення шин з дорожнім покриттям, для їзди по бездоріжжю

Hill Assist Descent Control - система допомоги при рушанні на підйомі та під час спуску 

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

Батарея 14,2 kWh

БЕЗПЕКА

ABS, EBS, 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



FEEL PACK SHINE PACK

VD09 ● ●

● ●

KK10 ● ●

ZHXJ ● ●

RS02 ● ●

WPP0 ● ●

JD20 o ●

MO02 21 760 21 760

OK02 --- 39 890

WLIU 25 380 ●

E301 --- 5 440

RS03 1 810 1 810

ZHY9 --- 5 440

JD20 10 880 ●

0JFD 21 760
безкоштовна 

опція

U0FO --- 58 020

0MM0 18 130 18 130

0MM6 25 380 25 380

●   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)

На автомобілі з гібридними силовими агрегатами (PHEV): 60 місяців або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше), зі збереженням мінімальної ємності батареї на рівні 70%

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 01.03.2023 по 31.03.2023 на обмежену кількість автомобілів 2023 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.

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".

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Дах ЧОРНОГО кольору (недоступно разом із 9VM0 ЧОРНИЙ, БІЛИЙ WPP0)

Оздоблення салону: алькантара чорного кольору URBAN BLACK + консоль декорована вставками сірого кольору, cидіння 

Advanced Comfort 2-го покоління + сидіння водія з електричним регулюванням у 6 напрямках, механічним регулюванням 

поперекового відділу

Оздоблення салону: перфорована преміум-шкіра PALOMA чорного кольору HYPE BLACK  + консоль декорована вставками сірого 

кольору. Сидіння Advanced Comfort, сидіння водія з електричним регулюванням у 8 напрямках з пам'ятю, електричним 

регулюванням поперекового відділу. Масаж 8 зон сидіння водія та переднього пасажира + Бездротова зарядка для мобільних 

телефонів (E301)

Фарба металік або емаль (СИНІЙ 6LM0, СТАЛЬНИЙ F4M0, ПЛАТИНОВИЙ VLM0, ЧОРНИЙ 9VM0)

Фарба перламутр (БІЛИЙ N9M6)

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Двері багажного відділення з електроприводом та сенсором відкривання під заднім бампером автомобіля + HU13 (Зовнішні 

дзеркала заднього виду з функцією автоскладання)

Двопанельний панорамний дах зі зсувною панеллю над сидіннями водія та переднього пасажира

Сенсорний екран 10", Навігація, радіоприймач, 6 динаміків, Bluetooth, USB-роз'єм, управління на кермі + Mirror Screen (Android 

Auto, Apple Car Play)

Бездротова зарядка для мобільних телефонів

Легкосплавні колісні диски R19 ART чорного кольору 225/50 (доступно лише для PHEV)

Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього виду у колір кузова

Рейлінги чорного кольору

Легкосплавні колісні диски R18 PULSAR 235/55

Малорозмірне запасне колесо

Фарба емаль (БІЛА)

Дах ЧОРНОГО кольору (недоступно разом із 9VM0 ЧОРНИЙ,  БІЛИЙ WPP0)

Повнорозмірне запасне колесо

ЕКСТЕР'ЄР

Тоноване заднє скло та скло задніх дверей

https://www.citroen.ua/services-and-finance/parts-and-accessories/accessories.html
https://www.citroen.ua/citroen-service/services-promo/fixed-service-price.html
https://info.citroen.ua/c5-aircross-promo/
https://www.citroen.ua/model-range/citroen/new-c5-aircross/konfigurator/trim.html
https://cars.citroen.ua/
https://www.citroen.ua/services-and-finance/services/service-contracts.html

