
Citroën C3 Aircross

C3 AIRCROSS - KOMPAKTAIS KROSOVERS
2017. gada C-Aircross konceptauto iedvesmotais Citroën C3 AIRCROSS turpina zīmola ienākšanu apvidus auto segmentā. Unikālais dizains un

neatkārtojamais stils ir Citroën DNA un apvidus auto pamatvērtību atspoguļojums. Noskatieties video, lai uzzinātu vairāk.

 

NOSKATIETIES VIDEO PAR JAUNO C3 AIRCROSS:
 

JAUNAS PAAUDZES APVIDUS AUTO
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JAUNAS PAAUDZES APVIDUS AUTO

Citroën C3 AIRCROSS apvidus auto izceļas uz citu apvidus auto fona ar svaigu, jaudīgu un oriģinālu dizainu. Dizains ir robusts un uzticams. Dzinēja

nodalījumu izceļ hromēti ševroni ar paraksta formā izvietotiem LED gaismas elementiem. 

C-Aircross konceptauto jau izmantotie gaismas elementi ir izgatavoti no polikarbonāta un satur krāsainu slāni centrā, veidojot spēcīgu grafisku

kontrastu katram no balstiem. Pie šī apvidus auto stūres jūs būsiet augstāk par citiem satiksmes dalībniekiem.

LABI JŪTAS UZ JEBKURAS VIRSMAS: SAĶERES
KONTROLE AR HILL DESCENT ASSIST

 PARKOŠANĀS ASISTENTA UN AIZMUGURES
SKATA FUNKCIJAS GARANTĒ ĒRTĪBU PILSĒTĀ

 

 

/files/upload/image/597x500-c3-aircross-suv-auto-express-award.325197.jpg
/files/upload/image/747x322_grip_control_c3_aircross-flou.254859..72-2-1.jpg
/files/upload/image/747x322_agilite_c3_aircross-flou.254858.4.72-2-1.jpg


Dominē uz ceļa ar šo apvidus auto! Pateicoties paaugstinātam

klīrensam, liela izmēra riteņiem un saķeres kontroles funkcijai ar

Hill Descent Assist, apvidus auto Citroën AIRCROSS ir gatavs

braukšanai pa visu veidu apvidiem. 

Šis unikālais risinājums ļauj jums modificēt vilkmes spēku

atbilstoši ceļa seguma veidam un kontrolēt automašīnas

braukšanas ātrumu, braucot lejup pat no stāviem kalniem.

 C3 AIRCROSS apvidus auto lieliski jūtas gan pilsētā, gan bezceļos.

Pilsētās parkošanās atbalsta tehnoloģija palīdzēs parkoties ātri un

bez grūtībām.

ULTRA MODULĀRS UN ĒRTS

Unikālais Citroën C3 AIRCROSS apvidus auto plānojums nodrošina segmentā plašāko salonu ar unikālu komforta līmeni: 5 sēdekļi ar plašu telpu

kājām un galvai. Īpaši plašā bagāžas nodalījuma ietilpība ir 410 litri, kuru ir iespējams paplašināt līdz pat 520 litriem, nolaižot pasažieru sēdekļus

aizmugurē. Pilnvērtīgai modularitātei ir iespējams nolaist arī priekšējā pasažiera sēdekli, kas ļauj paplašināt bagāžas nodalījuma garumu līdz pat 2,4

metriem.

 

ROBUSTS UN DROŠS DIZAINS
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ROBUSTS UN DROŠS DIZAINS

C3 AIRCROSS apvidus auto piesaista uzmanību ar savu oriģinālo dizainu un dzinēja pārsega muskuļotajām līnijām. Vizuālais dizains rada iespaidu

par robustu spēku, bet apgaismojuma risinājumu izvietojums piesaista uzmanību gan automašīnas priekšpusei, gan aizmugurei. Savukārt

horizontālās līnijas un apjomīgie kontūri rada patīkamu pretstatu. Jaunajam Citroën apvidus auto ir piemīt zīmolam raksturīgais gaismas elementu

izvietojums divos līmeņos. Šie gaismas elementi izceļ iespaidīgo priekšpusi un atspoguļo zīmola identitāti jaunākās paaudzes modeļos.

Aizmugurē C3 AIRCROSS apvidus auto spēcīgie pleci izceļ automašīnas platumu un rakstura spēku. Aizmugurējās gaismas ar 3D efektu norāda uz

līdzību ar C3 un C-Aircross konceptauto. C3 AIRCROSS riteņu arkas ir aprīkotas ar izvērstiem spārniem, bet virsbūves krāsai atbilstošie aizsargpaneļi

nodrošina aizsardzību pret maznozīmīgiem triecieniem.

JŪSU IZVĒLEI 40 KRĀSU KOMBINĀCIJAS: JO VAIRĀK, JO LABĀK!
Astoņas virsbūves krāsas, trīs jumta krāsas un četri krāsu komplekti ļaus

jums pielāgot Citroën C3 AIRCROSS atbilstoši jūsu personīgajai gaumei.

Izvēlei pieejamas 40 dažādas kombinācijas! Viss ir izstrādāts līdz sīkākajai

detaļai. Personalizācijas iespējas ļauj pielāgot ikvienu elementu: gaismas

elementu apdare, jumta reliņi, krāsainie spoguļi, kā arī priekšējie lukturi

un automašīnas disku vāciņi.

Arī salonu ir iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vēlmēm. Izvēlei ir pieejami

pieci iepriekš sagatavoti salona noformējumi: standarta, Metropolitan

Grey, Urban Red, Hype Mistral un Hype Colorado. Katram salona apdares

variantam ir savas unikālās īpašības, kas ir raksturīgas modes vai mēbeļu

apdares pasaulei.

Jūs varat izvēlēties papildināt klasiskās krāsas ar spilgtiem risinājumiem vai tieši otrādi - mīkstināt kontrastus. Klientiem ir pieejams arī plašs

dažāda dizaina riteņu disku klāsts 16 vai 17 collu izmērā.

 

HYPE COLORADO  HYPE MISTRAL
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Hype Colorado krāsu kombinācija ir uzskatāma par "Premium"

klases kategoriju, ko papildina taustei patīkami materiāli un īpašā

"Colorado" krāsas apdare uz pusādas sēdekļiem. Colorado krāsas

divu toņu stūres apdare un panelis papildina unikālo dizainu,

veidojot visaptverošu komfortu un labsajūtu. 

 Hype Mistral salona apdare ir paredzēta luksusa klases

cienītājiem, jo ietver melnas ādas apdari, īpašiem auduma raksta

elementiem, kā arī paneļa apdari ar ādas elementiem. 

 

METROPOLITAN GREY  URBAN RED

 
Metropolitan Grey salona apdare ieskauj jūs spilgtās krāsās un

siltos materiālos, kas ir bagātīgi izmantoti sēdekļu un paneļu

apdarē –  līdzsvars starp komfortu un kontrastu.

 Urban Red salona apdare atspoguļo un izpauž C3 Aircross apvidus

auto tehnoloģisko raksturu. Salons ir izpildīts tumšās krāsas ar

dramatiskiem sarkanas krāsas uzsvariem uz sēdekļiem.

CITROËN ADVANCED COMFORT®

Saglabājot uzticību zīmola DNS un mūsu Citroën Advanced Comfort® programmai, C3 AIRCROSS apvidus auto ir apvienojis visus jaunākos Citroën

sasniegumus un nodrošina pasažieriem un autovadītājiem nepārspētu pārvietošanās komfortu. 
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Mūsu mērķis ir padarīt braucienu ar C3 AIRCROSS tik patīkamu un baudāmu, cik tas ir iespējams. Jauna līmeņa komforta līmeni C3 AIRCROSS

apvidus auto salonā nodrošina sekojošais: 

īpaši plaši un ērti sēdekļi nodrošina papildu komfortu

Citroën raksturīgā piekare nodrošina patīkamu braukšanu visos apstākļos 

skaņas komforts tiek panākts ar rūpīgu skaņas izolāciju un uzlabotu akustiku

BAGĀŽAS NODALĪJUMA APJOMS IR PAPLAŠINĀMS LĪDZ 520 LITRIEM

Ierobežojumi bagāžas apjomiem ir palikuši pagātnē, jo C3 Aircross SUV ir segmentā lielākais bagāžas nodalījums. Bagāžas nodalījuma standarta

apjoms ir 410 litri, bet to ir iespējams paplašināt līdz pat 520 litriem, pārbīdot aizmugurējos sēdekļus. Bagāžas nodalījumam var ērti un vienkārši

piekļūt no automašīnas aizmugures. 

Kopējais salona ietilpības apjomu ir iespējams palielināt līdz pat 1289 litriem, nolaižot aizmugurējos sēdekļus. Spēcīgs ikdienas praktiskumā, C3

Aircross apvidus auto ir aprīkots ar noņemamu plauktu, kas ir paredzēts garu objektu pārvadāšanai un kuru var glabāt vertikālā pozīcijā. Vēl viens

atjautīgs risinājums ir bagāžas nodalījuma grīda ar diviem augstumiem, kuru ir iespējams izmantot, nolaižot aizmugurējos sēdekļus.

ATVERAMA STIKLA PANORĀMAS LŪKA
Pateicoties plašajai stiklotajai lūkai (gandrīz metra garumā salona iekšpusē), salons vienmēr ir gaišs un plašs, uzlabojot gan pasažieru garastāvokli,

gan labsajūtu neatkarīgi no tā, vai lūka ir atvērta vai aizvērta.

Pateicoties lūkai, ikviens brauciens kļūst par unikālu piedzīvojumu. Ērti izvietotās pogas ļauj autovadītājam gan atvērt lūku, gan regulēt žalūzijas,

lai mainītu apgaismojuma līmeni salonā.

 

LIETDERĪGĀS TEHNOLOĢIJAS
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LIETDERĪGĀS TEHNOLOĢIJAS
KRĀSAINS DISPLEJS

Autovadītāja displejs atspoguļo visu svarīgāko informāciju tieši vadītāja redzes lokā, kas nozīmē to, ka autovadītājam nebūs jānovērš skatiens no

ceļa. Informācija tiek parādīta uz krāsaina displeja tiešā autovadītāja redzamībā.

VIEDTĀLRUŅU BEZVADU UZLĀDE
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VIEDTĀLRUŅU BEZVADU UZLĀDE

Citroën C3 AIRCROSS ir aprīkots ar intuitīvām savienojamības funkcijām. Centrālajā konsolē ir iebūvēts nodalījums viedtālruņu bezvada uzlādei.

Pasažieriem un autovadītājiem uz 7" ekrāna ir  pieejamas arī viedtālruņa lietotnes, ko nodrošina Mirror Screen, Apple CarPlay un Android Auto

funkcionalitāte.

12 ATBALSTA SISTĒMAS
Izmantojot visas Citroën Advanced Comfort® programmas priekšrocības, kompaktais apvidus auto Citroën C3 AIRCROSS tika izveidots

augstākajam ērtības līmenim. Automašīna ir aprīkota ar intuitīvām tehnoloģijām, kuru mērķis ir radīt autovadītājam drošības sajūtu un pārliecību

par notiekošo uz ceļa. Tehnoloģiju vadības elementi ir izvietoti paneļa centrā, skārienjutīgā ekrānā, lai padarītu katru braucienu maksimāli drošu. 

SAĶERES KONTROLE AR HILL DESCENT ASS
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SAĶERES KONTROLE AR HILL DESCENT ASS

Saķeres kontroles funkcija Grip Control® un 16 vai 17 collu dubļiem un sniegam paredzētās riepas padara C3 Aircross par ļoti daudzpusīgu

automašīnu, kas ir piemērota visa veida ceļiem neatkarīgi no to stāvokļa vai seguma.

Pieci braukšanas režīmi ir paredzēti drošībai visos apstākļos. Autovadītāji var pārslēgt Grip Control sistēmu automātiskā vai standarta režīmā, vai

specifiskiem segumiem paredzētos režīmos: smiltis (Sand), bezceļi (All-Road), sniegs (Snow), kā arī vienkārši izslēgt šo funkciju (ESP OFF).

Apvienojumā ar saķeres kontroles sistēmu Grip Control®, sistēma braukšanai lejup no kalna Hill Descent Assist saglabā zemu automašīnas ātrumu

braucot lejup no ļoti stāvām nogāzēm. Šī tehnoloģija noturēs C3 Aircross pareizajā trajektorijā, samazinot slīdēšanas riskus arī uz slīpām nogāzēm.

SAVIENOJAMĪBA & INTUITĪVA IZMANTOŠANA
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SAVIENOJAMĪBA & INTUITĪVA IZMANTOŠANA
MIRROR SCREEN

Funkcijas Android Auto, Apple Car Play™ un MirrorLink® ļauj izmantot jūsu viedtālruņa saturu un lietotnes pie stūres drošā veidā, parādot

viedtālruņa ekrānu uz 7" collu skārienjutīgā ekrāna.

3D CONNECT NAV
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3D CONNECT NAV

Šī ir jaunākās paaudzes 3D navigācijas sistēma, kas iekļauj tādus pakalpojumus kā TomTom Traffic, kas sniedz informāciju par satiksmi, degvielas

uzpildes stacijām, autostāvvietām un to cenām, laika apstākļu prognozi un iespēju meklēt apkārtnē esošās apskates vietas.

EFEKTĪVI DZINĒJI
Kopā ar jauno modeli jums tiek piedāvāta jauna efektīvu un ekonomisku dzinēju paaudze. Apvidus auto ir aprīkots ar 2018. gadā starptautiski

apbalvotajiem PureTech 110 ZS un 130 ZS benzīna dzinējiem, kā arī PureTech 82 ZS un BlueHDi dīzeļdegvielas dzinējiem (100 un 120 ZS).

EAT6 automātiskā ātrumkārba ar Stop & Start funkciju ir pieejama PureTech 110 benzīna dzinējiem, bet PureTech 130 benzīna dzinējs un BlueHDi

120 dīzeļdegvielas dzinējs ir aprīkoti ar 6 ātrumu manuālo ātrumkārbu.

Cenrādis

   Modelis Transmisija Jauda
(kW / zs) Degviela NEDC Vidēja

patēriņš
NEDC
CO2 Cena Cena ar atlaidi

EUR iekļ.PVN 21%

Ikmēneša
maksa

60 mēneši/15%

pirmā iemaksa

Feel PureTech 110 M 81 / 110 B 4.8 110 18 600 15 900 176

Feel BlueHDi 100 M 73 / 100 D 4.1 107 20 000 18 800 208
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Shine PureTech 110 M 81 / 110 B 4.8
109-
110 20 900 19 400 215

Shine BlueHDi 100SST M 73 / 100 D 22 300 20 800 230

Shine BlueHDi 120 AT A 88 / 120 D 25 600 24 100 267

Shine PureTech 130 AT A 96 / 130 B 5 114 23 100 18 540 205

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. Auto-Bon AC AS patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma
sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN. 

Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa 

Jauna Citroën iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62 €, procentu likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem
izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā summa: 11 900 € ar PVN, depozīts 1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce

Aprīkojums
Iekļauts Feel pakā Feel Shine

Manuālā klimata kontrole

Miglas lukturi ar statisko pagriezienu apgaismojuma funkciju

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs

Apsildāmas priekšējās sēdvietas

Elektriski vadāmi priekšējie logi un ārējie atpakaļskata spoguļi

Metāliska krāsa

Palīgsistēma vadītāja uzmanības noturēšanai

Pack Safety 1 - braukšanas joslas pamešanas brīdinājuma sistēma, ātruma pārsniegšanas brīdinājums (LI01)

ESP elektroniskā stabilitātes kontrole

ABS bremzes, palīdzība ārkārtas bremzēšanā un elektroniskais bremzēšanas spēka sadalītājs

Vadītāja un pasažiera drošības spilveni

Sānu drošības spilveni, aizkara tipa drošības spilveni

Apsildāms aizmugurējais logs, stikla tīrītājs un apskalotājs

Borta dators

Mainīgas darbības intensitātes stūres pastiprinātājs

Automātiskie dienas gaitas lukturi

Tumši pelēka auduma salona apdare

Galvas balsti, visas sēdvietas

1/3-2/3 aizmugurējās nolokāmās sēdvietu atzveltnes



Aizmugurējās 3 punktu drošības jostas

Drošības jostu piesprādzēšanas brīdinājums

Isofix bērnu sēdeklīša stiprinājumi

Riepu spiediena uzraudzības sistēma

Riepu remonta komplekts

Bezmaksas Citroën palīdzības pakalpojumi, derīgi garantijas laikā

7 collu skārienekrāns dažādu funkciju pārvaldīšanai

16 collu alumīnija riteņi  

Mirror Screen

Apple CarPlay

Android Auto

Bluetooth + USB kontakligzda

Elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi  

Elektriski vadāmi aizmugurējie logi  

Ādas stūre

Gareniski jumta reliņi  

LED dienas gaitas lukturi

Priekšējā un aizmugurējā bampera uzlika, pelēka

Shine, kas pievienota pakai Feel Feel Shine

Vadītāja sēdvietas elkoņbalsta regulēšana  

3D navigācija, digitālais radio  

Automātiskā klimata kontrole  

17 collu alumīnija riteņi  

Lietus sensors, automātiskā lukturu pārslēgšana, salona spoguļa aptumšošanās funkcija  

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori  

Tonēti aizmugurējie sānu logi un aizmugurējais logs  

Nolokāms priekšējais pasažiera sēdeklis  

1/3-2/3 nolokāmas sēdvietas uz sliedēm 2. rindā, regulējamas atzveltnes  

Automātisku tālo gaismu funkcija  

Palīgsistēma vadītāja uzmanības noturēšanai  

Brīdinājums par sadursmi  



Palīdzība ārkārtas bremzēšanā, brīdinājums par sadursmi, automātiskais apgaismojums  

 Standarta aprīkojums

Papildus aprīkojums
Rūpnīcas papildus aprīkojums Feel Shine

Sānu logu aizkari 2. rindā  50

COLOR PACK NATURAL WHITE  100

dabīgi balti sānu spoguļu korpusi  +

dabīgi balti jumata reliņi  +

dabīgi baltas uzlikas ap aizmugures sānu logiem  +

dabīgi balti lieto disku ieliktņi/kalpaciņi  +

dabīgi balti priekšējo lukturu iertvari  +

COLOR PACK ORANGE  100

orznži sānu spoguļu korpusi  +

oranži jumata reliņi  +

oranžas uzlikas ap aizmugures sānu logiem  +

oranži lieto disku ieliktņi/kalpaciņi  +

oranži priekšējo lukturu iertvari  +

COLOR PACK SILVER  100

sudraboti sānu spoguļu korpusi  +

sudrabotas uzlikas ap aizmugures sānu logiem  +

sudraboti lieto disku ieliktņi/kalpaciņi  +

sudraboti priekšējo lukturu iertvari  +

Jumta reliņi, sudraba  +

Blanc Noir oniksa jumts un spoguļu ietvari  270

Īpaša jumta un virsbūves krāsa - Natural White  270

Apsildāms vējstikls  120

AMBIENCE PACK METROPOLITAN GREY 250 250

Sēdekļa apdare Square Grey audums + sēdekļa roku balsti, durvju balsti + +

Informācijas paneļa dekoratīva apdare + +

Grīdas konsoles dekors krāsots Méditation Nacré + +

Square Grey audums ievietots durvju balstos + +

Stāvbremzes svira krāsota + +

Elkoņbalsti vadītāja sēdeklim + +



AMBIENCE PACK URBAN RED 390 390

Stūre ar ādas apdari un spīdīgi melnu dekoru + sarkanā apelsīna krāsas detaļas un radio kontrole + +

Ventilācijas atveres ar sarkanā apelsīna apdari + +

Ātrumpārslēga apdare ar dekoratīvām šuvēm, PU ātrumpārslēgs, izņemot 6 ātrumu + +

Stāvbremzes svira krāsota + +

3D Quartz tumši pelēks auduma dekors durvju panelm (roku balsti) + pievienojamas '' viltotas siksniņas '' + +

Elkoņbalsti vadītāja sēdeklim + +

AMBIENCE PACK HYPE COLORADO 650 650

Colorado ādas / auduma sēdekļiem + TEP Carla Mistral sēdekļiem un durvju roku balstiem + +

Colorado perlamutra dekori grīdas konsole + +

Grīdas konsole ar Colorado perlamutra dekoru + +

Divu krāsu stūre ar ādas apdari un spīdīgi melnu dekoru + satīna hroma apdares detaļas un radio taustiņi + +

Ventilācijas atveres ar satīna hroma apdari + +

Ātrumpārslēga apdare ar dekoratīvām šuvēm, ātrumpārslēga uzgalis ar ādas apdari + +

Stāvbremzes sviras ādas apdare ar dekoratīvām šuvēm + +

Colorado apšuvums grīdas paklājiem (priekšā un aizmugurē) + +

Odeon Nixon auduma dekorsr durvju panelī (roku balsts) + pievienojamas '' viltotas siksniņas '' TEP Carla Mistra + +

Elkoņbalsti vadītāja sēdeklim + +

AMBIENCE PACK HYPE MISTRAL 650 650

MIXT Melna āda / rakstains audums sēdekļiem seat + TEP Carla Mistral sēdekļiem un durvju roku balstiem + +

Instrumentu paneļa dekors ar TEP (vinils) apdari Corinthe Satisfaction pelēks + +

Satisfaction pelēks grīdas konsoles dekors + +

Stūre ar ādas apdari un spīdīgi melnu dekoru + satīna hroma apdares ieliktņi un radio kontrole + +

Ventilācijas atveres ar satīna hroma apdari + +

Satisfaction pelēks apšuvums grīdas paklājiem (priekšā un aizmugurē) + +

Elkoņbalsti vadītāja sēdeklim + +

Bezatslēgas piekļuves un iedarbināšanas sisēmas priekšējo durvju rokturi ar hroma apdari  400

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori 280

Grip Control & Hill Assist Descent Control  310

Citroën Connect Box 310  

Citroën Connect Box  310

Citroën Connect 3D Navigation 590  

Pack Techno 2  890

Hi-Fi skaņa un pastiprinātājs  +

Head up priekšējā stikla displejs (krāsains) ar tumši tonētu paneli  +

Klusteris ar Matrix 3.5''krāsainu displeju - balti pikseļi - hromēts dekors  +

Viedtālruņa bezvadu lādētājs  +



Pack Safety  790

Aklo zonu sensors  +

Top Rear Vision atpakaļskata kamera - Visio Park 1  +

Priekšējie parkošanās sensori  +

Bezatslēgas piekļuves un iedarbināšanas sisēmas priekšējo durvju rokturi ar hroma apdari  +

Automātiskā parkošanās sistēma  +

Atverams panorāmas stikla jumts ar saules aizsargu 940 940

Latvijā uzstādītais papildus aprīkojums Feel Shine

Reģistrācija CSDD + LE drošības komplekts + tekstila paklājiņi 300 300

Signalizācija, oriģinālā ar pulti 305 305

Gumijas vanniņa bagāžas nodalījumam 65 65

Tekstila paklājiņš bagāžas nodalījumam 40 40

Jumta reliņi 225 225

Tekstila paklājiņi ar gumijas pamatni 80 80

Tekstila paklājiņi 50 50

Salona gumijas paklājiņi 75 75

Dubļusargi priekšējie 90 90

Dubļusargi aizmugurējie 90 90

Sēdekļu pārvalki, salokāmi (labā puse "kā galds") 295 295

Sēdekļu pārvalki, aizmugurē saliekami (labā puses standartam) 295 295

Garantija

3 gadus vai 200 000 km 200

4 gadus vai 200 000 km 300

5 gadus vai 150 000 km (Standarts)

5 gadus vai 200 000 km 350

6 gadus vai 120 000 km 80

6 gadus vai 150 000 km 250

6 gadus vai 200 000 km 350

 Standarta aprīkojums

Tehniskie dati



Tehniskie dati
PureTech

110
BlueHDi

100
BlueHDi
100SST

BlueHDi
120 AT

PureTech
130 AT

Motors

Veids PureTech
110

BlueHDi
100

BlueHDi
100SST

BlueHDi
120 AT

PureTech
130 AT

Cilindru skaits R3 R4 R3

Darba tilpums, cm³ 1199 1499 1199

Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min 81/110/5500 73/100/3500 88 / 120 96/130

Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min 205/1500 254/1750  205/1500

Transmisija M A

Dzenošā ass Priekša

Šasijas tips

Durvju skaits 5

Sēdvietu skaits 5

Kategorija M1

Veida apakšgrupa Hečbeks

Izmēri

Garums, mm 4155 4154 4155

Platums, mm 1765 1756

Augstums, mm 1648 1637

Garenbāze, mm 2604

Klīrenss, mm 178

Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums /
augstums / tilpums 410

Masas

Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg 1234-1440 1278-1441 1234-1410

Pilna masa, kg 1795 1815 1835

Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg 840/600 840/622 840/600

Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg 445-621 449-612 445-621

Degvielas tvertnes tilpums 45

Ekspluatācijas raksturlielumi

Maksimālais ātrums, km/h 183 175  195

Ieskrējiens 0-100 km/h 11.5 12.1  10.3

Degvielas patēriņš

Degvielas veids B D B



WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km 5.9-6.3  6.3-6.6

WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km 134-142  142-150

NEDC Ārpus pilsētas, l/100 km 4.2 3.7  4.5

NEDC Pilsētā, l/100km 5.8-5.9 4.8  5.9

NEDC Vidēais degvielas patēriņš, l/100km 4.8 4.1  5

NEDC Kombinēta CO2 emisija, g/km 110 107  114

Riepas un riteņi

Riepas izmēri 205/60R16 205/60R17 215/50R17

Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa

Krāsu palete

Noir Perla Gris Artense Red

Blue Gris Platinium White

Orange Beige

NB! Ņemiet vērā, ka attēliem ir tikai ilustratīva nozīme. Automašīnas aprīkojums, tai skaitā jumta krāsa, sānu spoguļi, jumta reliņi, riteņu diski,
aizmugurējie logi u.tml. var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa.

Kontakti

SIA ANDRÉ MOTORS

Rīga

Kārļa Ulmaņa gatve 90, LV-1046

info@andremotors.lv

tālr. +371 6740 8700

SIA KARLO MOTORS

Rīga

Vecā Biķernieku iela 3, LV-1079

info@karlomotors.lv

tālr. +371 6751 4514

SIA MITAU MOTORS

Jelgava

Atmodas iela 19, LV-3007

info@mitaumotors.lv

tālr. +371 6301 1223

SIA AUTOGARS

Cēsis

Saulrītu iela 9, LV-4101

autogars@autogars.lv

tālr. +371 6412 2831



SIA REZERVE

Kuldīga

Ēdoles iela 54, LV-3301

info@rezerve.lv

tālr. +371 6332 2884

SIA MILE AUTO

Sigulda

Mālpils iela 2, LV-2150

info@mile-auto.lv

tālr. +371 6797 0970
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