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IEPAZĪSIMIES!
Esmu jaunais Citroën C3 Aircross

Esmu jauns kompakto krosoveru segmenta auto. Ar savu pārliecinošo izskatu un 
vismodernāko aprīkojumu, esmu gatavs iekarot Tavas simpātijas. Esmu pieejams 8 dažādās 
virsbūves un 5 salona un jumta apdares krāsās, kā arī atšķiros no citiem ar tikai man 
piemītošiem dizaina elementiem. Manī pukst izcili taupīga benzīna vai dīzeļa sirds, kas pārī 
ar mehānisko vai automātisko pārnesumkārbu, sniegs Tev vēl nebijušu braukšanas pieredzi.

Izdari savu izvēli jau tagad!
Izdari savu izvēli jau tagad! Noliktavā pieejamas vairāk kā 50 jaunā modeļa automašīnas. 

Ikvienam pasūtījumam, kas veikts līdz 28. februārim, dāvānā ZIEMAS RIEPAS un REĢISTRĀCIJA.
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PureTech 5MT 
60 kW 82 Zs benzīnmotors  
vid. CO2 116g/100km 
vid. degvielas patēriņš 5.1l/100km 

13 900 EUR 15 500 EUR 17 200 EUR 

PureTech 5MT  
81 kW 110 Zs benzīnmotors 
vid. CO2 115g/100km  
vid. degvielas patēriņš 4.9l/100km 

-- 17 000 EUR 18 700 EUR 

PureTech 6AT 
81 kW 110 Zs benzīnmotors 
vid. CO2 115g/100km  
vid. degvielas patēriņš 4.9l/100km 

-- 18 500 EUR 20 200 EUR 

BlueHDi 5MT 
73 kW 100 Zs dīzeļmotors  
vid. CO2 96g/100km 
vid. degvielas patēriņš 3.7l/100km 

-- 18 900 EUR 20 600 EUR 

 

C3 Aircross cenrādis Live Feel Shine

STANDARTA APRĪKOJUMS

Live 
Manuālā klimata kontrole • RD6 radio, 4 skandas, Bluetooth, USB • 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 • 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 
visām sēdvietām • 1/3 - 2/3 nolokāmās aizmugures sēdvietu atzveltnes •Aizmugurējās 3 punktu drošības 
jostas • Drošības jostu piesprādzēšanas brīdinājums • Isofix bērnu sēdeklīša stiprinājumi • Riepu spiediena 
uzraudzības sistēma • Riepu remonta komplekts • Bezmaksas Citroën palīdzība garantijas laikā

Feel (papildus Live)
7 collu skārienekrāns dažādu funkciju pārvaldīšanai • 16 collu alumīnija riteņi • Mirrorlink + WiFi
Elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi • Elektriski vadāmi aizmugurējie logi • Ādas stūre 
Jumta reliņi • LED dienas gaitas lukturi • Priekšējā un aizmugurējā bufera uzlika

Shine (papildus Feel)
Citroën Connect 3D navigācija • Automātiskā divzonu klimata kontrole • 17 collu alumīnija riteņi 
Lietus sensors, automātiskā lukturu pārslēgšana, salona spoguļa aptumšošanās funkcija • Automašīnas 
novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori • Miglas lukturi ar statisko pagriezienu 
apgaismojuma funkciju • 1/3 - 2/3 nolokāmas sēdvietas uz sliedēm aizmugurē, regulējamas atzveltnes 
Tonēti aizmugurējie sānu logi un aizmugurējais logs



 

COLOR PACK BLACK: spīdīgi melni Onyx sānu spoguļu korpusi, jumta 
reliņi  un priekšējo lukturu ietvari 

240 EUR 110 EUR 

COLOR PACK NATURAL WHITE: balti sānu spoguļu korpusi, jumta reliņi, 
uzlikas aizmugures sānu logiem, vieglmetāla disku ieliktņi un priekšējo 
lukturu ietvari 

240 EUR 180 EUR 

COLOR PACK ORANGE: oranži sānu spoguļu korpusi, jumta reliņi, uzlikas 
aizmugures sānu logiem, vieglmetāla disku ieliktņi un priekšējo lukturu 
ietvari 

240 EUR 180 EUR 

COLOR PACK SILVER: sudraboti sānu spoguļu korpusi, jumta reliņi, uzlikas 
aizmugures sānu logiem, vieglmetāla disku ieliktņi un priekšējo lukturu 
ietvari 

240 EUR 180 EUR 

Īpaša jumta un virsbūves krāsa Spicy Orange 270 EUR 270 EUR 

Īpaša jumta un virsbūves krāsa Soft Sand 270 EUR 270 EUR 

Īpaša jumta un virsbūves krāsa Natural White 270 EUR 270 EUR 

Īpaša jumta un virsbūves krāsa Ink Black 270 EUR 270 EUR 

AMBIENCE PACK METROPOLITAN GREY: sēdekļu, roku balstu, durvju 
elementu apdare ar Square Grey audumu, informācijas paneļa dekoratīva 
apdare, krāsots grīdas konsoles dekors Méditation Nacré, krāsota 
stāvbremzes svira 

250 EUR 250 EUR 

Feel Shine

AMBIENCE PACK URBAN RED: stūre ar ādas apdari un spīdīgi melnu 
dekoru, sarkanā apelsīna krāsas detaļas, radio kontroles sviras, ventilācijas 
atveres, ātrumpārslēga apdare ar dekoratīvām šuvēm, krāsota stāvbremzes 
svira, 3D Quartz tumši pelēks auduma dekors durvju paneļiem 

390 EUR 390 EUR 

AMBIENCE PACK HYPE COLORADO: Colorado ādas auduma sēdekļu 
apdare Mistral sēdekļiem, grīdas konsole ar Colorado perlamutra dekoru, 
divu krāsu stūre ar ādas apdari un spīdīgi melnu dekoru, satīna hroma 
apdares detaļas, radio taustiņi un ventilācijas atveres, ātrumpārslēga apdare 
ar dekoratīvām šuvēm, ātrumpārslēga uzgalis ar ādas apdari, stāvbremzes 
sviras ādas apdare ar dekoratīvām šuvēm, Colorado apšuvums grīdas 
paklājiem 

650 EUR 650 EUR 

AMBIENCE PACK HYPE MISTRAL: MIXT melna āda/rakstains audums 
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 

650 EUR 650 EUR 

Papildus aprīkojums

www.mile-auto.lv



Tumši tonēts aizmugurējais logs un sānu 
logi, izņemot aizmugurējos mazos sānu logus 

240 EUR -- 

Automašīnas novietošanai stāvvietā 
paredzētie aizmugurējie sensori 

280 EUR std 

Citroën Connect Box 310 EUR 310 EUR 

Grip Control & Hill Descent Control 310 EUR 310 EUR 

Citroën Connect 3D navigācija 590 EUR std 

AUTOMATIC PACK: klimata kontrole, automātiski aptumšojams iekšējais 
atpakaļskata spogulis, lietus sensors, miglas lukturi 

420 EUR -- 

FAMILY PACK: nolokāms priekšējais pasažiera sēdeklis, sānu logu aizkari 
2. rindā, 1/3 - 2/3 nolokāmas sēdvietas uz sliedēm, regulējamas, 
automātisku tālo gaismu funkcija, palīgsistēma vadītāja uzmanības 
noturēšanai, brīdinājums par sadursmi, ārkārtas bremzēšanas palīgsistēma 

480 EUR 240 EUR 

PACK TECHNO: Hi-Fi skaņa un pastiprinātājs, Head up priekšējā stikla 
displejs (krāsains) ar tumši tonētu paneli, Matrix 3.5'' krāsains displejs, 
viedtālruņa bezvadu lādētājs 

-- 890 EUR 

PACK SAFETY: Aklo zonu sensors, Top Rear Vision atpakaļskata kamera 
Visio Park, priekšējie parkošanās sensori, bezatslēgas piekļuves un 
iedarbināšanas sistēma, priekšējo durvju rokturi ar hroma apdari, 
automātiskā parkošanās sistēma 

-- 1150 EUR 

Panorāmas stikla jumts ar saules aizsargu 940 EUR 940 EUR 

Kompakta izmēra rezerves ritenis 125 EUR 125 EUR 

Live pieejams Citroën Connect Box 310 EUR un kompakta izmēra rezerves ritenis 125 EUR 

 

TAVS TUVĀKAIS CITROËN PĀRSTĀVIS
Mālpils iela 2, Sigulda

www.mile-auto.lv, info@mile-auto.lv, tel. +371 67970970 


