
NEΟ CITROËN C3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ CITROEN

C3 A51 N.Vie

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.4 HDI 70 Trend 1.4 HDI 70 Attraction 1.4 HDI 70 Eco Chic

Τελική Λιανική Τιμή 15.390,00 16.100,00 16.900,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.4 HDI 70 Trend 1.4 HDI 70 Attraction 1.4 HDI 70 Eco Chic ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l

ABS με EBD και Brake Assist l l l

ESP με παράλληλη λειτουργία αντιολίσθησης τροχών l l l

Αερόσακος οδηγού l l l

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l l l

Πλαïνοί αερόσακοι l l l

Pack Securite: Αερόσακοι οροφής και ένδειξη μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας του 

συνοδηγού
- l l

Pack Securite: Αερόσακοι οροφής και ένδειξη μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας του 

συνοδηγού & Υφασμάτινη Επένδυση καθισμάτων Fyber Mistral/Brun
m - - 775,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας - l l

Προβολείς ομίχλης - l l

Φώτα ημέρας LED στον μπροστινό προφυλακτήρα - l l

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στην γρίλια  και χειρολαβές ανοίγματος θυρών χρωμίου - l l

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων και στην πίσω μονή πόρτα - - l

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος - l -

Κάλλυμα καθρεπτών χρωμίου - - l

Πανοραμικό παρμπρίζ Zenith με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου το οποίο περιλαμβάνει 

συρόμενο σκιάδιο με ενσωματωμένα αλεξίλια
- m l 600,00

Air Condition l l -

Αυτόματος κλιματισμός - m l 600,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες l l l

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα - m m 150,00

Pack City: Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι & θερμαινόμενοι 

εξωτερικοί καθρέπτες, Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες και Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω 
- m m 400,00

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l

Δερμάτινο τιμόνι - l l

Διακοσμητική επένδυση πρόσοψης ταμπλό σε χρώμα Μαύρο Mat l - -

Διακοσμητική επένδυση πρόσοψης ταμπλό Tungstene - l -

Διακοσμητική επένδυση πρόσοψης ταμπλό σε χρώμα Μαύρο Γυαλιστερό - - l

Ράδιο CD MP3 με πρίζα Jack, 4 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι m l l 300,00

Connecting Box: Θύρα USB, πρίζα Jack και Bluetooth - m m 300,00

Pack Connect Hi-Fi: Navigation e-My Way Hi-Fi με έγχρωμη οθόνη  7" 16/9 και 

ενσωματωμένη χαρτογράφηση Ευρώπης, MP3, 6 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, 

πρίζα Jack και θύρα USB, Σύστημα Hi-Fi Light με 1 επιπλέον ηχείο στο κέντρο του ταμπλό 

& Subwoofer με ενσωματωμένο ενισχυτή και αρωματικό χώρου

- - m 1.100,00

Pack Connect Park: Κάμερα Οπισθοπορείας και Navigation e-My Way με έγχρωμη οθόνη  

7" 16/9 και ενσωματωμένη χαρτογράφηση Ευρώπης, MP3, 6 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι, 

Bluetooth, πρίζα Jack και θύρα USB και αρωματικό χώρου

- - m 1.250,00

Pack Connect Clima: Αυτόματος κλιματισμός και Navigation e-My Way με έγχρωμη οθόνη  

7" 16/9 και ενσωματωμένη χαρτογράφηση Ευρώπης, MP3, 6 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι, 

Bluetooth, πρίζα Jack και θύρα USB, αρωματικό χώρου και διακοσμητική επένδυση ταμπλό 

Gris Moondust

- m - 1.150,00

Pack Connect Clima Park: Αυτόματος κλιματισμός και Κάμερα Οπισθοπορείας και 

Navigation e-My Way με έγχρωμη οθόνη  7" 16/9 και ενσωματωμένη χαρτογράφηση 

Ευρώπης, MP3, 6 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, πρίζα Jack και θύρα USB, 

αρωματικό χώρου και διακοσμητική επένδυση ταμπλό Gris Moondust

- m - 1.450,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Omni Crepe Mistral/Bise l - -

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Fyber Mistral/Brun - l -

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Rayados Mistral/Mistral - - l

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Asterodea l - -

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Airflow Biton - l -

Ζάντες αλουμινίου 16" Valonga και εφεδρικός τροχός ανάγκης - m l 560,00

Μεταλλικό  χρώμα m m m 450,00

l Βασικός εξοπλισμός

m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να 

επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην 

εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 


