
შპს მეკრე
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დისტრიბუტორი საქართველოში
დ.აღმაშენებლის ხეივანი 122

ტელ.: 0322 121220

მოდელი Citroen › C5 Aircross Shine
1 გამოშვების წელი 2021
2 ძრავის მოცულობა 2.0  Blue HDI EURO5
3 ცხენის ძალა 180
4 გადაცემათა კოლოფი ავტომატური AT AMN8
5 საწვავის ტიპი დიზელი
6 ავზის მოცულობა 53ლტ.
7 საწვავის ხარჯი 100 კმ-ზე (შერეული) 6.5ლტ.
8 სიგრძე 4500მმ.
9 სიგანე 1859მმ.

10 სიმაღლე 1688მმ.
11 კორპუსის დაშორება ზედაპირიდან  (ქლირენსი) 180მმ.
12 საბარგულის მოცულობა 580ლტ.
13 კარების რაოდენობა 5
14 კარტერის დამცავი +
15 მრავალფუნქციური ბორტ  კომპიუტერი +
16 საჭის ელ. გამაძლიერებელი +
17 საჭის სიმაღლის რეგულირება +
18 მძღოლის სავარძლის ელექტრო რეგულირება +
19 წინა მგზავრის სავარძლია მექანიკური რეგულირება +
20 სავარძლები Citroen Advanced Comfort +
21 უკანა ჯიბე წინა სავარძლებზე +
22 უკანა რიგის ინდივიდუალური მოძრავი სავარძლები, პოზიციის რეგულირებით +
23 ორ დონიანი საბარგული, სიმაღლის რეგულირებით +
24 ანტიბლოკირების სამუხრუჭე სისტემა ABS +
25 ექსტრემალური დამუხრუჭების სისტემა (AFU) +
26 სამუხრუჭე სისტემის გამანაწილებელი სისტემა (REF) +
27 სტაბილიზაციის სისტემა ESP+ASR +
28 საბარგულის სენსორული გაღება +
29 უგზოობის სისტემა Grip Control +
30 დაღმართზე ჩამოსვლის სისტემა Hill assistance +
31 ამორტიზაციის პროგრესული ჰიდრავლიკური სისტემა  (PHC) +
32 ელექტრომექანიკური ხელის მუხრუჭის სისტემა +
33 აღმართზე დაძვრის სისტემა Hill Start Assist +
34 ცენტრალური საკეტი +
35 კარების ავტომატური ჩაკეტვა დაძვრის დროს +
36 უსაფრთხოების ბალიში 2 წინა / 2 გვერდითა
37 წინა და უკანა უსაფრთხოების ფარდები +
38 ISOFIX საკეტები საბავშვო სავარძელისთვის +
39 კრუიზ კონტროლი +
40 დამატებითი ხმის იზოლაცია +
41 ელექტრო სარკეები + გათბობა +
42 უხილავი ზონის მონიტორინგის სისტემა +
43 დიოდური სანათები +
44 მოხვევის კუთხის განათების ფუნქცია +
45 საქარე მინის გათბობა +
46 დამუქებული უკანა ფანჯრები +
47 ორ ზონიანი კლიმატ-კონტროლი +
48 უგასაღებო სისტემა + START/STOP ღილაკი +
49 გრილი სათავსო +
50 ელ. შუშები +
51 USB და Bluetooth +

52 სენსორული ეკრანი 8'' მულტიმედია სისტემა RCC, RDS, MP3 Arkamys საჭის მართვის პანელი +

53 მობილური აპლიკაციები Apple CarPlay / Android Auto / Mirrorlink +
54 სმარტფონის უკაბელო დამტენი +
55 სინათლის სენსორი +



56 წვიმის სენსორი +
57 საბურავებში ჰაერის წნევის სენსორი +
58 12 ვოლტიანი დენის წყარო +
59 წინა სავარძლების გათბობა +
60 სანისლე ფარები +
61 უკანა ხედვის კამერა +
62 წინა და უკანა პარკირების სენსორები +
63 დისკები R18 ალუმინის
64 საბურავი 235/55R18 +
65 სალონი კომბინირებული ტყავი და ნაჭერი Metropolitan Grey +
66 სათადარიგო საბურავი +
67 ტყავის საჭე +

გარანტია 3 წლი ან 100000კმ.


