
01.06.2021

CITROЁN new C4 Прайс-лист на автомобілі 2021 року

LIVE FEEL SHINE

1.2 PureTech 100 S&S МКПП-6 ЄВРО-5 БЕНЗИН 513 900 581 600 

1.2 PureTech 155 АКПП-8 ЄВРО-6 БЕНЗИН 647 100 707 900 

1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ 687 800 748 600 

● ● ●

● ● ●

YC03 ● ---/● ---/●

ZVDR ● ●  ----

ZVEZ  ----  ---- ●

NB08 ● ● ●

● ● ●

● ● ●

FH05  ---- ● ●

● ● ●

RE01 ●  ----  ----

RE07  ---- ● ●

 ----  ---- ●

LE05 ● ● ●

HU03 ● ●  ----

WAEK ● ●  ----

WAEL  ---- o ●

● ● ●

● ● ●

1G06  ---- ●  ----

1G08  ----  ---- ●

YD07  ---- о ●

LW02  ---- ● ●

E301  ----  ---- о

ME16  ----  ---- ●

 ---- ● ●

S0FY ● ●  ----

S1FT  ---- о ●

● ● ●

ZJ34 ●  ----  ----

ZJAA  ---- ●  ----

ZJ44  ----  ---- ●

YB01  ----  ---- ●

●  ----  ----

ZE26  ---- ●  ----

ZE27  ----  ---- ●

● ● ●

VD10  ----  ---- ●

ZHR1 ●  ----  ----

ZHC5  ---- ● ●

RS10 ● ● ●

F4M0 ● ● ●

UX67  ---- ● о

UX64  ----  ---- ●

Фарба металік: СТАЛЬНИЙ 

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Пакет зовнішньої персоналізації Glossy Black (зона навколо фар  та Airbump® з декоративною вставкою - у колір чорного 

глянцю)

Пакет зовнішньої персоналізації Textured Grey (зона навколо фар  та Airbump® з декоративною вставкою - сірого кольору)

Запасне колесо R16

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

Сенсорний екран 10", радіоприймач, 6 динаміків, Bluetooth, USB-роз'єм,  Mirror Screen, управління на кермі, Навігаційна 

система, 

Head-Up Display

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Галогенові фари 

ECO LED фари з системою автоматичного включення + Протитуманні фари з функцією поворотного світла

Денні ходові LED вогні

ЕКСТЕР'ЄР

Тоноване заднє скло та скло задніх дверей з хромованими вставками

Сталеві колісні диски R16/ODIN, шини 215/65 (Ø 690) мм

Легкосплавні колісні диски з діамантовим напиленням R17/ MARIEM, шини, 215/60 (Ø 690) мм

ECO LED фари з системою автоматичного включення + Протитуманні фари з функцією поворотного світла, Адаптивне 

дальнє світло "High Beam Assist"

Сенсорний екран 5", RCE радіоприймач, 4 динаміки, Bluetooth, USB-роз'єм типу А

Передній та Задній датчики паркування + камера заднього виду

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access+Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву, 

електрорегулювання та автоскладання

Обігрів нижньої частини та форсунок омивача лобового скла (електричний) 

Бездротова зарядка (не доступно для замовлення з виробництва червня 2021)

Тримач для планшету

ІНТЕР'ЄР

Мультифункціональне шкіряне кермо з підігрівом

Оздоблення салону: комбінація тканини чорного та сірого кольору Ambience Meanwhile Fabric / Black Fabri

Оздоблення салону Urban Grey: комбінація тканина сірого кольору/ текстиль чорного кольору з ефектом шкіри

Сидіння Citroën Advanced Comfort

МУЛЬТИМЕДІА

Задній датчик паркування + камера заднього виду

КОМФОРТ

Регулювання рульової колонки по висоті і вильоту

Кондиціонер

Клімат-контроль 

Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям

Електричні  секвентальні склопідйомники передніх і задніх дверей 

Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву та електрорегулювання

Сидіння водія та переднього пасажира з підігрівом, з регулюванням у 6-ти напрямках та поперекового відділу 

Передні сидіння з регулюванням у 6-ти напрямках та механічним регулюванням поперекової опори, підігрів переднього та 

заднього ряду сидінь (доступно для замовлення тільки з оздобленням салону Urban Grey (S1FT))

Задній ряд сидінь, що складається у співвідношенні 1/3 - 2/3

Передні і задні підголівники (2+3)

Автоматизоване електричне  стоянкове гальмо

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

БЕЗПЕКА

ABS, REF, AFU – Антиблокувальна система гальм,  Cистема розподілу гальмівних зусиль, Система допомоги при екстреному 

гальмуванні

ESP - електронна система стабілізації  + Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі

Stop&Start - система автоматичного запуску і зупинки двигуна (● для BlueHDi 130 АКПП-8 та PureTech 100 МКПП-6 ) 

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості + Сигнал попередження про втому водія

Пакет "Безпека": Адаптивний Круїз-контроль з функцією повної зупинки "Stop&Go", Система попередження про зіткнення 

"Forward Collision Warning" та екстреного гальмування у міському циклі руху "Video Automatic Emergency Braking", Система 

утримання смуги руху "Lane Keeping Assist", Система розпізнавання дорожніх знаків, Адаптивне дальнє світло "High Beam 

Assist", Система розпізнавання втоми водія, Система контролю "сліпих зон", Передні та задні датчики паркування (12 

сенсорів), Камера заднього виду 

Cистема автоматичного включення склоочищувачів 

Фронтальні + Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира + Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів 

Система моніторингу тиску в шинах



LIVE FEEL SHINE

E301  ----  ---- 3933

YD07  ---- 10488 ●

ZVDV 18354 18354  ----

ZVDU  ----  ---- 7866

TC07  ----  ---- 23598

UX67  ---- ● 2622

UX66  ----  ---- 2622

UX65  ----  ---- 2622

WAEL  ---- 5244 ●

S1FT  ---- 5244 ●

S4FL  ----  ---- 10 488

F5FO  ----  ---- 10 488

S2FX  ----  ---- 26 220

S5FJ  ----  ---- 26 220

 WPP0 6555 6555 6555

VLM0 13110 13110 13110

18354 18354 18354

 XX XXX грн.  вартість додаткової платної опції

МКПП - механічна коробка перемикання передач; АКПП - автоматична  коробка перемикання передач 

На автомобілі діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

Передні сидіння з регулюванням у 6-ти напрямках та механічним регулюванням поперекової опори, підігрів переднього та 

заднього ряду сидінь (доступно для замовлення тільки з оздобленням салону Urban Grey (S1FT))

●   базове обладнання автомобіля

o - можливість додаткового встановлення

 --- не підлягає встановленню

Додаткова інформація на www.citroen.ua

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 01.06.2021 по 30.06.2021 на обмежену кількість автомобілів 2021 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".

Фарба металік:  (ПЛАТИНОВИЙ VLM0)

Фарба перламутр ( ЧЕРВОНИЙ VHM5, БЛАКИТНИЙ QNM0, КАРАМЕЛЬНИЙ LAM0, ЧОРНИЙ XLM0)

Оздоблення салону Urban Grey:

- комбінація тканина сірого кольору/ текстиль чорного кольору з ефектом шкіри

- сидіння водія та переднього пасажира з регулюванням у 6-ти напрямках

- механічне регулювання поперекової опори сидіння водія та переднього пасажира

- підігрів переднього та заднього ряду сидінь (WAEL)

Оздоблення салону Metropolitan Blue : 

- комбінація текстиль синього кольору з ефектом шкіри / тканина синього кольору

- регулювання сидінь водія та переднього пасажира по висоті

- механічне регулювання поперекової підтримки сидіння водія

- задній центральний підлокітник з підставкою для чашки та люком для лиж

- підігрів передніх сидінь

Оздоблення салону Metropolitan Grey: 

- текстиль чорного кольору з ефектом шкіри / тканина сірого кольору 

- регулювання сидінь водія та переднього пасажира по висоті

- механічне регулювання поперекової підтримки сидіння водія

- задній центральний підлокітник з підставкою для чашки та люком для лиж

- підігрів передніх сидінь

Оздоблення салону Hype Black: 

- комбінація шкіра чорного кольору /текстиль чорного кольору з ефектом шкіри 

- сидіння водія з електричним регулюванням у 4-х напрямках з механічним поздовжнім регулюванням

- електричне регулювання поперекової підтримки передніх сидінь

- задній ряд сидінь з центральним підлокітником та люком для лиж

- підігрів передніх сидінь

Оздоблення салону Hype Red: 

- комбінація шкіра червоного кольору / текстиль чорного кольору з ефектом шкіри 

- сидіння водія з єлектричним регулюванням у 4-х напрямках з механічним поздовжнім регулюванням

- електричне регулювання поперекової підтримки передніх сидінь

- задній центральний підлокітник з підставкою для чашки та люком для лиж

- підігрів передніх сидінь

Фарба  БІЛИЙ ЛАК

Пакет зовнішньої персоналізації Anodised Red (зона навколо фар та Airbump® з декоративною вставкою - червоного  

кольору - несумісно з QNM0 та LAM0 )

ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access+Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією обігріву, 

електрорегулювання та автоскладання

Пакет "Безпека2": Система попередження про зіткнення "Forward Collision Warning" та екстреного гальмування у міському 

циклі руху "Video Automatic Emergency Braking", Система утримання смуги руху "Lane Keeping Assist", Система розпізнавання 

дорожніх знаків, Адаптивне дальнє світло "High Beam Assist",  Задні датчики паркування (4 задніх сенсори), Система 

розпізнавання втоми водія 

Система напівавтономного водіння "Highway Integrated Assist"

Люк з електроприводом

Пакет зовнішньої персоналізації Glossy Black (зона навколо фар та Airbump® з декоративною вставкою - у колір чорного 

глянцю)

Пакет зовнішньої персоналізації Metallic Sand (зона навколо фар та Airbump® з декоративною вставкою - пісочного кольору)

Бездротова зарядка (не доступно для замовлення з виробництва червня 2021)

https://info.citroen.ua/c4-promo/

