
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ CITROΕN

Εμπορικός κωδικός μοντέλου  2,4L  2,4L CVT  2,4L EXCLUSIVE  2,4L EXCLUSIVE CVT 
Τελική Λιανική Τιμή (Euro) 32,950.00 35,250.00 36,750.00 38,950.00
Περιγραφή Μοντέλου C-CROSSER 2.4I C-CROSSER 2.4I CVT C-CROSSER EXCLUSIVE 2.4I C-CROSSER EXCLUSIVE 2.4I CVT

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 2,4L  2,4L CVT  2,4L EXCLUSIVE  2,4L EXCLUSIVE CVT 

8 Αερόσακοι

Αυτόματος κλιματισμός 

Σύστημα διεύθυνσης μετ/νης υποβοήθησης

Δερμάτινο τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος 

A.B.S με EBD 

ESP (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας)

Επιλεκτική τετρακίνηση

Cruise Control

Υπολογιστής ταξιδίου

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός + πίσω, συνεχόμενης 
λειτουργίας με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου

Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι  καθρέφτες 

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Καθίσματα 2ης σειράς ρυθμιζόμενα σε κλίση και μήκος με 
σύστημα αυτόματης αναδίπλωσης

Διπλό καθίσμα 3ης σειράς με δυνατότητα πλήρους 
αναδίπλωσης και τοποθέτησης κάτω από το χώρο 
αποσκευών 

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικά χρωμίου

Αυτόματη λειτουργία προβολέων

Φώτα Xenon - πλύσιμο προβολέων - αυτόματη ρύθμιση 
προβολέων σε ύψος - -
Μπάρες οροφής σε χρώμα αλουμινίου

Φυμέ τζάμια στη 2η και 3η σειρά καθισμάτων - -
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων C&T Diamant σε μαύρο 
χρώμα

- -
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Astrakan σε μαύρο 
χρώμα ή Mitsi σε μπεζ χρώμα (ανάλογα με το εξωτερικό 
χρώμα του αυτοκινήτου) 

- -
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός και κάθισμα οδηγού 
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο - -
Ράδιο CD MP3 (6 ηχεία, χειριστήριο στο τιμόνι)

CD Changer ( 6 CD) - -
Αισθητήρες στάθμευσης πίσω - -
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών Sycomore (με ελαστικά 
225/55) 

 Βασικός εξοπλισμός
 * ∑τις εκδόσεις Exclusive καταργεί το CD Changer

Η Citroen Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των στοιχείων του τιμοκαταλόγου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω ανάγκης εμπορικού, κατασκευαστικού ή νομοθετικού χαρακτήρα



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ CITROΕN

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 2,2HDi 2,2HDi EXCLUSIVE 
Τελική Λιανική Τιμή (Euro) 37,550.00 41,250.00
Περιγραφή Μοντέλου C-CROSSER 2.2HDi C-CROSSER 2.2HDi CVT

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2,2HDi 2,2HDi EXCLUSIVE 

8 Αερόσακοι

Αυτόματος κλιματισμός 

Σύστημα διεύθυνσης μετ/νης υποβοήθησης

Δερμάτινο τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος 

A.B.S με EBD 

ESP (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας)

Επιλεκτική τετρακίνηση

Cruise Control

Υπολογιστής ταξιδίου
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός + πίσω, συνεχόμενης λειτουργίας με 
σύστημα ανίχνευσης εμποδίου
Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι  καθρέφτες 

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Καθίσματα 2ης σειράς ρυθμιζόμενα σε κλίση και μήκος με σύστημα 
αυτόματης αναδίπλωσης

Διπλό καθίσμα 3ης σειράς με δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης και 
τοποθέτησης κάτω από το χώρο αποσκευών 

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικά χρωμίου

Αυτόματη λειτουργία προβολέων

Φώτα Xenon - πλύσιμο προβολέων - αυτόματη ρύθμιση προβολέων 
σε ύψος -
Μπάρες οροφής σε χρώμα αλουμινίου

Φυμέ τζάμια στη 2η και 3η σειρά καθισμάτων -
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων C&T Diamant σε μαύρο χρώμα -
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Astrakan σε μαύρο χρώμα ή Mitsi 
σε μπεζ χρώμα (ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα του αυτοκινήτου) 

-
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός και κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενο -
Ράδιο CD MP3 (6 ηχεία, χειριστήριο στο τιμόνι)

CD Changer ( 6 CD) -
Αισθητήρες στάθμευσης πίσω -
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών Sycomore (με ελαστικά 225/55) 

 Βασικός εξοπλισμός
 * ∑τις εκδόσεις Exclusive καταργεί το CD Changer

Η Citroen Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των στοιχείων του τιμοκαταλόγου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω ανάγκης εμπορικού, κατασκευαστικού ή νομοθετικού 
χαρακτήρα


