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DS 3 Crossback Прайс-Лист на автомобілі 2021 року

 Bastille

1.2 PureTech 130 АКПП-8 ЄВРО-5 БЕНЗИН 815 000
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● -  базове обладнання автомобіля

o - можливість додаткового встановлення

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

 ---  не підлягає встановленню

S&S - система відключення двигуна під час зупинки автомобіля і запуск після звільнення педалі гальма (Stop&Start)

АКПП - автоматична коробка перемикання передач

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу

Додаткова інформація на www.dsautomobiles.com.ua

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".

Центральний передній підлокітник

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access

Подвійна хромована вихлопна труба справа (● для 1.2 PureTech 130 АКПП-8 )

Тоноване заднє скло та скло задніх дверей

Фарба емаль (БІЛА)

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 01.07.2022 до 31.07.2022 на обмежену кількість автомобілів 2021 року виробництва, що 

знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.

2. У разі знаходження автомобіля в процесі транспортування, ціна буде розрахована на основі діючого прайс-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.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Легкосплавні колісні диски R17" ANKARA 215/60 + запасне колесо

Фарба металік (СТАЛЬНИЙ F4M0)

Фарба металік (ПЕРЛИНОВИЙ PHM0 + дах чорного кольору)

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Галогенові фари,  денні ходові LED вогні

ЕКСТЕР'ЄР

Хромовані вставки в передньому бампері "DS WINGS", чорна решітка радіатора

МУЛЬТИМЕДІА

Сенсорний екран 7", радіоприймач, 8 динаміків, USB/AUX-роз'єми, Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple 

Car Play)

ІНТЕР'ЄР

Цифровий кластер панелі приладів  7" з можливістю індивідуального налаштування 

Мультифункціональне кермо, оздоблене преміум шкірою

Центральний передній підлокітник

Оздоблення салону DS Inspiration "BASTILLE" (з виробництва 11.2021)

Cидіння - тканина бронзового кольору з вставками екошкіри, вставки в передній консолі та картах дверей - 

чорного кольору, темна стеля,центральний передній підлокітник 

Обігрів нижньої частини лобового скла (електричний)

Підігрів передніх сидінь

Передні сидіння з механічним регулюванням по висоті

Задній датчик паркування + Пердній датчик паркування + Камера заднього виду 

КОМФОРТ

Електропідсилювач керма

Клімат - контроль

Електричні склопідйомники передніх та задніх дверей + електричний дитячий замок

Кнопка запуску двигуна

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюваннями, підігрівом, функцією автоскладання та LED підсвіткою

Автоматизоване електричне стоянкове гальмо

ESP - електронна система стабілізації

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира 

Передні бокові подушки безпеки, шторки безпеки для першого та другого ряду

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX на 2му ряді сидінь

Електричний дитячий замок - блокування задніх дверей та вікон

Імобілайзер, центральний замок  + пульт PLIP

Система моніторингу тиску в шинах

Система автоматичного включення склоочищувачів і фар

Система автоматичного гальмування в умовах міста Active Safety Brake, Система попередження про вихід зі 

смуги руху, Система розпізнавання знаків швидкості

AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм 

ASR - антибуксувальна система


