WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU C3 SHINE
ABS + System wspomagania hamowania awaryjnego (AFU)
Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
Automatyczne blokowanie zamków po ruszeniu
Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
Automatyczne włączanie świateł mijania (czujnik zmierzchowy)
Automatyczne włączanie wycieraczek
Blokada zabezpieczająca otwarcie drzwi tylnych (manualna)
Chromowane dekoracje nawiewów w desce rozdzielczej, skórzany mieszek dźwigni zmiany biegów
Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami, ekran dotykowy 7", Mirror Screen, Bluetooth, USB
Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni (DSGi)
Czujniki parkowania z tyłu
Elektroniczny rozdział siły hamowania (REF)
Gniazdo 12V
ISOFIX w II rzędzie
Kanapa tylna dzielona 1/3 - 2/3
Kierownica pokryta skórą, ze sterowaniem radia i chromowanymi dekorami
Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia
Klimatyzacja automatyczna
Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość
Komputer pokładowy wielofunkcyjny
Listwy ochronne z tworzywa w obrysie nadkoli i progów
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane,
składane lakierowane Noir Perla Nera Lusterko wsteczne
elektrochromatyczne
Nadwozie dwukolorowe z dachem w kolorze czarnym
Obręcze stalowe Steel & Style 16'' 3D
Opony 205/55 R16 T
Osłona przestrzeni bagażowej ruchoma
Oświetlenie towarzyszące "follow home"
Panele boczne Airbump
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe w II rzędzie
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia
Poduszka bezpieczeństwa kierowcy
Poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia
Poduszki bezpieczeństwa boczne w I rzędzie
Poduszki bezpieczeństwa kurtynowe boczne z przodu i z tyłu
Reflektory przeciwmgłowe
Regulacja foteli wzdłużna i kąta oparcia ręczna
Schowki w przednich drzwiach
System rozpoznawania znaków ograniczenia prądkości
System stabilizacji toru jazdy (ESP)
Szyby boczne barwione
Szyby przednie sterowane elektrycznie, sekwencyjne
Światła do jazdy dziennej DRL LED
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Uchwyt na napoje w panelu środkowym
Wspomaganie kierownicy
Zamek centralny sterowany pilotem
Zamykany schowek w desce rozdzielczej
Zestaw naprawczy
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DACH W KOLORZE NADWOZIA SHINE
KAMERA COFANIA
KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE 15'' - 185/65 R15 BENZYNOWE
LUSTERKO ELEKTROCHROMATYCZNE OPCJA SYSTEMOWA SHINE
SZYBY PRZYCIEMNIANE RZ II
LAKIER METALIZOWANY C3'
TAPICERKA URBAN RED (2B)

