ÚJ CITROËN C3

Le Tone a 90-es évek francia
popzenéjének üstököse volt.
„Joli Dragon” („Csinos
sárkány”) című slágerének
sikere után 15 évig zenélésből
élt, majd fokozatosan az
illusztrálás felé fordult. 2011
óta aktív e téren, azóta már
a Pompidou Központban is kiállíthatta munkáit.
Le Tone egyik kedvenc stílusa a fekete-fehér –
szívesen rajzol e technikával egyszerű
történeteket: egy közönséges vázlatfüzetbe
fekete filctollal.

2019

1974
A Citroën bemutatta a CX-et.
A márka minden korabeli műszaki
újítása belekerült ebbe a modellbe:
elsőkerék-meghajtás, állandó
hasmagasságot biztosító
hidropneumatikus felfüggesztés,
homorú hátsó szélvédő, futurisztikus
műszerfal. A csúcstechnológia
meghozta gyümölcsét:
a CX ragyogó karriert futott be.

A 19_19 Concept tanulmányautó igazi
formatervezési műremek, tele az
űrtechnika inspirálta megoldásokkal,
100%-ban elektromos meghajtással.
A kényelem terén nem ismer
kompromisszumot: gyakorlatilag egy
intelligens futóműre épített, kerekeken
guruló nappali. Hatótávja 800 km,
képes az önvezetésre és személyi
asszisztensként segíti a vezetőt.

1934
Fedezze fel
a Citroën legendás
modelljeit 1919-től
napjainkig.
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A Citroën a Traction Avant-nal
felkavarta az autózás világát. Úttörő
újításként ugyanis elsőkerékmeghajtással készült – e különleges
ismertetőjegyéből származik a neve is.

1939

A Tub érkezésével a Citroën a
haszongépjárművek világát is modernizálta
– többek között az oldalsó tolóajtó révén.
A modell utódja az 1948-ban bemutatott,
szintén legendás H típus volt.

1948

A 2CV, azaz a legendás „Kacsa”
koncepciója igen egyszerű volt:
„gazdaságos és biztonságos autó,
amely a lehető legnagyobb
kényelemben képes elszállítani
4 embert és 50 kilónyi csomagot”.

1955

A DS az 1955-ös Párizsi Autószalonon
mutatkozott be; aerodinamikus vonal
vezetése, ufószerű külleme azonnal felhívta
magára a figyelmet. Flaminio Bertoni
futurisztikus alkotása nem véletlenül kapta
a „repülő csészealj” becenevet.

1968

A korszak a könnyed, fürge autóknak
kedvezett, mint amilyen az Ami6 és
a Dyane – no meg a Méhari, amely
tényleg minden körülmények között
mindenre használható volt.

2014

2015 áprilisában a Citroën C4 Cactus elnyerte
a „World Car Design of The Year” díjat. Ezzel
ismerte el a szakma a modellt, amely valóban
az év nagy dobása volt, sajátos dizájnjával, a
sztereotípiákon túllépő megoldásaival,
merész, innovatív stílusával.
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MINDENKINEK
VAN EGY
CITROËNÜNK

ÚJ CITROËN C3
MERT AZ ÉLET SOKKAL SZEBB
SZÍNESBEN!

Városban vagy országúton – minden
körülmények között élvezheti azt a
kényelmet és jó hangulatot, amelyről a
Citroën modelljei mindig is híresek voltak.

CITROËN C3

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN BERLINGO
(M MÉRET)

CITROËN BERLINGO
(XL MÉRET)

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN C3 AIRCROSS
KOMPAKT SUV

CITROËN C5
AIRCROSS SUV

CITROËN C5 AIRCROSS
HYBRID SUV
PLUG-IN HIBRID
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CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(XS MÉRET)

(M - XL MÉRET)

MODELLKÍNÁLAT
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KILENC BIZTOS
ÜTŐKÁRTYA

Nézze meg telefonján
az új Citroën C3
összes videóját a
QR-kód beolvasásával!

ADVANCED COMFORT
ÜLÉSEK

A Citroën Advanced Comfort® program megvalósu
lásának köszönhetően az ülések tágasak, kényelmesek,
sokat tesznek hozzá a kimagasló komforthoz.
28-29. OLDAL

MEGÚJULT
ORR-RÉSZ

TÁGAS
ÉS KOMPAKT

12-13. OLDAL

30-31. OLDAL

VÉDELEM
A SÉRÜLÉSEK ELLEN

INTERAKTÍV
SZOLGÁLTATÁSOK

14-15. OLDAL

36-39. OLDAL

Az új LED-es fényszórók egészen
új külsőt adnak a modellnek.

Az oldalsó Airbump® elemek védik a karosszériát és
dinamikusabbá teszik az autó oldalát.

97 KÜLÖNBÖZŐ
SZÍNKOMBINÁCIÓ

Így mindenki megmutathatja a saját stílusát.
16-21. OLDAL

BELSŐ
HANGULATOK

Két új, opcionális belső hangulat teszi olyan
otthonossá és stílusossá az utasteret, mintha csak
a saját nappalinkban ülnénk.
22-23. OLDAL
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AZ ÚJ C3 ÜTŐKÁRTYÁI

3,99 méter hosszú, így tökéletes választás
a mindennapokra.

Citroën Connect Assist, Citroën Connect Nav
és Citroën Connect Play.

12 VEZETÉST SEGÍTŐ
RENDSZER

Köztük a városi manőverezést megkönnyítő
első és hátsó parkolóradar.
40-43. OLDAL

LEGÚJABB GENERÁCIÓS
MOTOROK

A dinamikus, ugyanakkor gazdaságos motorok
megfelelnek a legújabb, Euro 6 emissziós szabványnak.
44-45. OLDAL
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TARTALOM
10. OLDAL
26. OLDAL
34. OLDAL
48. OLDAL
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TARTALOM

DESIGN
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
TECHNOLÓGIA
FŐBB FELSZERELTSÉGEK
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DES
IGN
Az új Citroën C3 határozott személyisége,
masszív, energikus külseje szakít a városi
kisautókról kialakult közhelyekkel.
A nagy átmérőjű kerekek nem törik meg a
vonalvezetés harmóniáját. Az oldalajtókon
elhelyezett Airbump®-ok három rugalmas párnája
elsősorban a karosszériát védi, ugyanakkor trendi
stíluselemként is funkcionál. A védőelemek
rajzolata visszaköszön a C oszlopon: így válik
teljessé az új Citroën C3 látványvilága.
A motorháztető magasra került és vízszintes
építésű; ez teljes biztonságot sugall.

Nézze meg telefonján
az új Citroën C3 videóját
a QR-kód beolvasásával!

A Citroën az Európai Unió teljes területén értékesíti modelljeit, a modellkínálat azonban országonként
eltérő lehet a katalógusban bemutatotthoz képest. A szériafelszereléseket és opciókat tartalmazó részletes
árlistát a www.citroen.hu honlap jobboldali „Katalógus” menüpontjában érheti el.
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ÚJ ORR-RÉSZ
Az új Citroën C3 karakteresebb, dinamikusabb
orr-részét a CXPERIENCE tanulmányautó ihlette.
A márkajelzés és a króm díszcsíkok egészen
a LED-es nappali fényekig húzódnak, ami hang
súlyozza az autó szélességét. Újak a high-tech
tekintetű, friss rajzolatú LED-es fényszórók is.
Az orr alsó részén található ködfényszórók
keretének a színe is választható (színcsomag
rendelése esetén).

12 DESIGN
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VÉDELEM A
SÉRÜLÉSEK ELLEN
14 DESIGN

AIRBUMP ®*
Az oldalsó Airbump® elemek
megújult formái is nagyban
hozzájárulnak ahhoz, hogy az új
Citroën C3 egész stílusát
robusztusabbnak érezzük.
Az elemek hatékonyan védik a
karosszériát a mindennapok kisebb
sérüléseitől. Újdonság, hogy egy-egy
elem három külön párnából áll,
amelyek az ajtók alsó részére
kerültek. Az első elemet fehér, piros
vagy Emerald színű keret díszíti –
ugyanolyan, mint amilyet a
ködfényszórók is kapnak.
* Az új Citroën C3 Airbump® elemekkel és
azok nélkül is rendelhető.
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EGYÉNI
MEGOLDÁSOK
SZÉLES
PALETTÁJA
Az új Citroën C3 továbbra is kategóriája
legegyedibb modellje. A diszkréten
visszahúzódótól a feltűnően vagányig
összesen 97 stílusváltozat közül
választhatunk. A 7 különböző karosszéria
színen, a 4 tetőszínen és a 4 opcionális
színcsomagon kívül háromféle tetőmatrica
és háromféle belső hangulat választható.

16 DESIGN
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97
STÍLUS-

VÁLTOZAT

7
KAROSSZÉRIASZÍN

4
TETŐSZÍN

4
SZÍN

CSOMAG
újdonság

PERLA NERA FEKETE

HÓFEHÉR

HOMOKSZÍN

PLATINASZÜRKE
újdonság

EMERALD SZÍNCSOMAG

FEHÉR SZÍNCSOMAG

újdonság

újdonság

SPRING BLUE

ELIXÍR VÖRÖS
FEKETE SZÍNCSOMAG

Az új Citroën C3 egyéniségét kiemelő
karosszériaszínek között újdonságként jelenik
meg az Elixír vörös és a Spring Blue. A kétszínű
fényezések kínálatát – az Opálfehér, az Onyx
fekete és a Rali piros mellett – ezentúl az Emerald
tetőárnyalat is gazdagítja. A színcsomagok
szerelmeseinek a fekete, a fehér és a piros mellett
most már az Emeraldot is ajánljuk.

Kétszínű fényezés választása esetén
a visszapillantó tükrök háza a tetőével
azonos színű, és a C oszlop díszítése
azzal harmonizáló lesz.
ARTENSE SZÜRKE
PIROS SZÍNCSOMAG
A színcsomag választott
színe a ködfényszórók és
az Airbump® díszítőgyűrűjén
is megjelenik.
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3
TETŐMATRICA
újdonság

Rali piros, Emerald vagy Techwood –
saját ízlése szerint választhat opcióként
tetőmatricát is: a 3 grafikai megoldás
valamelyikével az új Citroën C3 tetejét
díszítheti.

20 DESIGN

21

Az új Citroën C3 külső megjelenése szinte végtelenül
variálható, egyedivé varázsolható – nos, a beltér
lehetőségei sem maradnak el kreativitásban.
Az utastér a derű hazája, igazi otthonos fészek.
A műszerfal szín- és anyaghasználata kifinomult,
összhangban áll az ajtók és az ülések megoldásaival,
így harmonikus egységet alkot.
A szériában kínált belső hangulaton kívül két olyan
belső hangulat is rendelkezésre áll, amelyek
elsősorban az ülések kidolgozásában és a hangsúlyos
pontként kiválasztott színekben térnek el egymástól.

újdonság

Techwood belső hangulat

A Techwood csomag finom érintésű anyagai a
prémium kategóriát idézik. A skandináv ihletésű,
famintázatú díszcsík, az ülések felső részének
világos árnyalata kifejezetten elegáns hangulatot
teremt az utastérben.
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BELSŐ
HANGULAT

Széria belső hangulat

Az Emerald belső hangulat dinamikusabb stílusa a
bőrhatású szövet megoldásoknak és a műszerfalon
végighúzódó bőrhatású fekete szövetbetétnek
köszönhető.

újdonság

22 DESIGN

Emerald belső hangulat
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speciális széria

ÚJ CITROËN C3 C-SERIES
SPECIÁLIS SZÉRIA
A Citroën C-Series speciális széria modelljei a márka szellemiségének valamennyi elemét
felvonultatják: emblematikus színek, különleges anyagok, egyedülálló formai megoldások
és kényelmi technológia… A széria elnevezése, a „C” egyszerre utal magára a márkára, a
Citroënt több mint 100 éve mindenki mástól megkülönböztető „Comfort” (kényelem) szóra,
valamint a szintén védjeggyé vált „Character” (karakter) kifejezésre.

24 CITROËN C3 C-SERIES

Az új Citroën C3 C-Series speciális széria kívül-belül temperamentumos
egyéniség. Mélyvörös díszítései a ködfényszórók körül és az Airbump®-on
mind az öt választható karosszériaszínnel – a Hófehérrel, a Homokszínnel,
az Artense szürkével, a Platinaszürkével és a Perla Nera feketével –
egyaránt elegáns kontrasztot alkotnak.
A külső visszapillantó tükrök alatti lemezen elhelyezett C-Series logó
vizuálisan utal a speciális szériára. A beltérben kiemelendő az egyedi
üléskárpit vörös díszcsíkkal, a vörös műszerfalkeretezés, valamint az
egyedi szőnyegek és a C-Series küszöbvédő.
Az új Citroën C3 C-Series a Feel Plus felszereltségi szintre épül, amelyet
olyan vezetési élményt és kényelmet fokozó opciók tesznek még
kellemesebbé, mint a Kilátás csomag vagy a tolatóradar. A motorválaszték
a PureTech benzines 83 S&S ötsebességes kéziváltós, 110 S&S
hatsebességes kéziváltós vagy hatsebességes automata és a BlueHDi dízel
100 S&S ötsebességes erőforrásokból áll – mindegyikük energikus,
ugyanakkor gazdaságos működésű.
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COM
FORT

*

SOHA NEM TAPASZTALT KÉNYELEM

A Citroën olyan rendszert dolgozott ki, amely az autó minden utasának hihetetlen
kényelmet nyújt. A CITROËN ADVANCED COMFORT® intelligens technológiai
újításokat kínál minden felhasználó számára, megerősítve a márka pozícióját az
autózás komfortjának úttörői között. A fejlesztések négy cél köré csoportosíthatók:
a körülölelő komfort és nyugalom, a praktikusság, az egyszerű használat és a
kellemes hangulat.
* Komfort.

KISZŰRI

A ZAVARÓ TÉNYEZŐKET

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ÉLVEZETESSÉ
TESZI AZ UTAZÁST

ELLAZÍTJA
AZ ELMÉT

MEGKÖNNYÍTI
A HASZNÁLATOT
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ADVANCED
COMFORT
ÜLÉSEK
28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Az új Citroën C3 ülő- és hátlapjai
egyaránt méretesek, hiszen bútoripari
megoldások ihlették őket. A szövetek
100%-ban Citroën-fejlesztésűek;
puha üléshelyzetet biztosítanak,
de nem deformálódnak.
Az opcióként rendelhető
Advanced Comfort ülések rövid
és hosszú utazások során is
garantálják a kiemelkedő kényelmet.
Az első üléseken deréktámasz segíti
a megfelelő üléspozíciót.

29

3,99 MÉTER:
EGYSZERRE
TÁGAS ÉS
KOMPAKT
Az új Citroën C3 mind az első, mind pedig a
hátsó üléseknél figyelemre méltóan tágas belső
teret kínál. A lábtér a kategória legjobbjai közé
tartozik. Az új Citroën C3 3,99 méteres
hosszúságával városi környezetben is ideálisan
manőverezhető. Szűk helyen parkoláskor vagy
keskeny garázskapu esetén nagy segítséget
jelentenek az elektromosan behajtható külső
visszapillantó tükrök.

30 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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300
LITERES
CSOMAGTÉR
Az új Citroën C3 300 literes csomagtere minden
célra megfelel, sok csomagot biztonsággal elnyel.
A kisebb utazásokat megkönnyítendő, az utastér
a mindennapi apró igényekből indul ki: a tároló
rekeszeket úgy alakították ki, hogy azokat a lehető
legtermészetesebb legyen használni.
A méretes első tárolóban számtalan dolgot helyzehet
el, és persze nem maradhat ki a felsorolásból a tágas
kesztyűtartó sem.

32 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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TECHNO
LÓGIA
Az utazási kényelem és a biztonság záloga az autó
berendezéseinek ösztönös és könnyed használata.
Az új Citroën C3-ban ezért ergonómikus vezérlők és
intuitív technológiai megoldások könnyítik a vezetést,
köztük több innovatív kapcsolódási lehetőség és
12 vezetést segítő rendszer, melyek mindegyike igen
hasznosnak bizonyul a mindennapi életben.
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KAPCSOLÓDÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK
36 TECHNOLÓGIA

CITROËN CONNECT ASSIST*
a nyugodt utazáshoz
A My Citroën alkalmazás minden pillanatban jelzi
a rendelkezésre álló üzemanyag mennyisége
alapján számolt hátralévő hatótávot.
A Citroën Connect Box asszisztencia és hely
meghatározással működő segélyhívó szolgáltatást
kínál. Mindkét szolgáltatás éjjel-nappal elérhető
műszaki hiba, rosszullét vagy baleset esetén.
A segélyhívó szolgáltatás automatikusan elküldi
az autó helyzetét és támogatja a segélyszolgálatok
mielőbbi helyszínre érkezését.
CITROËN CONNECT NAV*
a még nagyobb kényelemhez
Az új Citroën C3 modern, intuitív 7"-os érintő
képernyője a műszerfal közepén helyezkedik el.
Legújabb generációs navigációs rendszere –
csakúgy, mint a telefon és a rádió – idegennyelvű
hangvezérléssel is működik. A navigáció a
TomTom Traffic rendszerrel kommunikál, így akár
valós idejű információkat is szolgáltathat a
forgalmi helyzetről, és a kijelzőn vagy akár
hangjelzésekkel is figyelmeztethet a veszélyekre
(az egyes országokban hatályos szabályozásoktól
és helyi lehetőségektől függően, Magyarországon
a kiadvány zárásának időpontjában még nem
működik). A navigációs egység nem támogatja
a MirrorScreen funkciót.
* Opcióként rendelhető.
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CITROËN CONNECT PLAY*
a jó hangulathoz
A Mirror Screen technológia segítségével
telefonjának kijelzőjét megjelenítheti az új
Citroën C3 rádiójának 7”-os központi képernyőjén
(felszereltségi szinttől függően elérhető).
Így a telefon teljes multimédia-kínálatát és
kompatibilis alkalmazásait közvetlenül az autó
érintőképernyőjéről vezérelheti. A technológia
az Apple CarPlay™ és az Android Auto
rendszerekkel működik. Az opcionális navigációs
egység nem támogatja a MirrorScreen funkciót.
* Felszereltségi szinttől függően elérhető.
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12 BIZTONSÁGI
ÉS VEZETÉSSEGÍTŐ RENDSZER

KIKAPCSOLHATÓ

KIKAPCSOLHATÓ

KIKAPCSOLHATÓ

KIKAPCSOLHATÓ

KIKAPCSOLHATÓ

KIKAPCSOLHATÓ

újdonság

ELSŐ
PARKOLÓRADAR*

HOLTTÉRFIGYELŐ
RENDSZER*

Az első lökhárítóban található, hat érzékelővel
működő rendszer segít koccanás nélkül beparkolni
autók vagy egyéb tárgyak közé. Ahogyan
közelítünk, úgy gyorsul a hangjelzés üteme, a
folyamatos hang pedig arra figyelmeztet, hogy ideje
megállni.

Gyorsforgalmi utakon, autópályákon bizonyulhat
nagyon hasznosnak az a megoldás, amely a külső
visszapillantó tükörben felvillanó narancsszínű
jelzéssel figyelmeztet arra, hogy egy másik jármű
halad autónk holtterében.

VÉLETLEN
SÁVELHAGYÁSRA
FIGYELMEZTETŐ
JELZÉS
A rendszer hangjelzéssel és a műszerfalon
felvillanó ikonnal figyelmeztet abban az esetben,
ha 60 km/h feletti sebességnél indexelés nélkül
lépjük át a szaggatott vagy folyamatos sávjelző
vonalat.

COFFEE BREAK
ALERT
Kétórányi folyamatos, legalább 65 km/h
sebességű utazás után a rendszer jelzi a
vezetőnek, hogy ideje pihenőt tartani.

SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ/KORLÁTOZÓ RENDSZER
A SEBESSÉG
KORLÁTOZÁSOK
BEÁLLÍTÁSA
UTAZÓSEBESSÉGKÉNT

TÁBLAFELISMERŐ
RENDSZER
SEBESSÉG
AJÁNLÁSSAL
A rendszer felismeri a sebességkorlátozó
közlekedési táblákat, és azok értékéről
a kijelzőn tájékoztatja a vezetőt.

A rendszer felismeri a sebességkorlátozó
közlekedési táblákat, és felajánlja, hogy azok
értékét Ön beállíthassa utazósebességként.

*felszereltségi szinttől függően elérhető opció
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12 BIZTONSÁGI
ÉS VEZETÉSSEGÍTŐ RENDSZER

KIKAPCSOLHATÓ

AKTÍV
VÉSZFÉKEZŐ
RENDSZER*
Ez az ütközések elkerülésére szolgáló vészfékező
rendszer 5 km/h sebesség felett aktív. Érzékeli
a gépkocsi környezetében található fix és mozgó
akadályokat, illetve bizonyos sebességig a
gyalogosokat, és ütközés veszélye esetén
figyelmezteti a vezetőt. Ha a vezető nem reagál,
a rendszer automatikusan lefékezi a járművet.

KIKAPCSOLHATÓ

CSÖKKENŐ FIGYELMET
ÉRZÉKELŐ RENDSZER*
A rendszer azt figyeli, hogy az autó haladási pályája
mennyire tér el az útburkolati jelekhez képest.
A figyelem lankadása esetén a vezetőt vizuális és
hangjelzéssel figyelmezteti.

KIKAPCSOLHATÓ

INTELLIGENS
FÉNYSZÓRÓ
VEZÉRLÉS*

KULCS NÉLKÜLI
NYITÁS-ZÁRÁSINDÍTÁS*

A rendszer figyeli a környező forgalmat, és ha a
közelben autót érzékel, automatikusan átkapcsol
országúti fényről tompított fényszóróra és
fordítva.

Az új Citroën C3 kinyitásához, bezárásához
és indításához elég, ha magánál tartja
az elektronikus kulcsot. A rendszer ugyanis
az autóhoz közelítve felismeri azt.

TOLATÓKAMERA*
Hátramenetbe kapcsoláskor a kamera a 7"-os
érintőképernyőre továbbítja a gépkocsi mögötti
terület képét. A különböző távolságokra lévő
akadályokra eltérő színű jelölések hívják fel a
figyelmet.

VISSZAGURULÁS
GÁTLÓ
3%-nál meredekebb emelkedőn, a fékpedál
felengedésekor a berendezés megakadályozza,
hogy a jármű visszaguruljon: 2 másodpercre egy
helyben rögzíti a járművet. A vezetőnek így van
ideje nyugodtan áttennie a lábát a fékpedálról a
gázpedálra.

*felszereltségi szinttől függően elérhető opció
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HATÉKONY
MOTOROK
Az új Citroën C3 városban utolérhetetlenül kellemesen vezethető, de
országúti tulajdonságai is figyelemre méltók. A benzines PureTech és
a dízel BlueHDi motorok jó teljesítményűek, ugyanakkor kis étvágyúak,
és természetesen megfelelnek a legfrissebb Euro 6 kibocsátási normának.
EAT6 AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ
A KIEMELKEDŐ KÉNYELEMÉRT
AZ EAT6 automata sebességváltó (6 sebességű Efficient Automatic Transmission
váltó) a PureTech 110 S&S benzinmotorhoz érhető el. Gyors váltásokkal
garantálja az egyenletes haladást és a kiemelkedően kényelmes használatot.
A váltó nyújtotta vezetési komfort még kellemesebbé teszi a mindennapi
utazásokat.

ÚJ EURO 6
MOTOROK

44 TECHNOLÓGIA
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FŐBB SZÉRIA
FELSZERELTSÉGEK
VÁLTOZATONKÉNT
ABS, AFU,
ESP, REF, vis
szagurulásgá
tló
Tolatóradar
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ÚJ CITROËN C3 LIVE
¿

ÚJ CITROËN C3 FEEL
¿
¿

ÚJ CITROËN C3 FEEL PLUS
¿
¿

ÚJ CITROËN C3 SHINE
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿

¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

Mirror Scre

¿
¿
¿

behajtható

külső visszap
illantó tükrök
Állítható m
agasságú ve
zetőülés
Digitális au
di
MP3 lejáts órendszer (DAB) 5” ér
zóval, 4 ha
ngszóróval intőképernyővel,
Digitális au
di
MP3 lejáts órendszer (DAB) 7” ér
zóval, 6 ha
ngszóróval intőképernyővel,
Onyx fekete
fényezés es tető (kivétel Perla Ner
a
etén: Opálfe
hér)
Bőrbevonat
ú kormányk
erék
Állítható m
agasságú és
mélységű ko
rmánykerék

Elektromos
an

visszapillant
ó tükrök

–korlátozó
berendezés

FEKETE, FEHÉR KERETTEL

fűthető külső

FEKETE, PIROS KERETTEL

abályozó és

Az új Citroën C3 Airbump® elemekkel
vagy azok nélkül is rendelhető.

Elektromos
,

Az új Citroën C3 egy- és kétszínű karosszériafényezéssel is kapható.

Sebességsz

AIRBUMP ® SZÍNEK

Véletlen sá
ve
táblafelism lhagyásra figyelmezte
erő rendszer
tő
sebességaj jelzés,
ánlással
Kilátás csom
ag
(e
sőérzékelős
automata fé
első ab
nyszóró, ha
zakísérő fény laktörlő,
)
A karosszé
ria színére
fényezett kil
incsek
Bőr sebess
ég
(a PureTech váltógomb
110 S&S EA
T6 motorho
z)
LED-es fény
szórók
Ködfényszó
rók

ámítógép

en (1)

ARTENSE SZÜRKE (M)

Fedélzeti sz

PERLA NERA FEKETE (GY)

elő

ELIXÍR VÖRÖS (GY)

első ablake
melő

HOMOKSZÍN (GY)

ső ablakem

PLATINASZÜRKE (M)

Szekvenciá
lis

SPRING BLUE (GY)

Elektromos
el

HÓFEHÉR (O)

Front-, első
oldal- és fü
ggönylégzsá
kok
Fekete Airb
ump® fehé
r díszkerette
l
Lakkfekete
műszerfalb
etét
2/3 – 1/3
arányban le
hajtható há
tsó ülések
Manuális klí
maberende
zés
Automata
klímaberen
dezés
Központi zá
r távirányítóv
al
Lakkfekete
külső visszap
illantó tükrök
Alacsony ke
réknyomás
ra figyelmez
tető rendsz
Szer vókorm
er
ány
Fekete műa
nyag kerékjá
rati ív szélesít
ések és küsz
öbborítás
15” ARRO
W dísztárcsá
k
15” CLIC dí
sztárcsák
16” STEEL
& DESIGN
3D dísztárc
sák
LED-es napp
ali fény
16” MATRI
X könnyűfé
m keréktárcs
ák
Fekete szín
csomag (kö
dfényszórók
fekete Airbum ®
kere
p fehér dí
szkerettel) te fekete,
Bluetooth kih
angosító*
USB-csatla
kozó

KAROSSZÉRIASZÍNEK
TETŐSZÍNEK
BELSŐ HANGULATOK

(csak a piros tetejű, kétszínű változatokhoz)

RALI PIROS
ONYX FEKETE

SZÉRIA BELSŐ HANGULAT

OPÁLFEHÉR
EMERALD

FEKETE, EMERALD KERETTEL
TECHWOOD BELSŐ HANGULAT

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

EMERALD BELSŐ HANGULAT

(M): metál – (GY): gyöngyház – (O): szolid fényezés
*Használatához kompatibilis telefonkészülék szükséges.
(1) Az Android Auto és az Apple CarPlay™ rendszerekkel kompatibilis. (Navigációval a MirrorScreen funkció
nem elérhető)

¿

A Citroën az Európai Unió teljes területén értékesíti modelljeit, a modellkínálat azonban országonként
eltérő lehet a katalógusban bemutatotthoz képest. A szériafelszereléseket és opciókat tartalmazó részletes árlistát
a www.citroen.hu honlap jobboldali „Katalógus” menüpontjában érheti el.

49

Motorváltozat

PureTech 83 PureTech 110 PureTech 110
S&S
S&S
S&S EAT6*
ötsebességes hatsebességes hatsebességes
kéziváltó
kéziváltó
automata váltó

BlueHDi 100
S&S
ötsebességes
kéziváltó

Fogyasztás (NEDC) (1) (3)
Városban (l/100 km)

5,0

5,3

5,6

3,6

Városon kívül (l/100 km)

3,8

3,8

4,1

3,0

Vegyes (l/100 km)

4,2

4,4

4,7

3,2

CO2 kibocsátás (g/km)

97

100

107

86

Alacsony sebesség (l/100 km)

6,1 - 6,3

6,8 - 7,0

7,8 - 7,9

4,9 - 5,0

Közepes sebesség (l/100 km)

5,2 - 5,4

5,5 - 5,7

5,9 - 6,1

4,1 - 4,3

Nagy sebesség (l/100 km)

4,9 - 5,1

5,0 - 5,1

5,1 - 5,2

3,8 - 3,9

Extra nagy sebesség (l/100 km)

6,1 - 6,5

5,9 - 6,1

6,1 - 6,2

4,9 - 5,1

KÖNNYŰFÉM KEREKEK ÉS
DÍSZTÁRCSÁK

Kombinált ciklus (l/100 km)

5,5 - 5,8

5,7 - 5,8

6,0 - 6,1

4,4 - 4,5

125 - 131

128 - 131

136 - 139

115 - 119

(1) A gépjárművek üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatainak meghatározása az új WLTP szabályozás
alapján történik, de az összehasonlíthatóság érdekében a kapott értékeket átváltottuk az NEDC-nek megfelelő
adatokká. Bővebb információért kérjük, forduljon Citroën márkakereskedőjéhez. A feltüntetett értékek nem veszik
figyelembe például a használati feltételeket, a vezetési stílust, a széria-, illetve opciós felszereléseket, és a gumiabroncs
típusa is hatással lehet rájuk.
(2) Az új gépkocsik fogyasztási és CO2-kibocsátási adatainak meghatározása a 2018. szeptember 1. óta a WLTP
szabályozás alapján történik, amely a régi, NEDC szabályozási rendszer helyébe lépett. Mivel az új rendszer életszerűbb
tesztkörülmények között zajlik, ezért a fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok sok esetben magasabbak az NEDCrendszerben korábban mérteknél. A fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok eltérőek lehetnek a valós használattól,
elsősorban pedig az alábbi tényezőktől függően is: különleges felszereltségi elemek, tartozékok, gumiabroncsok.
Bővebb információért kérjük, forduljon Citroën márkakereskedőjéhez, illetve tájékozódjon honlapunkon:
https://www.Citroen.hu/a-Citroen-vilaga/technologia/wltp.html
(3) A hatályos szabályozástól függően.
(4) Minimális/maximális értékek, a felszereltség függvényében
* EAT6 : hatsebességes automata váltó

15” ARROW
DÍSZTÁRCSA

16” KÖNNYŰFÉM HATÁSÚ
STEEL & STYLE 3D
DÍSZTÁRCSA

SZERZŐDÉS

809

16” MATRIX
KÖNNYŰFÉM FELNI

* Shine felszereltségi szinthez opcióként rendelhető.
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Szerszám nélkül levehető vonóhorog

ÁTROZSDÁSODÁS:

12 ÉV a személygépkocsikra. 5 év a kishaszongépjárművekre.

KITERJESZTETT
GARANCIA ÉS
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG
LEHETŐSÉGEK:

24 ÓRÁS ASSISTANCE:
CITROËN
A S S I S TA N C E

MÉRETEK

Citroën Costdrive: a kötelező karbantartások költségeit foglalja magában.
Citroën Essentialdrive: a kiterjesztett garancia által az autó szerződéses jótállását követően is garanciális marad
és biztosítja a szerződött időszakra az Assistance szolgáltatást.
Citroën Costdrive + : a kiterjesztett garancia által az autó szerződéses jótállását követően is garanciális marad és biztosítja
a szerződött időszakra az Assistance szolgáltatást. Továbbá a kötelező karbantartások költségeit foglalja magában.
Citroën Freedrive: Tartalmazza a Citroën Costdrive + szolgáltatáscsomagot, valamint fedezi a kopóalkatrészek cseréjét és
javítását, illetve szervízbérautót biztosít a karbantartások idejére.
Részletesebb tájékoztatást találhat az alábbi oldalon:
https://www.citroen.hu/szolgaltatasok/szolgaltatasi-szerzodesek.html#sticky
Önnek üzemzavar esetén sem kell aggódnia, hiszen a Citroën Assistance a nap 24 órájában kész arra, hogy segítségére siessen.
Nem kell mást tennie, mint tárcsáznia a +36-80-200-880 számot (külföldön a +36-1-348-4888 számot), és kollégáink a
helyszínre sietnek. A Citroën Assistance szolgáltatásait minden új Citroën tulajdonos 24 hónapon keresztül élvezheti, és
Panne mécanique,
accident, perte
de clés ou clés
bloquées
dans lalehet.
voiture,
erreur az Európai Unióban és
amennyiben
Citroën: garanciaszerződést
köt,bénéficient
ez az időtartam
12-72àhónap
szolgáltatás
de carburant
toutes les Citroën
de további
l’assistance
vie. Il suffitApour
cela
számos
unión kívüli
országban
vehető.
a legközelebbi
Citroën Citroën.
szerviz bevonásával végzi el a helyszíni
d’effectuer
tous
les ans,is igénybe
l’entretien
de Szolgálatunk
votre véhicule
dans le réseau
javítást, vagy ha a javításra a helyszínen nincs lehetőség, akkor megszervezi a szervizbe történő beszállítást, magára vállalva a
költségeket.
Bővebben: https://www.citroen.hu/szolgaltatasok/assistance/citroen-assistance.html

TÖLTSE LE AZ ÚJ MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA
gépkocsija adatainak személyre szabott követéséhez és a Citroën további szolgáltatásainak eléréséhez! Személyes
szerviznapló, műszaki adatok és parkolási emlékeztető egy helyen, mindig a zsebében. Nemcsak a fogyasztási
adatokat és a karbantartási műveleteket követi az applikáció, de kényelmi digitális megoldásokat és közvetlen
márkaszerviz-kapcsolatot is biztosít Önnek, valamint a kezelési útmutatóhoz is pillanatok alatt hozzáférhet.
TÖLTSE LE AZ ÚJ SCAN MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA,
hogy a gépkocsi kezelési könyve mindig elérhető legyen! A kiterjesztett valóság segítségével szkennelje be
a gépkocsi Önt érdeklő elemét, és azonnal megkapja a szükséges információt.

2539
3996

648 / 1483
1471
1749

1471 /809
1480
1829 / 2007*

2539
3996

648

1471 / 1480
1829 / 2007*

ÉRTÉKELJE GÉPKOCSIJÁT ÉS OSSZA MEG VÉLEMÉNYÉT,
vagy véleményezze a Citroën-márkakereskedést/szervizt a vásárlást/szervizelést követően!
Értékelése felkerül a Citroën oldalára.

További
információ:
citroen.hu

1474 / 1490

Szőnyeg

3 ÉV a személygépkocsikra. 2 év a kishaszongépjárművekre.

16” HELLIX
KÖNNYŰFÉM FELNI*

Tetőcsomagtartó rudak

1471 / 1483
1749

FÉNYEZÉS:

* Az érvényesség addig tart, amíg a két kritérium közül az egyik teljesül. A futásteljesítmény a 0-tól számítandó. Az autó kora az első forgalomba helyezés dátumától számítandó.

1474 / 1490

1471 / 1483
1749

Telefontartó

15” CLIC
DÍSZTÁRCSA

1474 / 1490

TARTOZÉKKÍNÁLAT

2 ÉV, a hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Citroën Assistance a hét minden napján 0–24 óráig.

További információért érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!

Fogyasztás (WLTP) (2) (3) (4)

CO2-kibocsátás kombinált ciklusban (g/km)

GARANCIA

ÁLTALÁNOS:

809

2539
3996

648

* Szélesség behajtott/kihajtott visszapillantótükrökkel. Az adatok milliméterben értendők.

1471 / 1480
1829 / 2007*

A Citroën a TOTAL-t választotta. – C Automobil Import Kft.: 1194 Budapest, André Citroën u. 1., Tel.: (06-1) 348-48-48. A katalógus az Európai Unióban forgalomba kerülő gépjárművekre vonatkozik. A modellekre és tulajdonságaikra vonatkozó információk
a kiadvány nyomtatásakor érvényes, csak tájékoztató jellegű adatok. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Citroën bármikor, indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat és
a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a www.citroen.hu internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik
lehetővé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképpen általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon
márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az AUTOMOBILES CITROËN előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók. A katalógus kiadása: 2020. március. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre
vonatkozó 2000/53/EK számú, 2000. szeptember 18-án kelt európai közösségi irányelv rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott célkitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához újrahasznosított anyagokat is felhasznált.
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látogasson el a www.citroen.hu weboldalra!

MAGYAR VÁLTOZAT: 2020.03. C AUTOMOBIL IMPORT KFT.

A CITROËN TELJES VÁLASZTÉKÁNAK MEGISMERÉSÉHEZ

