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Le Tone ze swoim przebojem 
„Joli Dragon” okazał się w latach 
90. odkryciem wśród wokalistów 
gatunku French Touch. Muzyką 
zajmował się przez piętnaście lat, 
potem jednak coraz więcej uwagi 

poświęcał grafice. Po 2011 roku wystawiał swoje 
prace między innymi w Centrum Pompidou. 
Le Tone, wielbiciel artystów budujących swoją 
sztukę kolorem, sam ma raczej słabość do ilustracji 
w czerni i bieli. Opowiada proste historie, szkicując 
je pisakiem w swoich notesach. 

Odczytaj smartfonem kod QR, aby 
poznać wyjątkowe modele tworzące 
historię Marki CITROËN od 1919 
roku aż do dziś.

2014
Pojawia się CITROËN C4 
CACTUS. Wyposażony w 
innowacyjne  
panele ochronne  Airbump®, 
wytycza nowe ścieżki 
w dziedzinie designu. 

CITROËN rewolucjonizuje świat 
motoryzacji za sprawą modelu 
Traction Avant. Samochód ten 

bierze swoją nazwę od specyficz-
nego rozwiązania, które 

w nim zastosowano 
– przedniego napędu.

1934

1919 1939 1948 1968
Na rynku pojawia się pierwszy  
samochód CITROËNA, Typ A.

Premiera CITROËNA TUB, nowoczesnej 
furgonetki z bocznymi drzwiami 
przesuwnymi. Jej następca, Typ H, 
pojawi się w 1948 roku.

CITROËN 2CV, zaprojektowany 
jako „samochód, w którym 
znajdzie się miejsce dla 4 osób 
i 50 kg bagażu, ekonomiczny, 
bezpieczny i wygodny”.

Nadchodzi epoka lekkich, zwinnych 
samochodów, jak Ami 6 
i Dyane. Warto także pamiętać 
o CITROËNIE Méhari, oryginalnym 
samochodzie do wszystkiego i na 
każdą nawierzchnię.

1974
W latach 70. i 80. Marka nadal stawia 
na zaawansowane technologie. 
Wprowadza na rynek modele CX, BX, 
AX, a później XM – luksusowy model 
z hydroaktywnym zawieszeniem łączącym 
hydraulikę z inteligencją elektroniki.

Z pięcioma zwycięstwami w Pucharze Świata rajdów terenowych 
w kategorii Producentów (1993-1997), z ośmioma w WRC 
pomiędzy rokiem 2003 a 2012 i z trzema w WTCC (2014-2016), 
CITROËN może poszczycić się wyjątkowymi osiągnięciami. Gotowa 
na wyzwania Marka powraca w 2017 roku do WRC z jednym 
celem: znów stać się niedoścignioną.

2017

OBEJRZYJ
FILM

POKAZUJĄCY
POWRÓT
CITROËNA
DO RAJDÓW.
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GAMA

NOWY KOMPAKTOWY SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

#WięcejMożliwości

Zarówno w mieście, jak i poza nim docenisz charakterystyczne cechy 
samochodów CITROËN: przyjazne wnętrze i komfortowe warunki jazdy.

CITROËN DLA KAŻDEGO 

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5

CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 P ICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3CITROËN C1

CITROËN C-ELYSÉEKOMPAKTOWY SUV  
C ITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO MULTISPACE

CITROËN C3 P ICASSO
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MOCNE STRONY

NOWY KOMPAKTOWY SUV
CITROËN C3 AIRCROSS 
MOCNE STRONY

KOMPAKTOWY SUV

STRONY 10 -15

Poczucie siły i bezpieczeństwa dzięki 
wysokiej pozycji za kierownicą.

PRZESTRONNOŚĆ 

STRONY 22 -23

Najobszerniejsze wnętrze 
w segmencie.

MODUŁOWOŚĆ

STRONY 24 -25

Dzielona i przesuwana kanapa, 
pojemność bagażnika do 520 l.

PANORAMICZNY,  
OTWIERANY DACH SZKLANY

STRONY 26 -27

Duża powierzchnia przeszklona, 
wyjątkowe doświetlenie wnętrza.

KOLOROWY  
HEAD-UP DISPLAY 

STRONY 36 - 37

Użyteczne informacje bez odrywania 
wzroku od drogi.

PERSONALIZACJA

STRONY 16 - 19

85 kombinacji kolorystycznych, 5 tonacji 
wnętrza. Cel: wyróżnić się.

WSPOMAGANIE 
PROWADZENIA

STRONY 40 - 43

Active Safety Brake, Park Assist… 
Każda podróż będzie bezpieczniejsza.

USŁUGI 
TOWARZYSZĄCE

STRONY 38 - 39

Mirror Screen, ładowanie bezprzewodowe… 
Smartfon na ekranie samochodu.

GRIP CONTROL 
Z FUNKCJĄ HILL ASSIST 

STRONY 32 - 35

Pełna kontrola na każdej nawierzchni, 
nawet na stromych zjazdach.

WYDAJNE SILNIKI

STRONY 44 - 47

Silniki PureTech i BlueHDi zapewniające 
umiarkowane zużycie paliwa 

i niską emisję CO2.

6 7
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S. 10 – DESIGN

S. 20 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®

S. 30 – TECHNOLOGIE

S. 48 – WYPOSAŻENIE

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

Zeskanuj kod smartfonem 
i obejrzyj film 
o CITROËNIE C3 AIRCROSS

8 9
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DESIGN

CITROËN C3 AIRCROSS to silny charakter 
i oryginalny design. Jego świeży, niepowtarzalny styl 

łączy solidność z poczuciem bezpieczeństwa dzięki 
dużym kołom i wysoko poprowadzonej masce, 

podkreślonej chromowanymi szewronami. Listwy 
zintegrowane z logo Marki kryją elementy identyfikacji 

świetlnej, wykonane w technologii LED. Stanowisko 
kierowcy jest umieszczone wyjątkowo wysoko, przez co 

można poczuć się pewnie na każdej drodze.

KOMPAKTOWY SUV
NOWEJ GENERACJI

10 11
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DESIGN

CITROËN C3 AIRCROSS to przestronny, modułowy SUV. 
Ten nowoczesny samochód ma najbardziej przestronne wnętrze 
w segmencie. Podstawowa pojemność bagażnika wynosi 410 
litrów i może być zwiększona aż do 520 litrów dzięki 
przesuwanej kanapie składanej w proporcji 1/3–2/3. 
Samochód jest uniwersalny i praktyczny także za sprawą 
składanego oparcia fotela pasażera, które umożliwia 
przewożenie długich przedmiotów.

NAJPRZESTRONNIEJSZY 
I NAJBARDZIEJ MODUŁOWY 
SUV W SEGMENCIE 

12 13
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DESIGN

>4m15<   1m64
WYGODNY I ZWROTNY
CITROËN C3 AIRCROSS to kompaktowe nadwozie 
z bardzo obszernym wnętrzem. Każda chwila spędzona za 
kierownicą staje się przyjemnym przeżyciem. Wnętrze jest 
doskonale doświetlone dzięki dużym bocznym szybom oraz 
otwieranemu, panoramicznemu szklanemu dachowi. 
CITROËN C3 AIRCROSS to świetny towarzysz codziennych 
podróży, który doskonale sprawdza się zarówno w mieście, 
jak i na trasie. 

14 15
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DESIGN

Dzięki 8 kolorom nadwozia, 3 kolorom dachu 
i 4 Pakietom Kolor bez problemu skonfigurujesz 
wygląd CITROËNA C3 AIRCROSS zgodnie ze 
swoim gustem. Nic nie pozostawiono 
przypadkowi – możliwości personalizacji 
przemyślano w najdrobniejszych szczegółach. 
Tylne boczne szyby z efektem żaluzji, relingi 
dachowe, osłony lusterek i centralne elementy 
felg są ozdobione charakterystycznymi 
akcentami kolorystycznymi.

85
KOMBINACJI 
KOLORYSTYCZNYCH

16 17
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DESIGN

Tonacja Metropolitan Grey

Tonacja Urban Red

Tonacja Hype Mistral

Tonacja Hype Colorado

Design kabiny CITROËNA C3 AIRCROSS 
zainspirowany został światem podróży, mody 
i architektury wnętrz. Klienci mają do dyspozycji 
pięć różnych wersji wykończenia. Każda z nich 
jest wyjątkowa, pełna akcentów tworzących 
niepowtarzalną atmosferę. 

Tonacja standardowa: neutralny styl, 
wzbogacony o żółte przeszycia. Szara tkanina 
na desce rozdzielczej doskonale komponuje się 
z tapicerką z materiału Mica Grey.

Tonacja Metropolitan Grey: przyjazne wnętrze 
i dobre samopoczucie dzięki jasnym kolorom 
i ciepłym materiałom wykończeniowym tapicerki 
oraz deski rozdzielczej.

Tonacja Urban Red: sportowa gra kontrastów 
pomiędzy ciemnymi kolorami i czerwonymi 
akcentami tapicerki.

Tonacja Hype Mistral: tapicerka z ziarnistej 
skóry połączona z tkaniną z motywem pepitki. 
Deskę rozdzielczą zdobi dekor ze skóry 
ekologicznej. 

Tonacja Hype Colorado: wykończenie 
z najwyższej półki, które tworzą barwa 
Colorado, miękkie materiały wykończeniowe 
i charakterystyczne ozdobne detale.

5 TONACJI 
WNĘTRZA

18 19
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

NADZWYCZAJNY KOMFORT
Marka CITROËN opracowała spójny program, kompleksowo 
traktujący kwestię komfortu każdego z pasażerów. 
Pod nazwą CITROËN ADVANCED COMFORT® kryje się zestaw 
nowoczesnych rozwiązań wspartych inteligentnymi technologiami. 
Wprowadzenie programu ma zapewnić pasażerom komfortowy 
stan ciała i ducha. Wzięto pod uwagę rozmaite oczekiwania 
użytkowników, co dobitnie potwierdza stałą uwagę, kreatywność 
i innowacyjne podejście Marki CITROËN do kwestii komfortu jazdy. 
Priorytety, na których oparta jest owa inżynieria dobrego samopoczucia 
w podróży, to: płynna jazda i komfort akustyczny, łatwa i funkcjonalna 
obsługa samochodu, spokój ducha wynikający z przyjaznej atmosfery 
wnętrza i użyteczne, intuicyjne technologie.

PŁYNNOŚĆ
JAZDY

PRZYJAZNA 
ATMOSFERA

FILTROWANIE
NAPŁYWAJĄCYCH INFORMACJI

UŁATWIENIA 
DLA PODRÓŻUJĄCYCH

20 21
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Pomysłowo zaprojektowane, podwyższone nadwozie 
CITROËNA C3 AIRCROSS ma dwie kluczowe cechy: 
kompaktowe wymiary zewnętrzne oraz obszerne, 
ergonomiczne wnętrze, które zapewnia niespotykaną 
w segmencie przestronność i komfort. Pięć 
pełnowartościowych miejsc siedzących, dużo 
przestrzeni nad głowami i na nogi – żadnych 
kompromisów, gdy chodzi o wygodę podróżujących.

PRZESTRONNE WNĘTRZE

CITROËN ADVANCED COMFORT®

POJEMNOŚĆ 
BAGAŻNIKA 

DO 520  l
SIEDZENIA TYLNE 

PRZESUWANE
SKŁADANE OPARCIE 
FOTELA PASAŻERA

22 23
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

Użytkownicy CITROËNA C3 AIRCROSS 
mogą korzystać z niespotykanych możliwości 

konfiguracji wnętrza. Przesuwana kanapa 
składa się w proporcji 1/3-2/3, a składane 

oparcie fotela pasażera pozwala na 
przewożenie przedmiotów 

o długości do 2,40 m.

MODUŁOWOŚĆ

24 25

1704220_C3_AIRCROSS_1707_PL_52P.indd   24-25 02/06/2017   18:48



1704220_C3_AIRCROSS_1707_PL_52P page 271704220_C3_AIRCROSS_1707_PL_52P page 26

CITROËN ADVANCED COMFORT®

Duża powierzchnia przeszklona oraz imponujące rozmiary otwieranego dachu 
sprawiają, że wnętrze jest doskonale doświetlone. Podróż, zarówno przy 
otwartym, jak i zamkniętym dachu, staje się nadzwyczajnie przyjemna. Dach i 
roleta są sterowane elektrycznie za pomocą intuicyjnie zaprojektowanych 
przełączników. Takie wyposażenie jest wyjątkiem w segmencie. Aby zapewnić 
jeszcze wyższy komfort, CITROËNA C3 AIRCROSS wyposażono w rolety 
przeciwsłoneczne z tyłu.

PANORAMICZNY,  
SZKLANY DACH

2726
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

CITROËN C3 AIRCROSS ma wyjątkowo duży bagażnik 
o pojemności od 410 do aż 520 litrów (po przesunięciu
kanapy do przodu). Doskonały dostęp do przestrzeni
bagażowej zapewnia duża pokrywa i osobno otwierana
szyba. Samochód wyposażono w pomysłowo
zaprojektowaną, modułową podłogę bagażnika, która
dzięki regulowanej wysokości i możliwości zainstalowania
w pionie ułatwia przewożenie wysokich przedmiotów.
W pozycji górnej, po złożeniu tylnych oparć tworzy
jednolitą, płaską podłogę. Korzystanie z bagażnika jest
łatwiejsze niż kiedykolwiek.

NAJWIĘKSZY BAGAŻNIK 
W SEGMENCIE

AŻ DO

520 l

28 29
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TECHNOLOGIE

W CITROËNIE C3 AIRCROSS zastosowano najnowsze 
rozwiązania technologiczne, które poprawiają bezpieczeństwo 

i komfort podróży.

UŻYTECZNE TECHNOLOGIE

30 31
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TECHNOLOGIE

System Grip Control dostosowuje pracę napędu 
do warunków panujących na drodze. W ustawieniu 
„standard” działa w sposób automatyczny. Tryb 
pracy można też wybrać ręcznie, za pomocą pokrętła 
na konsoli. Kierowca ma do dyspozycji następujące 
tryby: piasek, śnieg, błoto, ESP OFF. Dzięki temu 
rozwiązaniu CITROËN C3 AIRCROSS doskonale radzi 
sobie na wszelkich typach nawierzchni, bez względu 
na okoliczności.

GRIP CONTROL
Z FUNKCJĄ HILL ASSIST

Tryb piasek

Tryb śnieg

Tryb błoto

Tryb ESP OFF

32 33
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TECHNOLOGIE

Funkcja Hill Assist, połączona z systemem Grip Control, 
utrzymuje niewielką prędkość na stromych zjazdach. Dzięki 
temu kierowca zachowuje pełną kontrolę nad samochodem. 
System redukuje ryzyko poślizgu i niekontrolowanego 
przyspieszenia, działa podczas jazdy do przodu i wstecz. 
Układ jest aktywowany za pomocą odpowiedniego przycisku 
na konsoli centralnej. 

GRIP CONTROL
Z FUNKCJĄ HILL ASSIST

34 35
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TECHNOLOGIE

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, 
samochód wyposażono w Head-Up Display (wyświetlanie 

informacji w polu widzenia drogi). Najważniejsze informacje, 
takie jak prędkość, ustawienia regulatora i ogranicznika 

prędkości, ostrzeżenia przed możliwą kolizją i wskazania 
nawigacji, są widoczne dla kierowcy na wysuwanej, 

przezroczystej płytce. 

KOLOROWY 
HEAD-UP DISPLAY

36 37
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CITROËN C3 AIRCROSS wyposażono w intuicyjny i innowacyjny 
pakiet usług towarzyszących. Na konsoli centralnej przewidziano 
miejsce do bezprzewodowego, indukcyjnego ładowania 
smartfona* (standard Qi). Nawigacja CITROËN Connect Navi, 
z której można korzystać za pośrednictwem ekranu dotykowego 
7“ lub komend głosowych, w czasie rzeczywistym dostarcza 
kierowcy informacji o ruchu drogowym, lokalizacji stacji 
benzynowych, cenach paliw, dostępnych parkingach oraz 
pogodzie. Funkcja „Strefy niebezpieczne”** za pomocą alarmów 
dźwiękowych i wizualnych informuje o zagrożeniach na drodze. 
Technologia Mirror Screen (współpracująca z protokołami 
Android Auto, Apple Carplay™ i Mirror Link®) pozwala korzystać 
ze smartfona* i ulubionych aplikacji za pośrednictwem ekranu 
dotykowego. Dotykowy ekran 7“ służy również do zarządzania 
funkcjami samochodu, systemami wspomagającymi prowadzenie, 
klimatyzacją i systemem audio.  

* Wymaga kompatybilnego smartfona.
** Dostępna w zależności od przepisów drogowych danego kraju.

TECHNOLOGIE

USŁUGI 
TOWARZYSZĄCE

38 39
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BEZPIECZNIEJ DZIĘKI 12 SYSTEMOM

ALARM  
NIEZAMIERZONEGO 
PRZEKROCZENIA  
LINII 
W razie przekroczenia białej linii na jezdni  
bez włączonego wcześniej kierunkowskazu 
system uaktywnia alarm dźwiękowy i wyświetla 
odpowiedni komunikat. Jest aktywny od 
60 km/h.

AUTOMATYCZNE 
ŚWIATŁA
DROGOWE
Funkcja automatycznie przełącza światła 
drogowe na mijania, gdy wykryje inny 
samochód na drodze.

ROZPOZNAWANIE 
ZNAKÓW 
OGRANICZENIA 
PRĘDKOŚCI

WYŚWIETLANIE
W POLU WIDZENIA 
DROGI 

System rozpoznaje znaki ograniczające 
dopuszczalną prędkość. Pokazuje odpowiednią 
informację na tablicy rozdzielczej i za 
pośrednictwem wyświetlacza Head-Up Display.

Po włączeniu wstecznego biegu kamera 
cofania z czujnikami parkowania pokazuje 
obraz przestrzeni z tyłu samochodu na ekranie 
dotykowym 7”. Widok 180° jest uzupełniony 
kolorowymi wyznacznikami odległości od 
przeszkody.  

KAMERA COFANIA 
TOP REAR VISION

Układ awaryjnego hamowania ogranicza 
ryzyko kolizji. Jest aktywny od prędkości 
5 km/h i reaguje na obiekty ruchome, stałe 
oraz na pieszych. Gdy wykryje zagrożenie, 
ostrzega o nim kierowcę. W razie braku jego 
reakcji automatycznie wyhamowuje 
samochód. 

ACTIVE 
SAFETY BRAKE

TECHNOLOGIE

Funkcja ta pozwala kierowcy skupić się na 
sytuacji na drodze, przy zachowaniu w polu 
widzenia najistotniejszych informacji 
związanych z prowadzeniem, wyświetlanych 
na przezroczystej płytce (prędkość aktualna 
i zalecana, wartości zadane regulatora 
i ogranicznika prędkości, informacje związane 
z nawigacją oraz ostrzeżenia o ryzyku kolizji). 
To nowość w samochodach z tego segmentu. 

40 41

1704220_C3_AIRCROSS_1707_PL_52P.indd   40-41 02/06/2017   18:48



1704220_C3_AIRCROSS_1707_PL_52P page 42 1704220_C3_AIRCROSS_1707_PL_52P page 43

TECHNOLOGIE

ALARM 
ZAPOBIEGAJĄCY 
ZAŚNIĘCIU 
Funkcja zawiadamia kierowcę, że 
nadchodzi czas na przerwę w podróży. 
Alarm uruchamia się po dwóch godzinach 
jazdy z prędkością powyżej 65 km/h. 

PARK ASSIST
System aktywnie wspomaga kierowcę 
podczas manewrów parkowania 
prostopadłego i równoległego. Na żądanie 
kierowcy automatycznie wyszukuje miejsce, 
po czym samodzielnie wykonuje manewr. 
Kierowcy pozostaje włączenie biegu 
wstecznego, przyspieszanie i hamowanie. 

SYSTEM  
KONTROLI 
MARTWEGO POLA
Sygnalizuje obecność innego pojazdu w strefie 
martwego pola, wyświetlając ostrzegawcze 
piktogramy na bocznych lusterkach. System 
jest niezwykle przydatny na drogach szybkiego 
ruchu i autostradach.

WSPOMAGANIE 
RUSZANIA 
NA WZNIESIENIU
Funkcja zapobiega niekontrolowanemu stoczeniu 
się samochodu ze wzniesienia po zwolnieniu 
pedału hamulca. Działa na drogach o nachyleniu 
przekraczającym 3%, stabilizując samochód 
w miejscu na dwie sekundy. Wystarczy przełożyć 
stopę z pedału hamulca na pedał przyspieszenia 
i ruszyć.

SYSTEM 
MONITOROWANIA 
KONCENTRACJI 
KIEROWCY
To rozwiązanie sprawdza poziom koncentracji 
kierowcy w czasie jazdy, porównując trajektorię 
samochodu z oznaczeniami poziomymi na 
drodze. Funkcja ta, aktywna od prędkości 
65 km/h, jest szczególnie użyteczna podczas 
długich tras.

BEZKLUCZYKOWY 
DOSTĘP 
I URUCHAMIANIE
Zamykanie, otwieranie i uruchamianie 
samochodu bez wyjmowania kluczyka 
z kieszeni. Wystarczy mieć go przy sobie, 
a system rozpozna jego obecność.

BEZPIECZNIEJ DZIĘKI 12 SYSTEMOM
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SILNIKI NAJNOWSZEJ 
GENERACJI
CITROËN C3 AIRCROSS został wyposażony w gamę nowoczesnych, 
wydajnych silników. Klienci mogą wybierać pomiędzy innowacyjnymi 
jednostkami benzynowymi PureTech i dieslami BlueHDi najnowszej 
generacji. 

TECHNOLOGIE44 45
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TECHNOLOGIE

Gamę silników benzynowych tworzą jednostki z nowej 
rodziny PureTech: wolnossący 1.2 PureTech 82 oraz 
turbodoładowane 1.2 PureTech 110 i 1.2 PureTech 
130. Zapewniają wyjątkowo niskie zużycie paliwa
i zredukowaną emisję CO2 przy zachowaniu 
doskonałej dynamiki, lepszej niż silników starszej 
generacji. Diesle 1.6 BlueHDi 100 i 1.6 BlueHDi 120 
spełniają normę EURO 6.1, wykorzystując najnowsze 
technologie, które redukują spalanie i emisję 
zanieczyszczeń. Układ wydechowy został wyposażony 
w trzy elementy oczyszczające spaliny: katalizator, filtr 
cząstek stałych oraz układ SCR (selektywna redukcja 
katalityczna), zainstalowany na górnym odcinku filtra, 
eliminujący emisję tlenków azotu (NOx).

WYDAJNE 
SILNIKI

Jury konkursu The International Engine 
of the Year Awards organizowanego 
przez brytyjskie czasopismo „Engine 
Technology International” przyznało 
tytuł silnika roku 2016 
w kategorii pojemności skokowej 
1.0–1.4 litra silnikowi 1.2 PureTech 
110 i 130.
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8 KOLORÓW NADWOZIA 5 TONACJI WNĘTRZA

3 KOLORY DACHU

WYPOSAŻENIE

BLACK

ORANGE

SILVER

NATURAL WHITE

TONACJA STANDARDOWA TONACJA METROPOLITAN GREY

TONACJA URBAN RED TONACJA HYPE COLORADO

TONACJA HYPE MISTRAL

SPICY ORANGE NATURAL WHITE SABLE MISTY GREY

BREATHING BLUE INK BLACK PASSION RED COSMIC SILVER

INK BLACK NATURAL WHITE SPICY

4 PAKIETY KOLOR

Samochody CITROËN, które sprzedawane są w Unii Europejskiej, mogą różnić się wersjami wyposażenia oferowanego w poszczególnych krajach. Zaprezentowane i opisane w katalogu elementy wyposażenia występują w zależności od 
poziomu wyposażenia lub jako opcja. Szczegółowe informacje można uzyskać w salonach sprzedaży oraz na stronie www.citroen.pl
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WYBRANE AKCESORIA

WYMIARY

OBRĘCZE I KOŁPAKI

KOŁPAKI 16”  
AXIS

KOŁPAKI 16”  
3D

KOŁPAKI 16”  
AIRFLOW

OBRĘCZE 
ALUMINIOWE 16” 

MATRIX 
DIAMENTOWANE

OBRĘCZE 
ALUMINIOWE 17”

4 EVER 
DIAMENTOWANE

*Ze złożonymi lusterkami.
**Z relingami.

Wspornik uniwersalny z magnetycznym klipsem Tetrax Smart.

Uchwyt na rowery montowany na haku holowniczym.

Zasłony przeciwsłoneczne, fotelik dziecięcy.

Uchwyt na narty montowany na belkach dachowych.

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

AUTOMOBILES CITROËN : Spółka akcyjna 
o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro 
z siedzibą pod adresem: 6, rue Fructidor, 75017
Paris 17, numer wpisu do Rejestru Handlowego:
RCS Paris 642 050 199.
Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów
sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Dane 
na temat modeli i ich para metrów odnoszą się do wer-
sji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie
mogą być traktowane jako postanowienia umowne.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez 
uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych 
modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego kata-
logu. Samochody Citroën podlegają recyklingowi 
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami 
dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a mater- 
iały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane 
w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu 
samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgod-

nie z przepisami o odpadach. Marka Citroën zapew-
nia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez 
pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska 
poziomu odzysku i recyklingu. Przedstawione kolory 
nadwozia, tapicerek i innych elementów samochodu 
są przybliżone, gdyż techniki druku nie pozwalają na 
wierną re produkcję barw. Jeżeli pomimo starań zapew-
nionych w czasie przygotowania katalogu stwierdzą 
Państwo, że zawiera on jakikolwiek błąd prosimy 
o kontakt. Wszelkie informacje są udzielane przez

dział obsługi klienta Citroëna pod numerem telefonu 
+ 48 (22) 458 46 85 oraz są dostępne pod adre-
sem internetowym: www.citroen.pl. Informacje na
temat serwisu są udzielane przez salony sprzedaży
sieci w Polsce. Citroën Assistance: 800 12 07 07
(połączenie bezpłatne na terenie całego kraju, tylko
dla telefonów stacjonarnych) lub + 48 664 12 07
07 (połączenie dla telefonów komórkowych i stacjo-
narnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).

• DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA:
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami kontraktów w sieci Citroën.

• KONTRAKT ESSENTIALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

• KONTRAKT EASYDRIVE 
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

• KONTRAKT REALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.

• KONTRAKT FREEDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Bezpłatne części zużywające się eksploatacyjnie.
4. Bezpłatnie pojazd zastępczy na czas przeglądu.
5. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

• GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA
Swym zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu w przypadku jego usterek
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych. Dodatkowo 
umożliwia skorzystanie z Programu pomocy drogowej Citroën Assistance.

• GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA
12 lat dla samochodów osobowych, 5 lat dla samochodów dostawczych.

• GWARANCJA NA LAKIER
3 lata dla samochodów osobowych, 2 lata dla samochodów dostawczych.

CITROËN: 
SERWIS

TRANSPARENTNOŚĆ 
ABY ZYSKAĆ 
TWOJE ZAUFANIE

CITROËN
I TY citroen-advisor.pl

opinie klientów
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POZNAJ GAMĘ SAMOCHODÓW CITROËN
na www.citroen.pl C
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