NOWY CITROËN C3

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.

1974

2019

Citroën prezentuje model CX, owoc
wielu lat pracy inżynierów Marki.
Samochód jest wyposażony w zamontowany z przodu, zintegrowany ze
skrzynią biegów silnik, utrzymujące
stały poziom hydropneumatyczne
zawieszenie, wklęsłą tylną szybę
i futurystyczną deskę rozdzielczą.
Te innowacje zapewniają mu
błyskotliwą karierę.

19_19 Concept to niezwykle zaprojektowany pojazd, w 100% elektryczny,
inspirowany aeronautyką. Będąc
prawdziwym salonem na inteligentnym
systemie zawieszenia, przenosi komfort
na ekstremalnie wysoki poziom.
Ma zasięg 800 km, autonomiczne
prowadzenie i osobistego asystenta.

1934
Odczytaj smartfonem kod
QR, aby poznać wyjątkowe
modele tworzące historię
Marki Citroën od 1919 roku
aż do dziś.
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Citroën rewolucjonizuje świat motoryzacji, wprowadzając na rynek model
Traction Avant. Wyróżnia go napęd
na przednie koła, który znajduje
odzwierciedlenie w nazwie samochodu.

1939

Citroën prezentuje Tub, nowoczesny samochód dostawczy wyposażony m.in. w przesuwne drzwi boczne. W 1948 r. zastępuje
go model Type H.

1948

Pojawia się 2 CV, przedstawiany jako
„ekonomiczny, solidny samochód, zdolny
przewieźć 4 osoby i 50 kg bagażu
w pełnym komforcie”.

1955

Zaprezentowany podczas Salonu
Paryskiego zjawiskowy DS o aerodynamicznych liniach wyglądał
jak pojazd z innej planety. Samochód
projektu Flaminio Bertoniego był
nazywany „latającym spodkiem”.

1968

Nadchodzi epoka lekkich, zwinnych
samochodów jak Ami 6 i Dyane.
Warto też pamiętać o oryginalnym
Citroënie Méhari, sprawdzającym się
w każdych warunkach.

2014

Citroën C4 Cactus uzyskuje w kwietniu 2015
tytuł „World Car Design of The Year».
Nagrodę tę otrzymuje samochód, który
w danym roku wyróżnił się designem
przełamującym schematy oraz śmiałym
i innowacyjnym stylem.
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CITROËN
DLA KAŻDEGO
Zarówno w mieście, jak i poza nim docenisz charakterystyczne cechy samochodów
Citroëna: przyjazne wnętrze i komfortowe
warunki jazdy.

NOWY CITROËN C3
CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO

(ROZMIAR M)

(ROZMIAR XL)

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(ROZMIAR XS)

(ROZMIAR M – XL)

CITROËN C4 CACTUS

BO ŻYCIE JEST PIĘKNIEJSZE
W KOLORACH

HYBRID PLUG-IN

CITROËN JUMPER KOMBI
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GAMA
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MOCNE
STRONY

FOTELE ADVANCED
COMFORT

Szerokie i wygodne fotele zaprojektowane zgodnie
z programem Citroën Advanced Comfort ®,
dla lepszego samopoczucia.
STRONY 28 - 29

NOWY
PRZÓD

PRZESTRONNY
I KOMPAKTOWY

STRONY 12 - 13

STRONY 30 - 31

ZABEZPIECZENIE
NADWOZIA

USŁUGI
ONLINE

STRONY 14 - 15

STRONY 36 - 39

97 WARIANTÓW
WYGLĄDU NADWOZIA

SYSTEMY
WSPOMAGAJĄCE
PROWADZENIE

Linie przodu i maski podkreślone
nowymi reflektorami LED.

Boczne panele Airbump ® chronią nadwozie
i wzmacniają dynamiczny styl samochodu.

Aby odzwierciedlić Twój gust.
STRONY 16 - 21

Praktyczny na co dzień dzięki długości
wynoszącej tylko 3,99 m.

Citroën Connect Assist, Citroën Connect Navi
i Citroën Connect Play.

W tym system wspomagania parkowania
przodem i tyłem, idealny do miasta.
STRONY 40 - 43

WERSJE WYKOŃCZENIA
WNĘTRZA

SILNIKI
NAJNOWSZEJ GENERACJI

STRONY 22 - 23

STRONY 44 - 45

Dwie nowe wersje wykończenia, przytulne i eleganckie
jak domowy salon.
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MOCNE STRONY

Wydajne i ekonomiczne silniki, zgodne z najnowszą
normą emisji Euro 6.
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SPIS TREŚCI
STR. 10
STR. 26
STR. 34
STR. 48
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SPIS TREŚCI

DESIGN
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
TECHNOLOGIE
WYPOSAŻENIE
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DES
IGN
Nowy Citroën C3 reinterpretuje kody stylistyczne
typowe dla segmentu samochodów miejskich.
Ma wyrazisty charakter i solidny wygląd, który
kojarzy się z energią. Harmonijną sylwetkę
samochodu uzupełniają koła o dużej średnicy.
Panele Airbump® z trzema wypukłymi kapsułami
zabezpieczają nadwozie i podkreślają jego
unikalny styl. Design tych elementów znajduje
odzwierciedlenie w naklejkach na tylnym słupku,
co podkreśla integralność stylistyczną Nowego
Citroëna C3. Pozioma, wysoko poprowadzona
maska wskazuje na równie wysoki poziom
bezpieczeństwa.

Zeskanuj smartfonem kod QR,
aby obejrzeć filmy prezentujące
Nowego Citroëna C3.

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 uzyskać można w salonach sprzedaży oraz na www.citroen.pl.
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NOWY
PRZÓD
Jeszcze bardziej wyrazisty i dynamiczny przód
Nowego Citroëna C3 zainspirowany jest
koncepcyjnym modelem CXPERIENCE. Szewrony
płynnie przechodzą w chromowane listwy, które
rozciągają się aż do świateł LED do jazdy dziennej
i podkreślając szerokość nadwozia. Nowe
reflektory LED mają zmieniony wygląd, który
wskazuje na zaawansowaną technologię.
Reflektory przeciwmgłowe w dolnej części
zderzaka otoczone są kolorowymi wstawkami.
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ZABEZPIECZENIE
NADWOZIA

PANELE AIRBUMP ®
Nowy wzór paneli Airbump®
podkreśla solidność, która jest
dominującym motywem
określającym styl Nowego
Citroëna C3. Elementy te również
skutecznie zabezpieczają nadwozie
przed ewentualnymi uszkodzeniami
w codziennej eksploatacji. Panele
składają się z trzech wypukłych
kapsuł w dolnej części drzwi.
Pierwsza z nich ma obramowanie
w kolorze Blanc, Rouge lub
Émeraude Anodised, który
odpowiada kolorowi wstawki wokół
reflektorów przeciwmgłowych.
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SZEROKA
PALETA
PERSONA
LIZACJI
Nowy Citroën C3 jest mistrzem personalizacji
w segmencie samochodów miejskich. Zależy Ci
na maksymalnej dyskrecji, a może wolisz bardziej
efektowny styl? Skorzystaj z nieograniczonych
możliwości i wybierz jeden z 97 wariantów
wyglądu nadwozia. Masz do dyspozycji 7 lakierów
nadwozia, 4 kolory dachu i 4 Pakiety Kolor.
Paletę uzupełniają 3 naklejki dekoracyjne na dach
oraz 3 wersje wykończenia wnętrza. Wybierz
zestawienie, które najlepiej odpowiada
Twojemu gustowi.
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97
WAR
IAN
TÓW
Wśród kolorów, które wzbogacają paletę
personalizacji Nowego Citroëna C3 są Elixir Red
i Spring Blue. Aby zwiększyć liczbę wariantów
dwukolorowych, oprócz Opal White, Onyx Black
i Aden Red oferowany jest teraz Bleu Émeraude.
Pakiet Kolor Émeraude Anodised uzupełnia
Pakiety Kolor Black, White i Red.
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7
KOLORÓW

4
KOLORY

NADWOZIA

4
PAKIETY

DACHU

KOLOR

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Wybrany kolor dachu
jest identyczny z kolorem lusterek
i dekoracji tylnego słupka.

Kolor pakietu
użyty przy światłach
przeciwmgłowych i na
panelach Airbump ®.
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3
DEKORACJE
DACHU

NOWOŚĆ

Rouge, Émeraude lub Techwood :
wybierz jedną z 3 dekoracji dachu,
aby spersonalizować dach
Nowego Citroëna C3.
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TONACJE
WNĘTRZA

Tonacja standardowa

Z możliwościami personalizacji wyglądu nadwozia
Nowego Citroëna C3 współgra styl kabiny, która
zapewnia pasażerom doskonałe samopoczucie.
To przyjazna przestrzeń, w której każdy poczuje się
swobodnie. Kolory i materiały dopracowanej deski
rozdzielczej harmonizują z wykończeniem drzwi
i siedzeń tworząc w kokpicie atmosferę pełną ciepła.
Oprócz minimalistycznej i eleganckiej tonacji standardowej, Nowy Citroën C3 dostępny jest również z dwoma
nowymi, opcjonalnymi tonacjami. W każdej z nich
wykorzystano inne tapicerki i akcenty kolorystyczne.

NOWOŚĆ

Tonacja Techwood

3

Tonacja Techwood nawiązuje do produktów z najwyższej półki dzięki miękkim w dotyku materiałom o doskonałej jakości. Połączenie zainspirowanej skandynawskim wzornictwem listwy o wyglądzie drewna z jasną
tapicerką w górnej części oparć siedzeń tworzy klimat
pełen elegancji.
Tonacja Émeraude to gra kontrastów pomiędzy ciemnymi tonacjami a wyrazistymi akcentami kolorystycznymi, podkreślającymi dynamiczny styl wnętrza.
Tapicerkę wykonano z technicznego materiału 3D,
a listwę na desce rozdzielczej pokryto czarną ekoskórą.

NOWOŚĆ
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Tonacja Émeraude
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SERIA SPECJALNA

NOWY CITROËN C3
C-SERIES
Seria specjalna seria C-Series łączy wszystkie aspekty ducha Citroëna, dzięki emblematycznym
kolorom, specyficznym materiałom i technologicznemu wyposażeniu, które zapewniają
wyjątkowy styl i komfort. Nazwa serii nawiązuje do litery C w nazwie marki.

24 CITROËN C3 C-SERIES

Nowy Citroën C3 potwierdza swój wyrazisty charakter w serii specjalnej
C-Series. Elementy w kolorze Anodised Deep Red wokół reflektorów
i paneli Airbump® tworzą elegancki kontrast z pięcioma kolorami nadwozia:
Ice White, Sand, Steel Grey, Platinum Grey lub Perla Nera Black.
Oprócz specjalnej dekoracji dachu, lusterka są podkreślone specjalną
tłoczoną plakietką. Aranżacja wnętrza C-Series obejmuje fotele w kolorze
Gris Chiné z poziomym paskiem w kolorze czerwonym, listwy deski
rozdzielczej w kolorze Anodised Deep Red, a także dywaniki z przodu
i z tyłu oraz progi drzwi.
Wyposażenie Nowego Citroëna C3 C-Series oparte jest na wersji Feel Pack.
Obejmuje funkcje zwiększające przyjemność i komfort jazdy, w tym system
wspomagania parkowania tyłem, Pakiet Widoczność i Pakiet Bezpieczeństwo. Samochód napędzany jest silnikami 1.2 PureTech 83 S&S,
1.2 Pure Tech 110 S&S lub 1.5 BlueHDi 100 S&S.
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COM
FORT

*

WYJĄTKOWY KOMFORT

FILTROWANIE

NAPŁYWAJĄCYCH INFORMACJI
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UŁATWIENIA

DLA PODRÓŻUJĄCYCH

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

PŁYNNOŚĆ
JAZDY

CITROËN ADVANCED COMFORT ® – tak nazwaliśmy nasz kompleksowy program,
którego celem jest zapewnienie każdemu pasażerowi maksymalnego komfortu
we wszystkich możliwych aspektach. Jego rezultatem są innowacyjne rozwiązania
i najnowsze inteligentne technologie, które sprzyjają budowaniu dobrego
samopoczucia. Odpowiadamy w ten sposób na zróżnicowane oczekiwania
użytkowników udowadniając, że Citroën jest punktem odniesienia dla konkurentów
pod względem komfortu. Ta „inżynieria dobrego samopoczucia” skoncentrowana jest
na czterech priorytetach: wywołaniu efektu chroniącego pasażerów kokonu,
praktyczności, łatwej eksploatacji oraz tworzeniu atmosfery pełnej harmonii i spokoju.
* Komfort.
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FOTELE
ADVANCED
COMFORT

Nowy Citroën C3 wyposażony jest
w fotele o szerokich siedziskach
i oparciach, które zainspirowane
są designem mebli. Sposób ich
wykończenia to innowacja
opracowana w 100% przez
markę Citroën. Konstrukcja foteli
zapewnia odpowiednią miękkość,
jednocześnie zapobiegając
efektowi zapadania się. Fotele
Advanced Comfort gwarantują
niezwykle wysoki komfort jazdy
zarówno podczas krótkich
przejazdów, jak i w dłuższych
trasach. Pasażerowie z przodu
mogą również skorzystać z regulacji podparcia lędźwiowego.
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PRZESTRONNY
I KOMPAKTOWY
3,99 M
To nie przypadek, że Nowy Citroën C3 sprawia wrażenie
niezwykle przestronnego samochodu. Ilość miejsca
z przodu i z tyłu wyznacza nowy standard w segmencie.
Pasażerowie mają również do dyspozycji wyjątkowo dużą
przestrzeń na nogi. Nowy Citroën C3 to niezwykle zwinny
i poręczny samochód, który dzięki kompaktowym wymiarom i długości 3,99 m doskonale sprawdza się w mieście.
Aby zapewnić jeszcze więcej wygody w codziennej eksploatacji, samochód wyposażono w elektrycznie składane
lusterka boczne.
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BAGAŻNIK
300 L
Nowy Citroën C3 odpowiada na zróżnicowane potrzeby
dzięki obszernemu bagażnikowi o pojemności 300 l, który
pomieści wszystkie potrzebne bagaże. Projektując samochód
inspirowaliśmy się codziennym życiem naszych klientów,
dlatego jego eksploatacja jest tak łatwa i przyjazna. Kabina
wyposażona jest w wiele przemyślanych, niezwykle funkcjonalnych schowków. Konsolę centralną zaprojektowano tak, by
uwolnić maksymalną przestrzeń dla osób siedzących z przodu. Schowek przed pasażerem jest wyjątkowo obszerny.
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TECHNO
LOGIE
Bezproblemowa i łatwa eksploatacja samochodu jest kluczowa
dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa. Mając to na uwadze
wyposażyliśmy Nowego Citroëna C3 w ergonomiczne przełączniki
i intuicyjne rozwiązania. Skorzystaj z licznych technologii
komunikacyjnych oraz 12 systemów wspomagających prowadzenie,
doskonale sprawdzających się w codziennym użytkowaniu.
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CITROËN CONNECT ASSIST
dla większego komfortu

ŁĄCZNOŚĆ

Aplikacja My Citroën pozwala na sprawdzenie
zasięgu samochodu w czasie rzeczywistym.
W skład pakietu wchodzi również moduł Citroën
Connect Box, który umożliwia nawiązywanie
połączeń alarmowych i assistance z geolokalizacją.
Oba serwisy są bezpłatne, możesz z nich
korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
w przypadku awarii, nagłych problemów
zdrowotnych czy wypadku. System wezwie
odpowiednie służby ratunkowe i przekaże im
dokładne dane lokalizacyjne Twojego samochodu.
CITROËN CONNECT NAVI
dla większego wygody
Intuicyjny i nowoczesny 7” ekran dotykowy
w Nowym Citroënie C3 zlokalizowany jest
w centralnej części deski rozdzielczej. Za jego
pośrednictwem możesz korzystać z nawigacji
online nowej generacji z funkcją sterowania
dotykowego i głosowego. System poleceń
głosowych umożliwia również zarządzanie
telefonem oraz systemem audio. Nawigacja
współpracuje z usługami online TomTom Traffic,
które w czasie rzeczywistym przekazują kierowcy
informacje drogowe oraz ostrzegają go o strefach
niebezpiecznych za pomocą komunikatów oraz
sygnałów dźwiękowych (funkcja dostępna w zależności od lokalnych uwarunkowań prawnych).
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CITROËN CONNECT PLAY
dla większej przyjemności
Technologia Mirror Screen umożliwia połączenie
smartfona z samochodem i wyświetlenie
określonych treści na ekranie dotykowym Nowego
Citroëna C3. Dzięki temu możesz w łatwy sposób
korzystać z multimediów, poszczególnych funkcji
smartfona i kompatybilnych aplikacji. Technologia
ta współpracuje z protokołami Apple CarPlay™
i Android Auto. Nowy Citroën C3 jest również
wyposażony w ConnectedCAM Citroën ®, kamerę
online, która umożliwia rejestrowanie obrazów lub
filmów (o długości do 20 sekund). Dzięki niej
możesz zapisać relację z ważnych dla Ciebie chwil,
udostępnić ją w mediach społecznościowych
za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji
ConnectedCAM Citroën® lub zachować ją dla
siebie. Technologia ta może być również przydatna
w razie kolizji i służyć jako materiał dowodowy.
W przypadku gwałtownej utraty prędkości system
automatycznie zarejestruje materiał filmowy,
zaczynając nagranie 30 sekund przed zdarzeniem
i kończąc je minutę po nim.
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12 SYSTEMÓW
WSPOMAGAJĄCYCH PROWADZENIE

MOŻNA WYŁĄCZYĆ

MOŻNA WYŁĄCZYĆ

MOŻNA WYŁĄCZYĆ

MOŻNA WYŁĄCZYĆ

MOŻNA WYŁĄCZYĆ

MOŻNA WYŁĄCZYĆ

NOWOŚĆ

WSPOMAGANIE
PARKOWANIA
PRZODEM

SYSTEM
KONTROLI
MARTWEGO POLA

System wykorzystuje sześć czujników
zainstalowanych z przodu samochodu
i zapobiega uszkodzeniom w trakcie wykonywania
manewru parkowania. W miarę zbliżania się
do innego samochodu lub przeszkody częstotliwość
sygnału dźwiękowego zwiększa się, aż sygnał
staje się ciągły.

Ten niezwykle przydatny na drogach
szybkiego ruchu i autostradach system
sygnalizuje kierowcy obecność innego
pojazdu w strefie martwego pola.
Na bocznych lusterkach wyświetlają się
ostrzegawcze piktogramy.
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ALARM
NIEZAMIERZONEGO
PRZEKROCZENIA
LINII
Przy prędkości powyżej 60 km/h system
wykrywa przekroczenie białej linii na jezdni
bez włączonego wcześniej kierunkowskazu.
Moduł elektroniczny systemu uaktywnia
alarm dźwiękowy i wizualny.

COFFEE BREAK
ALERT
System zawiadamia kierowcę, że nadchodzi
czas na przerwę w podróży. Alarm uruchamia
się po dwóch godzinach jazdy z prędkością
przekraczającą 65 km/h.

TEMPOMAT
Z OGRANICZNIKIEM
PRĘDKOŚCI
Umożliwia kierowcy wybór i zaprogramowanie
maksymalnej prędkości, której nie chce
przekroczyć. Zaprogramowana prędkość może
być przekroczona wyłącznie w momencie
wciśnięcia do oporu pedału przyspieszenia.

ROZPOZNAWANIE
ZNAKÓW
OGRANICZENIA
PRĘDKOŚCI
Funkcja pozwala odczytywać ograniczenia
prędkości i wyświetlać je na ekranie.
Odczytana wartość może zostać zachowana
jako wartość graniczna dla ogranicznikaregulatora prędkości. System jest
aktywny w całym zakresie prędkości
samochodu.
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12 SYSTEMÓW
WSPOMAGAJĄCYCH PROWADZENIE

MOŻNA WYŁĄCZYĆ

MOŻNA WYŁĄCZYĆ

ACTIVE
SAFETY BRAKE

ALARM NIEUWAGI
KIEROWCY

Układ hamowania w sytuacjach awaryjnych,
który pozwala uniknąć kolizji. Funkcjonuje
przy prędkości od 5 km/h w przypadku
ryzyka kolizji z obiektem nieruchomym lub
poruszającym się pojazdem, także w przypadku ryzyka kolizji z pieszymi. W razie wykrycia ryzyka kolizji system informuje o tym
kierowcę. W przypadku braku reakcji ze
strony kierowcy system powoduje automatyczne wyhamowanie samochodu.

System monitoruje poziom koncentracji kierowcy
sprawdzając trajektorię samochodu względem
linii wyznaczających pas ruchu. To szczególnie
przydatne rozwiązanie podczas jazdy autostradą.

42 TECHNOLOGIE

MOŻNA WYŁĄCZYĆ

AUTOMATYCZNE
PRZEŁĄCZANIE
ŚWIATEŁ

BEZKLUCZYKOWY
DOSTĘP
DO SAMOCHODU

Funkcja zapewnia automatyczne przełączanie
świateł drogowych i mijania w zależności
od natężenia ruchu drogowego, gdy zostaną
wykryte pojazdy nadjeżdżające z przeciwka.

System ułatwia otwieranie Nowego Citroëna C3,
pozwalając na odblokowanie i zamknięcie zamków
oraz rozruch silnika bez wyjmowania kluczyka
z kieszeni. Samochód rozpoznaje zbliżającego się
kierowcę.

KAMERA
COFANIA
Po włączeniu wstecznego biegu kamera cofania
z czujnikami parkowania pokazuje obraz z tyłu
samochodu na ekranie dotykowym 7” w kabinie.
Widok jest uzupełniony kolorowymi
wyznacznikami odległości od przeszkody.

WSPOMAGANIE
RUSZANIA
NA WZNIESIENIU
System 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, co pozwala kierowcy
łatwiej ruszyć.

43

WYDAJNE
SILNIKI
Nowy Citroën C3 doskonale sprawdza się nie tylko w mieście − ma również
wszelkie cechy niezbędne do pokonywania dalekich tras. Jednym z kluczowych
atutów jest gama wydajnych i oszczędnych silników benzynowych PureTech
i diesli BlueHDi, spełniających najnowsze normy emisji spalin Euro 6.
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW EAT6
JESZCZE WIĘCEJ RADOŚCI Z JAZDY
Automatyczna skrzynia EAT6 (Efficient Automatic Transmission, 6 przełożeń),
dostępna z benzynowym silnikiem 1.2 PureTech 110 S&S, zapewnia szybką
zmianę biegów, wyjątkowo płynne prowadzenie i prawdziwą radość z jazdy.
Dzięki komfortowi, jaki zapewnia, każda podróż stanie się jeszcze przyjemniejsza.

Więcej na www.citroen.pl
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TONACJE WNĘTRZA

KOLORY NADWOZIA
Nowy Citroën C3 może być jedno- lub dwubarwny.

BLANC BANQUISE

GRIS PLATINIUM (M)

SABLE (P)

TONACJA TECHWOOD

TONACJA STANDARDOWA

SPRING BLUE (P)

ROUGE ÉLIXIR (P)

NOIR PERLA NERA (P)

GRIS ACIER (M)
TONACJA ÉMERAUDE

KOLORY AIRBUMP ®

KOLORY DACHU

Nowy Citroën C3 jest dostępny z panelami Airbump ® lub bez nich.

NOIR INSERT ROUGE
(dostępne dla wersji z dachem rouge)

NOIR INSERT BLANC

NOIR INSERT ÉMERAUDE

ROUGE ADEN

NOIR ONYX

BLANC OPALE

BLEU ÉMERAUDE

(M): metalizowany - (P): perłowy.
Wszystkie elementy wyposażenia zaprezentowane w tym katalogu odnoszą się do Nowego Citroëna C3. 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 uzyskać można w salonach sprzedaży oraz na www.citroen.pl.
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Silniki

PureTech 83
S&S

PureTech 110 PureTech 110
S&S
S&S EAT6*

BlueHDi 100
S&S

Zużycie paliwa (NEDC) (1)
Cykl miejski (l/100 km)

5,0

5,3

5,6

3,6

Cykl pozamiejski (l/100 km)

3,8

3,8

4,1

3,0

Cykl mieszany (l/100 km)

4,2

4,4

4,7

3,2

Emisja CO2 (g/km)

97

100

107

86

Cykl niski (l/100 km)

6,2

6,8 - 6,9

7,8 - 7,9

4,9 - 5,0

Cykl średni (l/100 km)

5,2 - 5,4

5,5 - 5,6

6,0

4,1 - 4,2

Cykl wysoki (l/100 km)

4,9 - 5,1

7,9 - 5,0

5,2

3,7 - 3,8

Cykl bardzo wysoki (l/100 km)

6,2 - 6,5

5,9 - 6,0

6,2

4,8 - 5,0

Cykl mieszany (l/100 km)

5,6 - 5,8

5,7 - 5,8

6,0 - 6,1

4,3 - 4,5

Emisja CO2 (g/km) - wartość uśredniona

127 - 131

127-130

137 - 138

113 - 117

Zużycie paliwa (WLTP) (2)

(1) Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dla niektórych nowych pojazdów ustalane są na podstawie nowego
rozporządzenia (WLTP), a uzyskane wartości przeliczane są na NEDC w celu zapewnienia porównywalności. Warto
zwrócić się do autoryzowanego punktu sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji i sprawdzić, czy te wartości nie uległy
zmianie. Wartości te nie uwzględniają warunków użytkowania, stylu jazdy, wyposażenia lub opcji i mogą się różnić
w zależności od typu opon. Więcej informacji na temat zużycia paliwa i emisji CO2 można znaleźć w ADEME – Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) lub na
http://www.carlabelling.ademe.fr/.
(2) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa
europejskiego. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną
procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala
uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską
procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji
pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach
wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się różnić od
rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria
fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO2 zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in.
pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën
zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie
sprzedaży oraz na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html.
* EAT6 : Skrzynia automatyczna 6-przełożeniowa.

OBRĘCZE KÓŁ I KOŁPAKI
GWARANCJA

2 lata na usterki mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, hydrauliczne, Citroën Assistance.
3 lata dla samochodów osobowych, 2 lata dla samochodów dostawczych.
12 lat dla samochodów osobowych, 5 lat dla samochodów dostawczych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się z Punktem Sprzedaży Citroëna.

KOŁPAK 15”
CLIC

KOŁPAK 15”
ARROW

KOŁPAK 3D 16”
STEEL & DESIGN

BASIC:
COMFORT:
UMOWA

OBRĘCZ 16”
MATRIX DIAMENTOWANA

COMFORT PLUS:
PREMIUM:

Citroën Assistance 24 godziny/7 dni w tygodniu. Usługi mobilności w przypadku unieruchomienia
pojazdu. Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną.
Citroën Assistance 24 godziny/7 dni w tygodniu. Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas
przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.
Zawiera w sobie zakres umów BASIC + COMFORT.
Zawiera w sobie zakres umowy COMFORT PLUS + pokrycie kosztów wymiany części eksploatacyjnych.

OBRĘCZ 16”
HELLIX

OFEROWANY CO ROKU:

WYMIARY

CITROËN
A S S I S TA N C E

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur

Wszystkie
samochody
marki
być objęte
24 godziny
de carburant
: toutes
les Citroën
Citroënmogą
bénéficient
de nieodpłatną
l’assistanceusługą
à vie. Assistance
Il suffit pour
cela na dobę,
7d’effectuer
dni w tygodniu.
raz w roku wykonać
autoryzowanym
tous Wystarczy
les ans, l’entretien
de votreprzegląd
véhiculeokresowy
dans lewréseau
Citroën. serwisie Citroën.
Więcej na citroen.pl/Usługi Serwisowe/Assistance

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ MY CITROËN
aby korzystać ze spersonalizowanych usług Citroëna za pomocą smartfona.

1474 / 1490

WYBRANE AKCESORIA

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ SCAN MY CITROËN
aby mieć stały dostęp do instrukcji użytkowania samochodu. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości skanujesz
wybrany element samochodu i przechodzisz bezpośrednio do jego opisu.

1471 / 1480
1829 / 2007*

1471 / 1483
1749

Uchwyt do smartfona

UMOWNA:
LAKIER:
ANTYPERFORACYJNA:

opinie
klientów

Belki dachowe

citroen.pl
809

2539
3996

WYRAŻAJ SWOJĄ OPINIĘ O SAMOCHODZIE LUB PUNKCIE SPRZEDAŻY
i dziel się nią po zakupie lub wizycie w serwisie. Opinie i oceny są publikowane na stronie Citroëna.

648

Citroën poleca Total – AUTOMOBILES CITROËN – RCS Paris 642 050 199. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej

Dywaniki
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Hak holowniczy demontowany bez narzędzi

* Szerokość z lusterkami złożonymi/rozłożonymi. Wartości w milimetrach.

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 niniejsze go katalogu. Samochody Citroën
podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów.
Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Marka Citroën zapewnia 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 reprodukcję barw. Jeżeli pomimo starań zapewnionych 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 adresem 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 stacjonarnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).
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na www.citroen.pl
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