CITROËN C-ZERO
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Az Airdream elnevezés a CITROËN által környezetünk megóvása érdekében kifejlesztett legkiválóbb technológiákat foglalja magában: az e-HDi mikrohibrid technológiát, a Hybrid4 „full hib-rid” technológiát és a „full elektromos” technológiát. A könnyű felismerhetőség érdekében az ilyen technológiával rendelkező gépjárművek
érintett modellváltozatait Airdream jelzéssel illetjük.

ZÉRÓ CO2 KIBOCSÁTÁS
ZÉRÓ KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS
ZÉRÓ ZAJ
A Citroën C-ZERO mindennél jobban kifejezi a fenti törekvéseket. A nulla C02- és károsanyag-kibocsátású
Citroën C-ZERO 100%-ig elektromos meghajtásával a mindennapi közlekedés új felfogását tükrözi.
A városi utakra tervezett, lendületes vonalú és meglepően dinamikus Citroën C-ZERÓ-ban ülve a város új arcát
fedezheti fel. A nyugodt, stresszmentes vezetés és a gördülési zajtól eltekintve, gyakorlatilag hangtalan működés
teljesen újfajta élményt biztosít.
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FUNKCIÓ ÉS FORMA
A Citroën C-ZERÓ-ban nemcsak egy
100%-ig elektromos meghajtású modellt,
hanem egy meglepően merész vonalú városi kisautót is üdvözölhetünk. A rövid motorháztető mintegy a szélvédő
meghosszabbításaként bukik rá a hűtőrács
felső részére. Az autónak vagány tekintetet kölcsönző fényszórók után érdemes

alaposan szemügyre venni a többi stíluselemet is: lekerekített vonalaival, letisztult
dizájnjával, az enyhén domború tetővonallal és nagy üvegfelületeivel a Citroën
C-ZERO határozottan újfajta stílust képvisel a kompakt autók világában.
A fürge és könnyen kezelhető C-ZERÓval érezhetően könnyebbé válik a városi

közlekedés, és a vezetési élmény is új értelmet nyer.
A C-ZERÓ-t a technológiai megoldások
és a dizájn terén egyaránt forradalmi újítások jellemzik.

A jelen katalógusban bemutatott felszereltségek a Citroën C-ZERO teljes technológiai tartalmát bemutatják. Az Európai Unióban forgalmazott CITROËN gépkocsik felszereltsége országonként eltérő lehet. A széria és opciós felszereltségekkel kapcsolatos részletes informáicókat megtalálhatja a www.citroen.hu oldalon.
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EGY AUTÓ,
AMELYIK LÉPÉST TART A KORÁVAL
Felejtse el a benzinkutakat!
A Citroën C-ZERÓ-t egy 47 kW teljesítményű villanymotor hajtja, melynek
áramellátását egy 16 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor biztosítja. Az akkumulátor a motor áramellátásán kívül a
légkondicionáló és a fűtésrendszer működéséhez szükséges energiáról is gondoskodik. Az akkumulátor teljes feltöltése a
tápkábel 220 V/16 amperes hálózati
csatlakozóra kötése esetén 6 óráig tart, de
egy speciális, 125 amperes egyfázisú
töltővel a 80%-os töltöttség akár fél óra
alatt is elérhető.
Az alacsonyabb súlypont, a maximális biztonság és a nagyobb helykínálat érdekében az akkumulátor középen, a
padlólemez alatt található.

A 130 km/h-s végsebesség és a kb.
150 km-es hatótávolság (hitelesítés alatt)
a mindennapi városi közlekedéshez jócskán elegendő.
A gépkocsi használata rendkívül egyszerű:
a vezetéshez elegendő a gázpedál és a
fékpedál használata. A gyújtáskulcs elfordításakor csak egy sípoló hang jelzi az indítást, maga a motor teljesen néma. A
feltöltések mellett a C-ZERÓ-nak egy
másik energiaforrás is a rendelkezésére áll:
lassításkor (felengedett gázpedál vagy benyomott fékpedál esetén) a motor generátorként működik, mely a gépjármű
mozgási energiáját az akkumulátor táplálására villamos energiává alakítja. Az energiafogyasztásról, ill. -termelésről egy
műszerfali kijelző tájékoztatja a vezetőt, aki

ezáltal vezetési stílusát az akkumulátor töltöttségi szintjéhez tudja igazítani.
Amellett, hogy zavarba ejtően egyszerű a
használata, a Citroën C-ZERO kifejezetten takarékos is, például a legtöbb európai városban ingyenes vele a parkolás.

Akkumulátor

Egyenirányító

Töltő / átalakító

Töltő csatlakozók
Elektromos motor
és generátor

ÉLJEN AZ ELEKTROMOS AUTÓ!
A Citroën C-ZERÓ-t mindennapi használatra tervezték, ezért az utastér meleg
és barátságos hangulatú. Elsőként a
műszerfal hívja fel magára a figyelmet: a
digitális jelzőműszerek a sebességet, az
akkumulátortöltést és a fedélzeti számítógép információit mutatják, a középső félkör pedig az energia-fogyasztásról és a
mozgási energia átalakításával nyert energiáról tájékoztat. Utóbbin a mutató három
zónán belül mozog: a motor, a fűtés vagy
a légkondicionáló rendszer áramfogyasztásával, illetve az akkumulátornak a motorhasználatból eredő újratöltődésével
arányosan tér ki jobbra vagy balra. A letisztult stílusú műszerfalon találhatók még
a szellőzők, valamint az audiorendszer és
a légkondicionáló vezérlőgombjai. Az
egyes elemek elhelyezkedése funkcionális szempontokat követ, és teljesen magától értetődő. A tartozékként kapható
Garmin hordozható navigációs rendszer
és konzolja harmonikusan illeszkednek a
műszerfalba. A CITROËN - miután mindig is arra törekedett, hogy a mindennapokban is kifogástalan szolgáltatásokat
nyújtson és a legmodernebb technológiai
megoldásokat kínálja - most CITROËN
eTouch néven egy újfajta, személyre

szabott szolgáltatást is kifejlesztett, ami
helyzetbeméréssel egybekötött sürgősségi, illetve assistance hívásra ad módot.
Mindkét szolgáltatás ingyenesen vehető
igénybe a gépjármű teljes élettartama
alatt, a hét minden napján, a nap 24 órájában. Egy GPS-modulnak és egy beépített SIM-kártyának köszönhetően a
rendszer műszaki hiba vagy baleset esetén lehetővé teszi a gépjármű pontos
helyének meghatározását, és biztosítja a
gépkocsi meghibásodása esetén az
assistance szolgáltás, baleset esetén pedig
a sürgősségi szolgálatok gyors riasztását.
2011. folyamán a Citroën weboldalán a
MyCITROËN pont alatt további két szolgáltatás is bevezetésre kerül: a virtuális
szervizfüzet és a CITROËN Eco Driving
szolgáltatás. E szolgáltatások a szerződéses garancia lejártáig ingyenesen vehetők majd igénybe. Segítségükkel folyamatosan figyelemmel kísérheti az
elvégzendő karbantartási műveleteket,
figyelmeztetést kap a garanciális szerkezeti
elemeket érintő mechanikai vagy biztonságtechnikai hibákról, és nyomon követheti a gépjármű elektromosáram-fogyasztását. Bármerre vezessen is az útja, a
CITROËN eTouch szolgáltatásra mindig

számíthat. A szolgáltatások köre országonként eltérő lehet (Magyarországon korlátozott), további információért és az
általános
használati
feltételekről érdeklődjön a CITROËN hálózatban.
Beszálláskor rögtön feltűnik, mennyi hely
szabadul fel az utasok javára a villanymotornak köszönhetően. Kis mérete ellenére a C-ZERO kivételesen nagy helykínálatot biztosító, négyszemélyes autó. A
kényelmet tovább növeli a csöndes
villanymotor, mely mindig egyenletesen
adja le a teljesítményét. Ami a tárolóhelyeket illeti, személyes holmijait a nagy
ajtózsebekben kényelmesen elhelyezheti.
Praktikus a 166 literes csomagtartó is.
A Citroën C-ZERÓ-val könnyű és stresszmentes a városi közlekedés. Az autó elektronikus menetstabilizálóval (ESP), ABS
rendszerrel és vészfékrásegítővel (AFU)
rendelkezik. Magas szintű passzív biztonságot nyújt a 6 légzsák (front-, oldal- és
függönylégzsákok), melyek egy esetleges
ütközéskor lépnek működésbe az utasok
védelmében.
A Citroën C-ZERÓ-t a környezetvédelem
és a városi közlekedés elvárásainak megfelelően alakították ki.
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A Citroën C-ZERO gépjárművére 2 éves,
kilométer-korlátozás nélküli szerződéses
garancia, a hajtásláncra és az akkumulátorra pedig 5 éves / 50 000 km-re szóló
garancia jár.
Citroën szolgáltatási szerződések:
Őrizze meg autója értékét!
CITROËN EssentialDrive:
A kiterjesztett garanciaszerződés révén
C-ZERO gépjárműve továbbra is teljeskörű garanciát élvez. Ez a hibás alkatrészek ingyenes javítását vagy cseréjét jelenti (a munkadíjat is beleértve). Ezen felül
az év minden napján, a nap 24 órájában
12 HU

egész Európában igénybe veheti a
CITROËN assistance szolgáltatását is.
Szakembereink mindenhol azonnal a segítségére sietnek.
CITROËN Freedrive:
A CITROËN Freedrive szerződés a kiterjesztett garanciaszerződés nyújtotta szolgáltatásokon felül a gépjármű teljes
karbantartását is magában foglalja:
- teljeskörű gépjármű-garancia, akárcsak a
legelső napon: hibás alkatrészek javítása
vagy cseréje (a munkadíjat is beleértve),
- egész Európában igénybe vehető az év
minden napján, a nap 24 órájában
elérhető CITROËN assistance szolgálta-

tás,
- a szervizfüzetben előírt valamennyi
időszakos karbantartási művelet elvégzése
(alkatrész, munkadíj és kenőanyagok),
- kopóalkatrészek cseréje vagy javítása (alkatrész és munkadíj).
Minden karbantartás idejére csereautót
biztosítunk. A karbantartás elvégzését követően mindig tiszta autót kap vissza. Az
opciósan köthető biztosítás révén lopás,
tűz, anyagi kár vagy baleset ellen is biztosíthatja autóját.
A szerződés érvényességi idejét vagy a
megfelelő kilométerszámot mindegyik
szolgáltatási szerződés esetén szabadon
megválaszthatja. A szerződés mindig a
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hamarabb teljesülő feltétel (időtartam vagy
kilométeróra-állás) elérésekor jár le. Ha a
gépkocsi a szerződés lejárta előtt eladásra
kerül, a szerződés az új tulajdonosra átruházható*.
Fizetési lehetőségek: készpénzfizetés vagy
előfizetés útján (a későbbiekben). A
szerződés előfizetői kibővített CITROËN
assistance szolgáltatásban is részesülnek,
pl. a kulcsok elvesztése, defekt stb. esetén.

Fényezési garancia :
személygépkocsikra 3 éves időtartamra
haszongépjárművekre 2 éves időtartamra.

*Készpénzfizetés esetén.

Csereautó :
A Citroën C-ZERÓ-val rendelkező ügyfeleinknek alternatív közlekedési megoldásként autóbérlési lehetőséget biztosítunk.

Átrozsdásodás elleni garancia :
személygépkocsikra 12 éves időtartamra,
haszongépjárművekre 5 éves időtartamra.

Citroën Chrono Szerviz
Előzetes időpont-egyeztetés nélkül azonnali munkafelvételt biztosítunk a leggyakoribb beavatkozások-ra, mint pl.
abroncscsere, fék- és felfüggesztésjavítás
vagy tartozékbeszerelés.
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MŰSZAKI ADATOK*
Méretek és tömegadatok :hosszúság: 3,475 m; szélesség:
1,475 m; magasság: 1,61 m; tengelytávolság: 2,550 m; fordulókör: 9 m; csomagtér térfogata: 166 l; 4 teljesértékű ülőhely;
saját tömeg: 1 120 kg; hasznos terhelhetőség: 330 kg; 5 ajtó.
Motor : 47 kW (63 LE) teljesítményt 3000-6000 percenkénti fordulatszámon leadó, állandó mágneses szinkronmotor,
melynek tápellátását lítium-ion akkumulátorok biztosítják – indulástól 2000 ford./percig 160 Nm maximális nyomaték – hátsókerék-meghajtás.
Akkumulátorok : középen, a padlólemez alatt elhelyezett, újratölthető lítium-ion akkumulátorok – 150 km-es hatótávolság –
88 db 50 Ah-s cellából álló akkumulátor (16 kWh energia), mely
330 V feszültségű tápellátást biztosít – 220 V/16 A-s hálózati
csatlakozóról 6 óra feltöltési idő (tartozék hagyományos tápkábellel) – speciális 400 voltos, egyfázisú gyorstöltővel fél óra alatt
80%-os feltöltés.

Minden további információért hívja márkakereskedőjét vagy látogasson el a www.citroen.hu honlapra.
Citroën Assistance: (80) 200-880
Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton

Teljesítmény : végsebesség: 130 km/h; gyorsulás 0–100
km/h: kb. 15,9 s; gyorsulás 60–80 km/h: 3,9 s.
Szériában kínált biztonsági felszerelések : ABS elektronikus
fékerőelosztóval (REF) és vészfékrásegítővel (AFU); ESP; első ködfényszórók; 6 légzsák (front-, oldal-, valamint első és hátsó függönylégzsákok); 2 db hárompontos ISOFIX rögzítés a hátsó
üléssorban.
Szériában kínált kényelmi felszerelések : automatikus
fényszórók; 1:1 arányban lehajtható, állítható háttámlájú hátsó
üléspad; félautomata légkondícionáló; szervokormány;
4 elektromos vezérlésű ablak; eTouch (önálló telematikai egység
a segélyhívásokhoz); ledes hátsó lámpák; fedélzeti számítógép;
12 V-os csatlakozó; elektromosan behajtható visszapillantó
tükrök; állítható magasságú vezetőülés; MP3 CD-lejátszós
audiorendszer 4 hangszóróval és Bluetooth kihangosító készlettel; távirányítóval működtethető központi zár; színezett üvegű
hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő.

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

Gumiabroncsok : 145/65 R 15 autógumi elöl, 175/55 R
15 hátul; 15 colos könnyűfém keréktárcsák; ideiglenes abroncsjavító készlet.
Stílus : csatlakozó a normál feltöltéshez jobb oldalon; csatlakozó a gyorstöltéshez bal oldalon; „Knit Camel” szövet üléshuzatok; első és hátsó védőszőnyeg; fekete bőrborítású kormány
és váltókarmarkolat díszvarrásokkal.
* Az adatok hitelesítése még folyamatban van, ezért a változás jogát fenntartjuk. A legfrissebb adatokért
keresse fel a www.citroen.hu internetes oldalt.

felhasznál újrahasznosított anyagokat. Az Európai Unióban forgalomba kerülő Citroën gépjárművek felszereltsége országonként
eltérő lehet. A Citroën típuskínálatába tartozó modellek felszereltségének részletes leírását illetően töltse le árlistánkat, vagy ke-

resse fel márkakereskedőjét.
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Készült: 2010. november

Nyomtatta az EU-ban:

www.citroen.hu

