ÚJ CITROËN C3

MEGÚJULT DIZÁJN

Letisztult formavilág és határozott vonalvezetés jellemzi az új Citroën C3-at, mely avantgárd stílusával számtalan merész ötletet felvonultat. Szemből nézve rögtön feltűnnek a határozott, bumeráng formájú első fényszórói, melyeket fekete belső maszkok tesznek még
jellegzetesebbé. Az egyedi megjelenést még tovább fokozza a megújult, elegáns és dinamikus orr-rész, amely egy krómozott hűtőrácsot, az ennek részét képező Citroën emblémát, egy a lökhárítót középen átszelő karosszériaszínű csíkot és LED-soros nappali
menetfényt is magában foglal.

HATÁROZOTT MEGJELENÉS

KÁPRÁZATOS
KILÁTÁS

A hatalmas üvegfelülettel rendelkező Zenith szélvédő egyszerre tölt be védelmező
szerepet és kínál egyedülálló panorámát. Az új Citroën C3 az üveg- és a fémfelületek csodálatos harmóniájával büszkélkedhet. Az igazi technológiai bravúrnak tekinthető Zenith szélvédő mögött az utasok tökéletesen elmerülhetnek a táj
szépségeiben, miközben a vezető is folyamatosan új élményekkel gazdagodik.

AZ IDEÁLIS VÁROSI
KISAUTÓ

KÉNYELEM
ÉS INNOVÁCIÓ

A belső tér egészen egyedülálló élményt
kínál: elegáns és kényelmes környezetet
teremt a vezetéshez. Az új Citroën C3
utasterét krómozott és lakkozott felületek,
igényes és harmonikus díszítőelemek teszik egyedivé és kifinomulttá.

A Citroën szakértelme, merész ötletei és modern gondolkodása mind-mind megnyilvánul az új Citroën C3
utasterének kialakításában. A hivalkodást mellőző, esztétikus megjelenésű, egyszerűen és intuitívan kezelhető
műszerfal magában foglalja a klímaberendezés, a rádió,
a navigáció, valamint a multifunkciós kijelző kezelőgombjait.

A CITROËN C3
ÉS A KÜLVILÁG

Az új Citroën C3 multifunkciós kijelzőjén megjeleníthetők az eMyWay navigációs rendszer információi. A
készülék a legújabb generációs műholdas navigáció
előnyeit kínálja, és távlati nézet (Birdview) móddal, illetve a belső memórián tárolt Európa-térképpel is rendelkezik.
Segítségével a 7 colos kijelzőn böngészhető a zenelejátszó tartalma, valamint használható a Bluetooth* kihangosító készlet is. A középkonzol alsó részén
ideálisan elhelyezett Connecting Box egységhez közvetlenül csatlakoztathatja mp3-lejátszóját vagy pendrive-ját.
*Kompatiblis telefon szükséges hozzá.

DINAMIKUS
MOTOROK

A mindennapi városi, illetve országúti használatra is alkalmas új Citroën C3 motorjai minden körülmények között megállják helyüket. A háromhengeres benzinmotorok új generációját képviselő VTi 68 és VTi
82 erőforrások a legmodernebb technológiákkal rendelkeznek, hogy tökéletesen megfeleljenek az ügyfelek elvárásainak. Ezt az új motorcsaládot rendkívül alacsony fogyasztás és CO2-kibocsátás jellemzi. A VTi
120 erőforrás igazi technológiai csemege: az optimalizált szelepvezérlésnek köszönhetően nagyobb hatásfokkal működik és nagyobb teljesítmény nyújt alacsonyabb fogyasztás mellett. Az új Citroën C3-hoz
négyféle dízel erőforrás rendelhető. A HDi 70 kitűnő vezetési kényelmet nyújt, rendkívül takarékos üzem
mellett. Az e-HDi 70 és 90 motorok Stop&Start rendszerrel szereltek, ennek köszönhetően rendkívül
alacsony fogyasztás és károsanyag-kibocsátás jellemzi őket. Az e-HDi 115 Airdream erőforrás turbókompresszora egy ún. overboost- funkcióval is rendelkezik, amely a gázpedál erőteljes lenyomásakor átmenetileg megnöveli a motor reakciókészségét.

INNOVÁCIÓ
A KÖRNYEZET
SZOLGÁLATÁBAN
87 G/KM
CO2-KIBOCSÁTÁS

A Citroën által kifejlesztett e-HDi
mikrohib-rid technológiának és a
Stop&Start-rend-szernek köszönhetően
az új Citroën C3 lenyűgöző tulajdonságokkal
rendelkezik mind a vezetési élmény,
mind pedig a környezetvédelem tekintetében.

Az új Citroën C3 innovatív technológiái egyszerre kínálnak környezetbarát megoldásokat, illetve kényelmes körülményeket a vezetéshez. A fogyasztást
és a CO2-kibocsátást csökkentő MCP váltóval szerelt
e-HDi 70 Airdream MCP5 és e-HDi 90 Airdream
MCP6 motorok esetében egyetlen egyszerű mozdulattal választhat az automata üzemmód és a szekvenciális módban lehetséges kézi kapcsolás között. A
lehető legalacsonyabb CO2-kibocsátás elérésében segítenek a kétszínűre fényezett 16 colos Airflow keréktárcsák.
A műszerfalon kap helyet a váltásra figyelmeztető jelzés, mely a vezetési stílus kielemzése után mindig a
kellő pillanatban figyelmeztet a sebességváltásra
Az új Citroën C3 kiváló úttartással rendelkezik, amelyet az egyedi megjelenésű keréktárcsákra szerelt,
nagyméretű gumiabroncsoknak is hagsúlyoznak.

PÁRATLAN
ÖRÖMÖK

Az új Citroën C3-mal egyedülálló élmény
lesz az utazás. A Zenith szélvédő felső része
sötétített, így az utasok anélkül élvezhetik a
panorámakilátást, hogy ki lennének téve a
kíváncsi tekinteteknek. A napellenzőkkel
szerelt, beépített árnyékoló segítségével a
megszokott méretig csökkenthetjük a szélvédő átlátszó felületét.

TÖKÉLETES
KÉNYELEM

Foglaljon helyet az új Citroën C3-ban, és nézzen
körül! Felnézve az eget csodálhatja a Zenith szélvédőn keresztül. Közvetlenül maga előtt egy olyan
utasteret láthat, melyet a tökéletes vezethetőség jegyében alakítottak ki. A csapott aljú kormány vezetésre csábít, és különleges vezetési kényelmet ígér. A
műszerfalat is az Ön igényeinek megfelelően tervezték. A három kör alakú műszer modern technológiát
és dinamizmust sugároz.
A modelltől függően szériafelszereltség vagy külön
rendelhető automata klímaberendezés krómkeretes,
kör alakú kezelőgombokkal szabályozható. A HiFirendszer a műszerfalon elhelyezett harmadik, középső hangszóróval és mélysugárzóval is rendelkezik.
A hangrendszer elbűvölő és kifinomult hangzást kínál
mind a mély, mind a magas hangok tekintetében.

KÉNYEZTETŐ
ÜLÉSEK
Az új Citroën C3 gondosan megtervezett ülései optimális kényelmet nyújtanak, amely leginkább a hosszabb utazások alkalmával mutatkozik meg. Öt felnőtt könnyedén helyet foglalhat
az új C3-ban. A mindennapi használatra tervezett új Citroën C3 tudja, hogyan nyújthat tökéletes kényelmet a hosszabb utak alkalmával. Ezt mind a vezető, mind az utasai tapasztalni
fogják, függetlenül attól, hogy elöl vagy hátul foglalnak helyet.

Az új Citroën C3 igényes anyagokból építkező belső tere semmit sem bíz a véletlenre. A könnyű kezelhetőség érdekében a kialakítás tökéletes, az ideálisan elhelyezett kezelőgombok minden szempontból kényelmes vezetés ígérnek. A rendkívüli
kényelmet tovább fokozza az illatosító, mely optimálisan eloszlatja a belső térben az
utazás élményét még kellemesebbé tevő illatokat.

APRÓ
RÉSZLETEK

Az országúton és városban is tökéletesen boldoguló
új Citroën C3 könnyen variálható utasterével emelkedik ki a mezőnyből.
A 300 literes csomagtartó befogadóképessége felülmúl minden várakozást. Ha ennél is több helyre
volna szüksége, a 60:40 arányban ledönthető hátsó
ülések további variációkat kínálnak. Lehajtott hátsó
üléstámlákkal a rakodótér hossza 1,19 m-re növelhető.
A könnyű kezelhetőség érdekében gondosan megtervezett belső tér számos rakodóhelyet kínál a személyes holmiknak. A kivehető kalaptartó egyszerűen a
csomagtartó aljához rögzíthető. Az új Citroën C3-at a
kompakt külső méretei ellenére rendkívüli variálhatóság jellemzi.

Városban közlekedve a tolatóradar megkönnyíti a parkolási manővereket azzal,
hogy jelzi a gépjármű mögött lévő tárgyak távolságát. Sőt, mostantól tolatókamera
is választható, mely 7 colos színes kijelzőn jeleníti meg a gépjármű mögötti területet. A tolatókamera hátrameneti fokozatba váltáskor kapcsol be, ekkor a kijelzőn
megjelenik a gépjármű sziluettje. Az új Citroën C3-hoz tempomat és sebességhatároló is rendelhető, egy beépített érzékelő pedig fény- és hangjelzéssel figyelmeztet a bekötetlen első biztonsági övekre.

BIZTONSÁG
MINDENEK
FELETT
Az új Citroën C3 tervezésekor a biztonság központi
szerepet játszott. A kiemelkedő aktív biztonságnak
köszönhetően rendkívül biztos a C3 úttartása, melyet
tovább fokoz a nagyteljesítményű fékrendszer. Ütközés esetén energiaelnyelő szerkezet védi az utasokat,
s a passzív biztonságot hat légzsák is szolgálja: kettő
frontlégzsák, valamint két oldallégzsák és a tetőbe
épített két függönylégzsák.
A vezető értékelni fogja az elektrokróm belső visszapillantó tükröt, mely egy érzékelő segítségével méri a
hátulról érkező fény erősségét és automatikusan
hozzá igazítja a visszatükröződés mértékét, ezáltal
védve szemét a vakító fénytől. A rendszer figyeli a
napszakváltozásokat, valamint segít a parkolási
manőverek során is; hátrameneti fokozatba kapcsolva
pl. a tükör kivilágosodik. Ergonómiai okokból az elektromos kapcsolók az ajtókon kaptak helyet, így
könnyedén kezelhetők a külső visszapillantó tükrök,
az első és hátsó ablakemelők, valamint a hátsó ajtók
kinyitását és a hátsó ablakok lehúzását egyszerre megakadályozó biztonsági gyermekzár kapcsolói.
Vészhelyzetben számos, a vezetést segítő elektronikus
rendszer lép működésbe. A szériában kínált ABS és
elektronikus fékerőelosztó vészfékezés-rásegítővel
(AFU) és automatikusan bekapcsolódó elakadásjelző
lámpákkal egészül ki. Külön rendelhető a menetstabilizáló rendszer (ESP), mely a fizika törvényeinek határain belül a kívánt útvonalon tartja a gépjárművet,
valamint az ASR, mely a kerekek kipörgését akadályozza meg.
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Asterodea 15”
dísztárcsa

Airflow 15”
kétszínű dísztárcsa

Nucléar 16”
dísztárcsa

Valonga 16”
keréktárcsa

Clover 17”
keréktárcsa (fekete)

Clover 17”
keréktárcsa (fehér)

Tuorla 15“ keréktárcsa(3)

Squale 15”
keréktárcsa(3)

Airflow 16”
kétszínű keréktárcsa

TARTOZÉKOK, KEREKEK,
KÁRPITOK ÉS SZÍNEK
Külön rendelhető:
1. Műszerfalra rögzíthető navigációs
készülék, mely kompatibilis az összes
jelenleg forgalomban lévő Garmin GPS
készülékkel. Harmonikusan illeszkedik
a műszerfalhoz, a tapadókorong és a
kábelek nem látszanak.
2. Az eredeti csomagtérkárpit piszkolódásával és károsodásával szembeni ha-

tékony védelem érdekében a csomagtérbetét pontosan illeszkedik a csomagtér széleihez. Ezt a vízálló és
rendkívül ellenálló védőelemet kifejezetten könnyű elhelyezni és tisztán tartani.
3. A teljes kényelem jegyében az új Citroën C3 hordozható sminktükörrel is
felszerelhető.

4. A Citroën logóval ellátott Kiddy
Comfort pro gyerekülés a 9 és 16 kg
közötti gyerekek számára kiemelkedő
biztonságot nyújt, köszönhetően a gyerekülés megbízható, praktikus és biztos
rögzítésének.

Omni Crêpe Mistral/Bise szövet(A)

Fyber Barna Panama/Omni Crêpe Barna Chic
és Omni Natté Mistral szövet(A)

Capcove/Omni Crêpe és Dinamica Lama szövet(A)

Andorre Gloss Mistral/Omni Crêpe és Dinamica Mistral szövet(A)

FŐBB FELSZERELÉSEK
A KIVITELI SZINTEK SZERINT
ÚJ CITROËN C3 TENDANCE :
ABS, elektronikus fékerőelosztó, vészfékezés-rásegítő (AFU) –
Front- és oldallégzsákok – 60:40 arányban osztható hátsó
üléspad – Első lökhárító karosszériaszínű csíkkal – Távirányítos központi zár – Szervokormány – Asterodea 15 colos dísztárcsa a HDi 70 változathoz – Airflow 15 colos kétszínű
dísztárcsa a VTi 68 változatokhoz – Ideiglenes pótkerék –
Elektromos első ablakemelők – Fedélzeti számítógép –
Állítható magasságú vezetőülés – Elektromosan állítható
visszapillantó tükrök – Magasságban és mélységben állítható
kormány – Omni Crepe Mistral/Bise kárpit
ÚJ CITROËN C3 COLLECTION :
A CITROEN C3 TENDANCE FELSZERELTSÉGEN FELÜL:
Manuális klímaberendezés – 15 colos kétszínű dísztárcsa –
ESP (az e-HDi 70 Airdream MCP5 és az e-HDi 90 Airdream
MCP6 változatokhoz) – LED-es nappali menetfény – Krómozott első lökhárító – Biztonsági csomag: első és hátsó függönylégzsák + a vezető és az első utas bekötetlen övének
bekapcsolására figyelmeztető fény- és hangjelzés – Puhított
műszerfalborítás Tungstene díszcsíkkal – Krómozott ajtókilincsek – MP3 CD-lejátszós, 4 hangszórós RDS audiorend-

szer jack-aljzattal – Fyber Mistral/Barna szövetkárpit – Tempomat és sebességhatároló.
ÚJ CITROËN C3 EXCLUSIVE :
A CITROEN C3 COLLECTION FELSZERELTSÉGEN
FELÜL: Középső könyöklő elöl – Moondust szürke díszcsík a
műszerfalon – Automata klímaberendezés – Connecting Box
– ESP – Valonga 16 colos könnyűfém keréktárcsa – City csomag: tolatóradar + elektromos hátsó ablakemelők + fűthető,
távirányítóval behajtható visszapillantó tükrök + elektromos
biztonsági gyerekzár – Zenith szélvédő – Illatosító – Krómmal
díszített csomagtérajtó és ablakkeret – Ködfényszórók – Első
és hátsó szőnyegek – Andorre Gloss/Dinamica Mistral vagy
Tressé Capcove/Dinamica Lama kárpit – Bőrborítású kormány selyemfényű króm betéttel.

Claudia Mistral perforált bőr(A)

Hickory barna (GY)

Aluminium szürke (M)

Virtuel Kék (M)(B)

Shark szürke (GY)

Perla Nera fekete (GY)

Rubint vörös (GY)

Hófehér

Indigókék (M)

Gyöngyház fehér (GY)

(A) És egyéb kiegészítő anyagok.
(B) 2013. második felében érkezik
(M): metálfényezés; (GY): gyöngyházfényezés.
A metál- és gyöngyházfényezések feláras opcióként elérhetőek.

Okostelefonja - és az arra telepített QR-kód
olvasó - segítségével Ön is megnézheti a Citroën C3 -at bemutató videót.

TECHNOLÓGIA
A BIZTONSÁG
SZOLGÁLATÁBAN
Ahhoz, hogy utazásai során teljes biztonságban utazhasson az új Citroën C3 a legmodernebb
aktív és passzív biztonsági rendszereket vonultatja fel:

KÖRNYEZETVÉDELEM
Az Airdream megnevezés a Citroën által kifejleszett legjobb, a környezet védelmét célzó technológiákat gyűjti egybe: micro-hibrid e-HDi technológia, full hibrid Hybrid technológia, és full Electric technológia. A fenti technológiák valamelyikével rendelkező gépkocsik az Airdream kereskedelmi megnevezést viselik magukon.

ABS : A blokkolásgátló rendszer fékezéskor automatikusan szabályozza féknyomást, hogy
megakadályozza a kerekek blokkolását és biztosítsa az útfelülethez való megfelelő tapadást.
AFU : Vészfékezés aszisztens, ami a fékpedál hirtelen történő benyomásakor azonnal a lehető
legnagyobbra növeli a féknyomást, hogy ezáltal a lehető legkisebbre csökkenjen a féktávolság.
ASR : A kipörgésgátló egy olyan elektronikus berendezés, amely gyenge tapadású útfelületen
történő elinduláskor is megtarjta a gépkocsi irányíthatóságát, a kerék, avagy kerekek fékezésének
szabályozásával, amint az érzékelők azok kipörgését jelzik.
Tolatókamera : az eMyWay navigációs rendszerrel összekötve a tolatókamera bekapcsol, amint
hátramenetbe tesszük a sebességváltót, megkönnyítve ezzel a parkolási manővereket. A képernyőn
két kék vonal jelzi a jármű által elfoglalt helyet. A piros vonal jelzi azt a pozíciót, ahol a csomagtartó
még felnyitható, falhoz közel történő parkolásnál például. A kamerán kívül egy hang jelzi a tárgyakhoz
mért távolságot..

A Citroën C3 e-HDi 70 MCP5 Airdream mindössze 87g/km CO2 kibocsátás érdekében szériafelszereltségként tartalmazza :
– legújabb generációs Stop & Start rendszer;
– beépített fékenergia-visszanyerő rendszer;
– növelt hatékonyságú klímaberendezés;
– Michelin Energy SaverTM gumiabroncsok az alacsony fogyasztásért;
– sebességváltás esedékességét jelző funkció;
– optimalizált robotizált sebességváltó;
– optimalizált légellenállású karosszéria ;
– hatékonyabb energiafelhasználású kormányszervó;
– alacsony fogyasztást segítő motorolaj;

ESP : Az elektronikus menetstabilizáló rendszer feladata, hogy - egyszerre hatva a motor fordulatszámára és az egyes kerekekre jutó fékerő elosztására - a fizikai lehetőségeken belül - gondoskodjon a gépkocsi iránytartásáról.
Sebességhatároló : lehetővé teszi, hogy ne lépjük túl az előre beállított maximális sebességet
miközben a vezető szabadon változtathatja a gépkocsi sebességét a megadott értékig, és csak
akkor lépheti túl, ha erősebben lép rá a gázpedálra.
REF : Az elektronikus fékerőelosztó az ABS-sel együttműködve, az egyes kerekekre ható féknyomást egyenlíti ki, hogy az útburkolat minőségétől függetlenül optimális legyen a fékhatás.
Tempomat : Lehetővé teszi, hogy a gázpedál használata nélkül tarthassuk a kívánt sebességet
bármilyen domborzati viszonyok között is haladunk. A tempomat automatikusan kikapcsol, amint
megérintjük a fékpedált, illetve a kuplungot.

*A motorokra vonatkozó adatok változhatnak, a legfrissebb adatok elérhetők a www.citroen.hu oldalon.
A táblázatban feltüntetett homologizált fogyasztási és kibocsátási adatok meghatározása a - minden gyártóra és eladott gépjárműre kötelezően alkalmazandó - európai mérési normának megfelelően
történt. A mért értékek egyaránt megfelelnek a gazdaságos üzemmódra törekvő, nyugodt vezetési stílusnak és a szigorúan alkalmazott és szabályozottmérési feltételeknek. A fogyasztási és kibocsátási
értékek a valós forgalmi helyzetek, a hőmérséklet, a légnyomás, a gumiabroncsok állapota és nyomása, a gépjármű terhelése, illetve az esetlegesen felszerelt csomagtartó függvényében is eltérhetnek
a hivatalosmérési ciklus soránmért adatoktól. A klímaberendezés vagy a fűtés jelentős használata, valamint a gépjárműműszaki állapota szintén befolyásolhatja az üzemanyag-fogyasztást
A www.citroen.hu honlapon további, a gazdaságos üzemeltetést segítő tanácsokat is talál.

CITROËN: TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS
KÉT ÉVES CITROËN GARANCIA
A hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Assistance-szolgáltatás a hét minden
napján, a nap 24 órájában.
ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI GARANCIA
Személygépkocsikra 12 év.
Haszongépjárművekre 5 év.
FÉNYEZÉSI GARANCIA
Személygépkocsikra 3 év.
Haszongépjárművekre 2 év.
CITROËN CHRONO SERVICE
Gépkocsiját előzetes bejelentkezés nélkül, azonnal fogadjuk az alábbi kisebb
beavatkozásokra: olajcsere, gumiabroncsok, fékek és kipufogó javítása, futóműbeállítás és tartozékok felszerelése.
CSEREAUTÓ
Amíg autója a szervizben van, kedvezményes áron csereautót biztosítunk
Önnek.

Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli
gépjárművekre vonatkozó, 2000/53/EK számú, 2000. szeptember
18-án kelt európai közösségi irányelv rendelkezéseit alkalmazva

CITROËN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK
• ESSENTIALDRIVE szerződés
KITREJESZTETT GARANCIASZERZŐDÉS: AKÁR 5 ÉVRE IS
BIZTOSÍTHATJA NYUGALMÁT
CITROËN-je a jótállási időszakot követően is ugyanolyan garanciát élvez, mint
a legelső napon: szerződése a hibás alkatrészek cseréjén, vagy javításán túl a
munkadíjra is kiterjed. Ráadásul a CITROËN Assistance a hét minden napján,
a nap 24 órájában segítségére siet Magyarország, sőt egész Európa területén.
A szerződés időtartama: 36, 48 vagy 60 hónap(2)
Futásteljesítmény: 60 000 - 200 000 km) (3)(1)

miután felmértük a sikeres vizsgához szükséges beavatkozásokat. Gépjárművét
kívül-belül kitakarítva adjuk át Önnek. Amíg CITROËN-je a karbantartási tervben szereplő műveletek elvégzése céljából javítóműhelyünkben tartózkodik,
egy szervizbérautót bocsátunk rendelkezésére.
A szerződés időtartama: 24, 36, 48 vagy 60 hónap(2)
Futásteljesítmény: 40 000–200 000 km(3)(1)
(1) amelyik határt a gépkocsi előbb eléri
(2) az első forgalombahelyezéstől számítva
(3) maximum futásteljesítmény 0 km-től számítva

• COMFORTDRIVE ÉS FREEDRIVE SZERZŐDÉSEK
GARANCIA- ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS: KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS
HATÉKONYSÁG MINDENEK FELETT
A kiterjesztett garancián, valamint az assistance szolgáltatáson túl, szerződése
a gépjármű karbantartási tervében szereplő összes műveletre kiterjed
(alkatrészek, munkadíj és kenőanyagok). Gépjárműve karbantartásának idejére
előnyös feltételekkel igényelhet magának szervizbérautót.
FREEDRIVE szerződése a karbantartási műveletek mellett, a kopóalkatrészek
cseréjére és javítására is kiterjed. Ingyen felkészítjük autóját a műszaki vizsgára,

eleget tett az irányelvekben megfogalmazott célkitűzéseknek, és az
általa forgalmazott termékek gyártásához felhasznál újrahasznosított
anyagokat. Az Európai Unióban forgalomba kerülő Citroën gépjárművek

felszereltsége országonként eltérő lehet. A Citroën típuskínálatába
tartozó modellek fel-szereltségének részletes leírását illetően töltse
le árlistánkat, vagy keresse fel márkakereskedőjét.

Készítette 2013. áprilisában:

www.citroen.hu

