
ÚJ CITROËN C3 PICASSO



2 HU

Az új Citroën C3 Picasso utánozhatatlan stílusa egyszerre pimasz és
szimpatikus. Kreatívitást sugalló külseje modernebb lett, új első ledes
fényszórói teszik egészen egyedivé vonásait. Mindemellett a “varázs-
doboz” megtartotta azon jellemzőit, melyeknek sikerét köszönheti:
okos térkihasználása, gömbölyded vonalai, fényre nyitott felületei és
rendkívül tágas belső tere jelentik többek között az ütőkártyáit. A
Citroën C3 Picasso egy, a műfajában egyedülálló egyterű, amely el-
kíséri Önt és családját mindennapjai során.

A kiadvány egy teljesen felszerelt Citroën C3 Picasso modellt mutat be. Az EU különböző
országaiban forgalmazott Citroën gépjárművek eltérhetnek egymástól. A szériafelszere-
lések és a rendelkezésre álló extrák részletes listáját a citroen.hu weboldalról letölthető ár-
listában találja.

KREATÍV DIZÁJN







MINDEN ÍZÉBEN MODERN



6 HU

A Citroën C3 Picasso panorámaszélvédője tökéletes kilátást biztosít. A
három részből álló, vékony keretekkel tagolt szélvédő mögül páratlan
látvány nyílik az útra és a környező tájra, ami nemcsak városi környe-
zetben, hanem országúton is rendkívül hasznosnak bizonyul. A
műszerfal fölött egy központi műszeregység kapott helyet. A mindenki
számára látható információk ügyesen kielégítik mind a vezetés örö-
mével, mind az utasok kényelmével kapcsolatos igényeket. A műszer-
fal kellemes tapintású tetejének légies felületét mindkét oldalon egy-egy
szimmetrikusan elhelyezett tárolórekesz emeli ki, amelyhez a vezető és
az első utas is könnyen hozzáfér.

PANORÁMAKILÁTÁS
KITÁRUL A VILÁG



7 HU

És mit szólna ahhoz, ha a feje fölött egészen a csil-
lagokig látna? A szélvédő meghosszabbításában el-
helyezkedő üveg panorámatető tökéletesen
illeszkedik a tető vonalába. Választásával a C3 Pi-
casso üvegfelülete 4,5 m²-re növelhető. A C3 Pi-
cassóban a fény állandó útitársa lesz! A

bőrbevonatú kormánykerék hangsúlyozza a C3
Picasso magas szintű kidolgozását és kellemes ve-
zethetőséget biztosít.





A volán mögül nem nehéz az útra kon-
centrálni. Az ösztönösen használható
kezelőszervek mind a vezető keze ügyé-
ben találhatók. Minden kezelőszerv tö-
kéletesen ergonomikus. A
sebességváltóra természetes módon
rááll az ember keze, ujjaival pedig a
gépkocsi összes funkciója könnyedén
vezérelhető. A hosszú utak is a vezetés
felhőtlen örömében telnek. A C3 Pi-
casso volánjánál új távlatok nyílnak, me-
lyekhez jó utazást kívánunk! 
A C3 Picasso zenei ritmusra falja a ki-
lométereket... Az autó kitűnő zajszűrő
képességének köszönhetően a 6
hangszórós RDS rendszerű CD- és
MP3-lejátszós autórádió hangja zavar-
talanul érvényesül. Az optimális kénye-
lem és a vezetés biztonsága érdekében
alkalmazott Bluetooth technológia* -

az audiorendszeren keresztül - le-
hetőséget nyújt a mobiltelefon kihan-
gosítására. A Connecting BOX és
egy mindenki számára elérhető helyen,
a középkonzol alján elhelyezett jack alj-
zat segítségével közvetlenül csatlakoz-
tathatja saját MP3 lejátszóját vagy USB
kulcsát is, így mindig a hangulatának
megfelelő zene mellett utazhat. 
A középkonzolon ideálisan elhelyezett,
7 colos színes kijelzővel ellátott eMy-
Way navigációs rendszer minden
utazása során elkíséri Önt. Segítségé-
vel madártávlatból böngészheti a belső
memórián tárolt, részletes Európa tér-
képet. Azon kívül, hogy útba igazítja
Önt, tájékozódhat vele a valós idejű
közlekedés állapotáról is. Ez a tartozék
szintén fel van szerelve egy RDS rend-
szerű CD-lejátszóval, melyre csatlakoz-

tathatja hordozható lejátszóját. Blue-
tooth-kihangosítója minden erre alkal-
mas készülékkel kompatibilis. 
Mostantól nem lesz mire fognia, ha el-
késik! Az automata, kétzónás lég-
kondicionálóval a két első üléshez
kétféle hőmérséklet-beállítás rendel-
hető, és az elöl utazók mindegyike
külön szabályozókkal gondoskodhat
egyéni kényelméről. A kesztyűtartó is
hűthető, így a frissítők a hosszú utak
során is hidegen tarthatók.

A MEGTESTESÜLT
LELEMÉNYESSÉG

9 HU

*használatához kompatibilis eszköz szük-
séges





KOMPAKT
ÉS MEGLEPŐEN TÁGAS



A mindenféle élethelyzetben ideális úti-
társnak bizonyuló C3 Picasso rendkívül so-
koldalú. A kalaptartó alatt – a lehető
leghátrébb tolt hátső üléspad mellett is –
385 literes csomagtér áll rendelkezésre,
ami ami akár 500 literesre bővíthető
előretolt üléspadokal, mely még akkor is
elegendő, ha meszszire utazik vagy
éppen egy nagybevásárlásból igyekszik
haza. A csomagtér méretét azonban nem
az utastér rovására sikerül ekkorára nö-
velni! Az egyszerűen alakítható C3 Pi-
casso a lehetőségek széles tárházát

kínálja. A rakodótér befogadóképessége
– megfelelő elrendezés esetén – akár az
1506 litert is elérheti. Felső pozícióban a
mobil csomagtérpadló tökéletesen sík fe-
lületet képez, a csomagtér széles nyílása
és a küszöb elhagyása pedig a berako-
dásnál bizonyul különösen hasznosnak.
Az első utasülés háttámláját előre
hajtva rekord hosszúságú – 2,41 mé-
teres – rakodóhely alakítható ki. A 2/3-
1/3 arányban osztott hátsó üléspad
egy kézzel is könnyedén összecsukható.
A háttámla 23°-ban és 28° -ban is

dönthető, az üléspad két darabja pedig
egy 15 cm-es sín mentén külön-külön is
mozgatható. A rendkívül sokféleképpen
alakítható C3 Picassót minden részleté-
ben úgy alkották meg a tervezői, hogy
maximálisan alkalmazkodjon minden
helyzethez, és hogy benne minden pilla-
nat a lehető legnagyobb kényelemben tel-
jen.

EGYETLEN MOZDULATTAL,
KÖNNYEDÉN ÁTALAKÍTHATÓ







SZEMTELENÜL
ELEGÁNS



16 HU

A Citroën C3 Picasso fedélzetén a kényelem evidenciának számít. A
bőséges helykínálat, az élvezetes utazás és a biztonság tekintetében
egészen új dimenziókat nyit az utasok előtt. 5 rendkívül ergonomikus
kiképzésű, állítható ülés, otthonosan kialakított belső tér és bőséges
férőhely gondoskodik mind az elöl, mind a hátul utazók kényelméről.
Az első ülések teljes szélességben a vállvonalig érő üléstámlái és széles
oldalrészei szinte körülölelik az utazókat. A magasított ülőlapoknak
köszönhetően a lábtérben jelentős hely szabadult fel, ahol hosszú utak
során is kényelmesen elfér a hátsó utasok lába. A legapróbb részlete-
kig átgondolt utastér finom egyensúlyt teremt a formai és a funkcionális
szempontok között. Nem csoda, ha a C3 Picassóból nincs is kedvünk
kiszállni.

KÉNYELEM:
MI SEM
TERMÉSZETESEBB







A Citroen C3 Picasso utasterét nagy-
fokú kényelem és kreativitás jellemzi.
Valamennyi apró részlet kialakításánál
arra törekedtünk, hogy az autóban el-
töltött idő minden alkalommal örömet
jelentsen mindenki számára.
A Claudia bőrkárpit választása esetén a
vezető ülése fűthető, csak ki kell vá-
lasztani a fűtés erősségét a megfelelő
kényelemhez. 
A kényelmes belső tér számos rakodó-
helyet kínál. Elöl egy kifejezetten 
nagyméretű kesztyűtartó található,
mely a légkondicionálással felszerelt
modellekben hűthető, így a nyári na-
pokon különösen jó szolgálatot tesz. Az
első utasülés alatt egy 3 liter űrtar-
talmú, kihúzható fiók rejtőzik. 

Könnyebben hozzáférhető helyet ke-
resve sem találna személyes holmija
számára. Az esztétikus kialakítású aj-
tókárpitokban szintén találunk táro-
lóhelyeket, és az utastér hátsó része is
bővelkedik. praktikus megoldásokban.
A hátsó utasok lábánál diszkréten meg-
bújó, ötletes tárolódobozokban
tarthatják a gyermekek kincseiket. A
hátsó üléspadban az asztalkának is
használható könyöklő mögött egy sí-
lécnyílás húzódik, amely egyéb
hosszú tárgyak szállítására is alkalmas.
Az elegáns és áramvonalas alumínium
síléctartó a legigényesebbek tetszését
is elnyeri. Mivel állítható magasságú,
nem kell attól tartani, hogy a síkötések
hozzáérnek a tetőhöz. A tartozékként

rendelhető szállítóeszköz kétféle méret-
ben létezik: 4-6 pár síléc, illetve 2-4
snowboard szállítására alkalmas.
A képet az illatosító teszi teljessé, mely
gondosan válogatott illataival folyama-
tosan gondoskodik az utasok kellemes
közérzetéről és az utasok kiváló hangu-
latáról.

PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK



20 HU

Praktikus megoldásaival a C3 Picasso
egyszerűbbé és kellemesebbé teszi min-
denki életét. A nagy üvegfelületeknek
köszönhető remek kilátás mellett az
autó rengeteg más meglepetést is tar-
togat.
Az első utasülés háttámláján ergono-
mikus kiképzésű, lehajtható asztalka
található. A diszkréten visszahajtható
asztalka mögött egy olvasólámpa gon-

doskodik az utasok egyéni kényelméről.
Az asztalka dolgozó- vagy játszófelület-
ként egyaránt hasznos a hosszú utazá-
sok alkalmával.
A hordozható lámpa nemcsak a cso-
magtér megvilágítását szolgálja, de éj-
szakai útjai során zseblámpaként is
használható. A talpra visszahelyezve au-
tomatikusan feltöltődik, és az utastér
bármely részében jó szolgálatot tehet.

A csomagtér rendkívül sokféleképpen
variálható az állítható magasságú cso-
magtérpadlónak köszönhetően. Ol-
dalsó tárolóhelyek és egy hálós zseb
gondoskodik arról, hogy minden tárgy
megfelelő helyre kerüljön. A Citroën
C3 Picasso egy pillanat alatt alkalmaz-
kodik tulajdonosa változó életstílusához
és különböző igényeihez.

PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK





A Citroën C3 Picasso esetében elsődleges
szempont a biztonság. Ütközés esetén az
energiaelnyelő karosszériaszerkezet minden
utas számára maximális védelmet biztosít 
További passzív biztonsági berendezésként
egy 6 elemből álló légzsákrendszert
kínál, amely 2 frontlégzsákot, 2 oldallég-
zsákot, valamint 2 - a tetőbe épített - 
függönylégzsákot foglal magában.
A hátsó parkolóradar jelzi a gépkocsi
mögött elhelyezkedő, amúgy nehezen 
látható akadályokat, jelentősen megkön-
nyítve ezzel a városban végzett parkolási
manővereket. Ezen felül a a C3 Picasso-
hoz tolatókamera is rendelhető, amely
a automatikusan kivetíti a képet a navigá-
ciós rendszer képernyőjére hátramenetbe
kapcsoláskor.
Annak érdekében, hogy a nem megfelelő
látási viszonyok között is biztonságban le-
gyen, a C3 Picasso intelligens köd-
fényszórókkal van felszerelve, statikus
kanyarbevilágítási funkcióval: 40
km/h sebesség alatt a kanyar ívével me-
gegyező oldalon található ködfényszóró
bevilágítja a kanyar belső ívét (ESP esetén).
Így már minden világos.
A C3 Picassót kivételesen stabil úttartásával
és hatékony fékrendszerével magas aktív
biztonság is jellemzi. Kényes helyzetekben

a vezetést segítő elektronikus rendszerek
egész sora lép működésbe.
A szériafelszereltség részét képező ABS és
elektronikus fékerőelosztó (REF) vészféke-
zés rásegítővel (AFU) és automatikus vész-
villogó-kapcsolással egészül ki. A
gépjárműhöz elektronikus menetstabilizáló
(ESP) is tartozhat, mely a tapadás csökke-
nése esetén automatikusan korrigálja a
gépkocsi mozgási pályáját, és az ASR
rendszernek köszönhetően visszafogja a ke-
rekek kipörgését.
A gyermekek maximális védelmét a szélső
hátsó ülésekre szerelt Isofix Top Tether rög-
zítők biztosítják. A CITROEN által is aján-
lott, tartozékként rendelhető Kiddy
Comfort Pro gyerekülés kialakításának
köszönhetően ideális védelmet nyújt a 9 és
36 kg között gyermekek számára.
Visszajelző lámpa és hangjelzés fi-
gyelmezteti a vezetőt, ha valamelyik biz-
tonsági öv nincs bekapcsolva. A jelzőlámpa
a belső visszapillantó fölött kapott helyett,
így egy szempillantás alatt ellenőrizhető,
hogy mindenki be van-e kötve. A szülőknek
egy gyermekfigyelő tükör is a rendelkezésre
áll. A belső visszapillantó elektro-
króm. Egy fényérzékelő felméri a hátulról
érkező fényt és automatikusan adaptálja a
tükröződés mértékét, hogy elkerülje a vakí-

tást. A rendszer automatikusan érzékeli
nappal és éj váltakozását, továbbá hátra-
menetbe kapcsoláskor rögtön világosabbá
válik a tükör.
A fényérzékelőknek köszönhetően, a fé-
nyerő csökkenésekor a modern formájú fé-
nyszórók automatikusan bekapcsolnak. A
biztonságos vezetéshez hozzátartozik a se-
besség megfelelő kontrollja is.
A sebességkorlátozó és -szabályozó
berendezések gondoskodnak a stressz-
mentes vezetésről. Segítségükkel tetszés
szerint beállíthatja a kívánt utazósebességet
vagy az Ön által engedélyezett maximális
sebességet.

BIZTONSÁG: 
A HATODIK ÉRZÉK NEM ELÉG



A CITROEN C3 Picasso az alábbi, 
legújabb generációs aktív és passzív biz-
tonsági berendezésekkel igyekszik gon-
doskodni az Ön és utasai
biztonságáról:

ABS : blokkolásgátló rendszer, amely
szükség esetén megváltoztatja a fék-
nyomást, és ezzel megakadályozza a
kerekek blokkolását, segítve a vezetőt a
kormányzás feletti uralom megőrzésé-
ben.

AFU : a fékpedál hirtelen benyomása
esetén a vészfékezés-rásegítő felerősíti
a pillanatnyi fékhatást, hogy rövidebb
legyen a féktávolság. Emellett automa-
tikusan működésbe hozza a vészvillo-
gót, ezzel figyelmeztetve az autó
mögött haladókat a veszélyre.

ASR : a kipörgésgátló egy elektronikus
berendezés, amely – például egy rosz-
szul tapadó felületen történő induláskor
– segít megőrizni a hajtott kerekek ta-
padását és a gépjármű írányíthatóságát.
Amint az érzékelők valamelyik (vagy
több) kerék csúszására figyelmeztetik a
rendszert, az azonnal elrendeli az adott
kerék (kerekek) lefékezését.

ESP : az elektronikus menetstabliziáló

rendszer feladata , hogy – egyszerre
hatva a motor fordulatszámára és az
egyes kerekekre jutó fékerő elosztására
– a fizikai lehetőségeken belül, gon-
doskodjon a gépkocsi irányításáról.

Sebességhatároló berendezés : le-
hetővé teszi, hogy a vezető ne lépje túl
az általa meghatározott sebességi érté-
ket. A vezető szabadon változtathatja a
gépkocsi sebességét a kiválasztott érté-
kig, és azt csak akkor lépheti túl, ha
erősebben lép rá a gázpedálra, vagy
menet közben kikapcsolja a funkciót.

REF : az elektronikus fékerőelosztó az
ABS-érzékelők segítségével optimali-
zálja a kerekekre gyakorolt fékhatást,
külön kezelve a jobb és a bal oldali ke-
reket.

Sebességszabályozó prorgam : le-
hetővé teszi, hogy a gázpedál haszná-
lata nélkül tarthassuk a kívánt
sebességet, bármilyen domborzati vi-
szonyok között is haladunk. A tempo-
mat automatikusan kikapcsol, amint
megérintjük a fékpedált, illetve a 
kuplungot.

Tolatókamera : az eMyWay rend-
szerrel összekapcsolva a tolatókamera

csak hátramenetbe kapcsoláskor aktivá-
lódik. megkönnyítve ezzel a parkolási
manővereket. A képernyőn két kék
vonal jelzi az autó kiterjedését a terüle-
ten. A piros vonal azt a távolságot jelzi,
amelynél a csomagtartó ajtaját még ki
lehet nyitni, falhoz történő parkoláskor.
A tolatókamerához hangjelző távolság-
mérő berendezés is tartozik.

STOP & START rendszer : a rend-
szer segítségével a motor automatiku-
san készenlétbe áll a közlekedés során
történő rövid leállások idejére (piros
lámpák, forgalmi dugó...). Megálláskor
a fékpedált lenyomva tarva az ECO fe-
lirat jelenik meg. A Stop & Start rend-
szernek köszönhetően csökkenthetjük
üzemanyag-fogyasztást, széndioxid- ki-
bocsátást és a jármű kevesebb zajjal ter-
heli az utasokat.

Ködfényszórók statikus kanyarbe-
világítással: biztonságosabbá teszik a
közlekedést. 40 km/h tempó alatt be-
világítják a kanyarok és kereszteződések
belső ívét a jobb látási viszonyok és az
akadályok jobb felismerhetősége érde-
kében (ESP esetén aktív a funkció).

TECHNOLÓGIA 
AZ ÖN BIZTONSÁGÁNAK
SZOLGÁLATÁBAN



A CITROËN szakembereinek kima-
gasló műszaki hozzáértéséről tanúsko-
dik a C3 Picasso kiváló úttartása.
Hatékony felfüggesztési rendszerének
öszönhetően városban és autópályán is
tökéletes a vezetési kényelem és a me-
nettulajdonságok összhangja.
Bármelyik motortípust választja, elége-
dett lesz. Az új generációs VTi 95, il-
letve VTi 120 benzinmotorok és az 5
fokozatú kézi váltóval szerelt HDi 90,
ill. HDi 115 (6 sebességes kézi váltóval
szerelt) dízelmotorokat egyaránt kima-
gasló vezetési kényelem, remek teljesít-
mény és – a visszafogott fogyasztásnak
köszönhetően – kiváló környezetvé-
delmi tulajdonságok jellemzik.
A Citroën C3 Picassóban mikrohibrid
e-HDi technológia is elérhető: rendkí-
vüli energiahatékonyságot biztosít az e-
HDi 90 Airdream MCP6 motorváltozat
és a lassításkor felszabaduló energia új-
rahasznosítását is lehetővé tevő Stop &
Start rendszer társításával. Ez a techno-
lógia nagymértékben csökkenti a fo-
gyasztást és a károsanyag-kibocsátást,
miközben a vezetési élmény cseppet
sem csorbul. A csúcstechnológia
könnyű használhatósággal párosul. A
fékpedál felengedésével a motor azon-

nal újraindul. A csendesen és vibráció-
mentesen működő Stop & Start rend-
szer a mindennapok során teljesen
átalakítja a vezetésről alkotott eddigi
képet.
A HDi 90 és HDi 115 1,6 liter hen-
gerűrtartalmú dízel változatok magas
nyomású, közös nyomócsöves (Com-
mon Rail) befecskendezési rendszerrel
és turbófeltöltővel rendelkeznek. Rend-
kívül mértékletes üzemanyagfogyasztás
és alacsony károsanyag-kibocsátás jel-
lemzi őket.
Környezetkímélő részecskeszűrő gon-
doskodik a kipufogógázokban található
koromrészecskék kiszűréséről.
A két, változó szelepvezérlésű VTi 95
és VTi 120 benzinmotort kimagasló tel-
jesítmény jellemzi, több pontos elek-
tronikus befecskendezés mellett. Az
1,4 literes változat 95 LE, az 1,6 li-
teres 120 LE leadására képes, optimá-
lis üzemanyagfogyasztás mellett. Az
alacsony gördülési ellenállással rendel-
kező, új generációs Michelin Energy
Saver gumiabroncsok is jelentősen hoz-
zájárulnak a fogyasztás csökkentéséhez.
A hagyományos abroncsokhoz képest
akár 4%-os üzemanyag-megtakarítást is
lehetővé tesznek.

A VTi 120 és e-HDi 90 Airdream vál-
tozatokhoz elérhető 6 fokozatú, elek-
tronikusan vezérelt (MCP6)
sebességváltó automatikus és szekven-
ciális, manuális üzemmódban is hasz-
nálható.
A fokozatválasztás a váltókar, vagy a
kormánykerék mögött található vá-
lasztókarok segítségével is történhet.
Az MCP6 váltó az elindulást is stressz-
mentessé teszi: a fékpedálról lelépve 2
másodpercig még fékezve tartja az
autót, így emelkedőn, vagy lejtőn po-
fonegyszerű az elindulás. 

TELJESÍTMÉNY
ÉS VEZETÉSI KÉNYELEM



25 HU

Rubintvörös (M)

Gyöngyházfehér (GY)

Azúrkék (M)

Indigókék (GY)

Hófehér Perla Nera fekete (GY)

(1) és egyéb kísérő anyagok (2) bőr és bőr jellegű anyagok
(M): metálfényezés; (GY): gyöngyházfényezés. A metál- és gyöngyházfényezések felárasak.

Jill – Mistral szövet(1) Mixou – Mistral szövet(1)

Brise - Matinal (világos) szövet(1)KEREKEK, SZÍNEK ÉS KÁRPITOK

Astérodéa 15“ dísztárcsa Blade 16” alufelni

Clover 17” alufelni Squale 16” alufelni (tartozék)

Airflow 16” dísztárcsa

Claudia Mistral bőr(2)

Brise – Mistral szövet(1)

Aluminiumszürke (M)

Shark szürke (GY)

Mixou - Matinal (világos) szövet(1)



FŐBB TARTOZÉKOK
FELSZERELTSÉGI SZINTEK SZERINT

26 HU

C3 PICASSO TENDANCE : Blokkolásgátló (ABS); elektronikus fékerő elosztó (REF) és vészfékrásegítés (AFU); Ve-
zetőoldali- és kikapcsolható utasoldali légzsák; Fejtámla a hátsó üléseken; 1/3:2/3 arányban dönthető hátsó ülések;
Csúsztatható hátsó ülések; 15’’ Asterodea dísztárcsák; Pótkerék; Elektromos ablakemelők elöl; Kivehető csomagtartó
tálca; 12 V-os csatlakozó elöl; Állítható magasságú vezetőülés; Négy irányban állítható kormánykerék; Jill Mistral kár-
pitzás.

C3 PICASSO COLLECTION : A C3 PICASSO TENDANCE TARTOZÉKAI + Oldal- és függönylégzsák; Fényszórók
automatikus felkapcsolása (csak e-HDi MCP6 esetén); 3 fejtámla hátul; Csillogó fekete fényezés az első és hátsó lök-
hárítón; Manuális klímaberendezés és hűtött kesztyűtartó; 16“ Airflow dísztárcsák; ESP (csak e-HDi MCP6 esetén); Au-
tomata ablaktörlő berendezés (csak e-HDi MCP6 esetén); LED nappali fényszórók; Mixou Mistral üléshuzat; Sebes-
ségszabályozó/ -határoló; Első ködfényszórók statikus kanyarbevilágítással*; RDS CD MP3 rendszer jack-csatlakozóval;

C3 PICASSO EXCLUSIVE : A C3 PICASSO COLLECTION FŐBB TARTOZÉKAI + Magasságban állítható első kö-
zépső könyöklő; Parkolást segítő rendszer; ESP (csak HDi 115 esetén); Fényszórók automatikus felkapcsolása; Tetősí-
nek; Kétzónás automata klímaberendezés; Connecting Box (USB és Jack bemenettel valamint Bluetooth kihangosítóval,
mely kompatibilis készüléket igényel); Brise kárpitozás; Automata kísérőfény; Automata ablaktörlő; 16“ Blade alufelni;
Elektromos első- és hátsó ablakemelők becsípődésgátló funkcióval elöl; Illatosító; 12 V-os csatlakozó hátul; Elektromosan
behajtható, fűthető tükrök; Elektrokróm belső visszapillantó; Elektromos gyerekzár; Bőrbevonatú kormány króm díszí-
téssel; Színre fényezett elemek a lökhárítókon.

*a ködfényszórók startikus kanyarbevilágító funkciója csak az ESP megrendelése esetén áll rendelkezésre

KÖRNYEZETVÉDELEM

* A fogyasztási és kibocsátási adatok változhatnak.Kérjük a legfrissebb adatokról tájékozódjon awww.citroen.hu oldalon!
A táblázatban feltüntetett homologizált fogyasztási és kibocsátási adatok meghatározása a -minden gyártóra és eladott gépjárműre kötelezően alkalmazandó- Európai Mé-
rési Normának megfelelően történt. A mért értékek egyaránt megfelelnek a gazdaságos üzemmódra törekvő, nyugodt vezetési stílusnak és a szigorúan alkalmazott és sza-
bályozott mérési 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 hivatalos mérési ciklus során mért adatoktól. A klímaberendezés vagy a fűtés jelentős
használata, valamint a gépjármű műszaki állapota szintén befolyásolhatja az üzemanyag fogyasztást. 

Az Airdream megnevezés a CITROËN által kifejlesztett legjobb, a környezet védelmét célzó technológiákat gyűjti egybe: mikrohibrid e-
HDi technológia, full hibrid Hybrid4 technológia, és full electric technológia. a fenti technológiák valamelyikével rendelkező gépkocsik
azonosítását megkönnyítendő, az érintett változatok az Airdream kereskedelmi megnevezést viselik magukon.
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CITROËN: TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS

Minden további információért hívja márkakereskedőjét vagy lá-
togasson el a www.citroen.hu honlapra
Assistance: (80) 200-880

Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kí-
vüli gépjárművekre vonatkozó, 2000/53/EK számú, 2000.
szeptember 18-án kelt európai közösségi irányelv rendelkezé-
seit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott cél-
kitűzéseknek, 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 felszereltségének ré-
szletes leírását illetően töltse le árlistánkat, vagy keresse fel már-
kakereskedőjét.

• 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, fu-
tóműbeállítás és tartozékok felszerelése..

• CSEREAUTÓ
Amíg autója a szervizben van, kedvezményes áron csereautót biztosítunk
Önnek.

CITROËN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

• ESSENTIALDRIVE SZERZŐDÉS
KITREJESZTETT GARANCIASZERZŐDÉS: AKÁR 5 ÉVRE IS BIZTO-
SÍTHATJA 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)

• COMFORTDRIVE SZERZŐDÉS
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 magá-
nak szervizbérautót. A szerződés időtartama: 24, 36, 48 vagy 60 hónap(2) Fu-
tásteljesítmény: 40 000 - 200 000 km(3)(1)

• FREEDRIVE SZERZŐDÉS: A TELJES SZABADSÁG
A kiterjesztett garancián, valamint az assistance szolgáltatáson túl, szerződése
a karbantartási műveletek mellett a kopóalkatrészek cseréjére és javítására is ki-
terjed. Ingyen felkészítjük autóját a műszaki vizsgára, miután felmértük a si-
keres vizsgához szükséges beavatkozásokat. Gépjárművét kívül-belül kitakarítva
adjuk át Önnek. Amíg CITROËN-je a karbantartási tervben szereplő művele-
tek elvégzése céljából javítóműhelyünkben tartózkodik, egy szervizbérautót bo-
csátunk 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
A szerződési feltételekről érdeklődjön a CITROËN hálózatban!
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