NOVÝ CITROËN C3

NOVÝ CITROËN C3,
NOVÝ DIZAJN
Objaviť novú C3, pozrieť si ju prvý raz, ponúka úplne nový prístup ku dizajnu. Rovné línie, čistá silueta, morfológia novej C3 demonštruje avantgardný vzhľad. Odvážne spojenie atletického profilu s objemnými oblými
líniami vymykajúce sa všetkým normám. Aj keď si C3 udržiava klasické
aspekty malého mestského vozidla, výrazne sa priblížila svetu väčších
áut. Silná osobnosť, ktorú podčiarkuje robustná predná kapota ukončená
svetlometmi v tvare bumerangu s nezameniteľnými črtami. C3 sa ladne
pohybuje medzi estetikou a antikonformizmom, prehodnotením novátorského a kreatívneho dizajnu značky Citroën.

Vybavenie opísané v tomto katalógu je celkovou ponukou technológie modelu CITROËN C3. Vybavenie
môže byť sériové, za príplatok, alebo nie je v ponuke v závislosti od úrovne vybavenia. Vozidlá CITROEN
v ponuke pre Európsku úniu môžu mať odlišné vybavenie v závislosti od krajiny. Kompletné informácie
o vybavení nájdete v priloženom dokumente «Technické charakteristiky a základné vybavenie», ktorý je
možné stiahnuť zo stránky www.citroen.sk.

2 SK

NOVÝ CITROËN C3,
VISIODRIVE
Nová C3 zvonku pripomína sklenenú guľu. Čelné sklo Zenith, výnimočná presklenná plocha je umiestnená z veľkej časti aj na streche
vozidla. Prechod svetla do kabíny je prekvapujúci. Koncept VISIODRIVE, technologický skvost, umožňuje všetkým pasažierom úplné ponorenie sa do krajiny, zážitok z pocitu, ktorý každú vašu cestu spojí
s pohodlím. Vydarené spojenie skla a kovu v tejto ochrannej a zároveň
presvetlenej “bubline” – C3 ponúka ozajstný jazdný pôžitok.
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VEĽKOLEPÁ PANORÁMA
Vonkajšie rozmery modelu C3 ostávajú
kompaktné, interiér však ponúka jedinečnú panorámu spojenia úplnej slobody, cesty a krajiny, ktoré sa stávajú
súčasťou vozidla. Usadenie sa do vozidla
sa okamžite premení na čistý pôžitok.
Čelné sklo Zenith je vo vrchnej časti dy-

movo zatmavené. Zo svetla robí zdroj
života a nie zdroj nepohody. Aj pri silnom slnku ostáva váš komfort zachovaný. Čelné sklo umožňuje širokouhlý
výhľad z vozidla pre všetkých pasažierov,
ale takisto zachováva intimitu v kabíne.
Pre ešte vyšší komfort je vozidlo vybavené

pevnou tieniacou clonou (roletkou), ktorá
pozostáva z dvoch slnečných clôn a tak
lepšie chráni proti oslneniu. Cesta sa stáva skutočným predstavením.

ELEGANTNÝ ŠPERK
Rafinovaná s rovnými líniami, robustná a jemná zároveň, C3 je stelesnením odvahy. Pohľad modelu C3 je uhrančivý vďaka predným svetlometom v tvare bumerangu. Biele olemovanie vo vnútri svetlometov jej
dodáva hlboký a avantgardný pohľad. Bočné presklenie, olemované
chrómovou lištou, potvrdzuje elegantný a výrazný štýl. C3 priťahuje
pohľad po celej dĺžke a nabáda k cestovaniu.
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AVANTGARDNÝ ŠTÝL
Miesto vodiča ponúka nový prístup k šoférovaniu – priestor plný elegancie a komfortu. Dizajn volantu už napovedá, že dynamická jazda
je mu vlastná a je zárukou nevídaných pocitov. Palubná doska, ktorá
vyjadruje plynulosť a dynamiku, je odrazom vonkajšieho štýlu, mení
sa v závislosti od úrovne výbavy. Jemné oblúky s rovnými líniami nechajú vyniknúť rôznym prvkom, výduchom vetrania, prístrojovému panelu a multifunkčnému displeju. Chrómové prvky a lakované časti sú
rozložené prakticky po celom interiéri modelu C3 – jedinečné a šarmantné zároveň. Túžite len po jednom, sadnúť si za volant.
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RAFINOVANOSŤ
A INOVÁCIA
Usaďte sa a obzrite okolo seba. Užívate si oblohu cez čelné sklo Zenith. Objavujete interiér stvorený pre jazdu. Volant atypických tvarov,
vyzýva na jazdu a je ozajstnou inováciou v oblasti cestovania a pôžitku
z jazdy. Celá palubná doska je vám k dispozícii. Plynulé a elegantné
línie. Z prístrojového panela máte dojem, akoby sa vznášal nad ostatnými ovládačmi. Môžete sa úplne venovať ceste a pritom máte všetky
potrebné informácie v okamihu k dispozícii. Tri krúhové informačné
ukazovatele palubného prístroja dodávajú palubnej doske technologický a dynamický podtón. Stredová konzola je poruke, vaša jazda je
výnimočná. Váš komfort je bez kompromisov. Všetko je vytvorené tak,
aby pozitívne zmenilo vnímanie cestovania.
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ORIENTÁCIA NA KVALITU
A KOMFORT
Ovládače sú jednoduché a intuitívne.
Čistá a geometrická estetika v podobe
multifunkčného displeja a ovládačov klimatizácie a autorádia, vyžaruje modernú
a odvážnu technológiu – vizitka dlhodobého vývoja a know-how značky Citroën.
Automatická klimatizácia sa ovláda cez
tri okrúhle ovládače, ktoré sú olemované
chrómom. Táto trojica sa vám ľahko prispôsobí, vytvorí optimálny komfort cestovania a ovládanie zvládnete aj jedným

prstom. Navigačný systém My Way s
CD prehrávačom kompatibilným s MP3
formátom, hands free sadou Bluetooth
a šiestimi reproduktormi je veľmi užitočný aj vďaka zásuvke Jack a mape
Európy uloženej na SD karte. Systém
umožňuje navigáciu z vtáčej perspektívy
alebo dvojrozmerné grafické zobrazenie
mapy a hlasovú navigáciu. V ponuke
príslušenstva je aj prenosný navigačný
systém Garmin so špecifickým držiakom

v štýle zodpovedajúcom vzhľadu palubnej dosky. Navyše ponúka najnovšie
inovácie v oblasti navigačnej techniky :
asistencia jazdného pruhu, zobrazovanie
smerových návestí, 3D zobrazenie monumentov a budov vo veľkých mestách
(3D City View). Nechajte sa viesť.

PÔŽITOK ZMYSLOV
Medzi hlavné výhody sedadiel je použitie kvalitných materiálov s haute
couture vyhotovením, cieľom čoho je
poskytnúť pasažierom optimálny komfort, ktorý oceníte hlavne pri dlhej
ceste. Vynikajúco usporiadaný vnútorný priestor zvyšuje pohodlie v kabíne a ponúka veľké množstvo úložných priestorov pre všetky osobné
predmety. Pre komfort zmyslov po-

núka C3 osviežovač vzduchu, ktorý
oceníte počas každej cesty. Vďaka
USB boxu, umiestnenému na stredovej konzole, môžete pripojiť váš prenosný hudobný prehrávač MP3 alebo
USB kľúč. Hi-Fi systém ponúka vyššiu
kvalitu hudby prostredníctvom tretieho
centrálneho reproduktora, ktorý je
ideálne situovaný v palubnej doske a
pomocou zosilneného basového re-

produktora (subwoofer) umiestného v
kufri. Táto sústava vám poskytne hlbšie basy a kvalitnejšie výšky. C3 je vozidlo zmyslov stvorené pre vaše pohodlie. Zadným bočným pasažierov
dobre padne vybavenie bočných okien
integrovanými slnečnými clonami.
Medzi hlavné výhody tohto vybavenia
šitého na mieru patrí ochrana pred
priamym slnečným žiarením.

VIAC AKO LEN MODULÁRNA
CITROËN C3 je ozajstným vyvážením
medzi formou a funkčnosťou, s možnosťou komfortného sedenia pre piatich cestujúcich. C3 je vozidlo na každodenné
použitie s vynikajúcou modularitou. Batožinový priestor ponúka kapacitu neuveriteľných 300 litrov. Potrebujete dodatočný priestor? Zadné sedadlo je sklopiteľné

a delené v pomere 2/3 – 1/3 a umožňuje vytvoriť rôzne konfigurácie a úložné
priestory. V prípade sklopenia operadla
sa vytvorí ložná plocha dlhá až 1,19
metra. Odnimatelný kryt batožinového
priestoru je možné uložiť na podlahu v
kufri.

Vnútorný priestor je veľkolepý – výhoda
pri vozidle s kompaktnými vonkajšími rozmermi. Modularitu si obľúbite a stane sa
každodennou výhodou, či už ide o rodinné alebo profesionálne využitie.

PÔŽITOK PODĽA
ŽELANIA
Línie vozidla pôsobia na ceste elegantne a dynamicky. C3 je dynamická
a robustná osobnosť plná sofistikovanosti. Široké pneumatiky, spojené
s chrómovými diskmi kolies, v spojení s výkonnými motormi ponúkajú vynikajúcu priľnavosť k vozovke. Vonkajšie spätné zrkadlá aerodynamických
tvarov ladia s celkovou líniou vozidla. Navyše sú elektrické, s funkciou sklopenia a vyhrievané. Predné svetlomety bumerangového tvaru dotvárajú
inovatívny dizajn celého vozidla. Cesta je vaša.
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BEZPEČNOSŤ JE PRIORITOU
Pre model C3 je bezpečnosť prioritou.
V prípade nárazu je posádka chránená
vďaka štruktúre s rozloženým pohlcovaním energie. Šesť airbagov dopĺňa tento
systém pasívnej bezpečnosti : dva predné airbagy sú spojené s bočnými airbagmi vpredu, dva hlavové airbagy sú
umiestnené v streche. Svetelná signalizácia spojená so zvukovou zisťuje a upozorňuje na nezapnutie predných bez-

pečnostných pásov. Jazdite v pokoji.
Zadné parkovacie senzory vás upozornia
na vzdialenosť od prekážky za vozidlom.
V meste bude vaše cúvanie jednoduché.
Pre ekonomickejšiu, a teda aj ekologickejšiu jazdu, indikátor zmeny prevodového stupňa analyzuje váš jazdný štýl
a informuje vás, kedy je najvhodnejší moment zmeny prevodového stupňa.
C3 ponúka tiež vysokovýkonnú aktívnu

bezpečnosť, počínajúc vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami a výkonnými brzdami.
Môžete si vybrať tempomat s obmedzovačom rýchlosti, predné stierače s dažďovým senzorom, automatické zapínanie svetiel. V špecifických situáciách sa
do akcie dajú elektronické systémy pomoci pri jazde.
Sériový systém ABS a elektronický rozdeľovač brzdnej sily (REF) sú doplnené

o brzdového asistenta (AFU) a automatické aktivovanie výstražných svetiel. V
ponuke vybavenia je v opcii pre všetky
úrovne výbavy aj elektronický stabilizačný
systém ESP. Toto zariadenie pôsobí na
stabilitu dráhy vozidla v prípade šmyku v
zákrute, alebo náhleho manévrovania s
cieľom vyhnúť sa prekážke. V spojení so
systémom ASR znižuje preklz kolies.
Ochrana detí bola optimalizovaná vďaka

vybaveniu úchytmi Isofix, ktoré sú umiestnené na bočných zadných sedadlách.
V ponuke Príslušenstva je detská sedačka
Römer Duo +, ktorá je použiteľná v smere jazdy vozidla. Vďaka úchytom Isofix je
možné jej umiestnenie aj proti smeru
jazdy. Sedačka je určená pre deti od 9
do 18 kilogramov hmotnosti a je veľmi
dobre polohovateľná, komfortná a hlavne bezpečná. Značka CITROËN si ju vy-

brala do svojej ponuky kvôli jej spoľahlivosti a kvality s rešpektom európskych
noriem.

VÝKONNÉ
MOTORIZÁCIE
Citroën C3 ponúka štyri benzínové motory, ktoré rešpektujú emisné normy
Euro a tri dieselové motorizácie spájajúce
jazdný pôžitok so znížením spotreby a
emisií.
Motory 1.1i 60k DIN a 1.4i 75k DIN
sú ideálne pre využitie v mestskej premávke a ponúkajú viacúčelovosť pri znížených užívateľských nákladoch.
Nová generácia benzínových motorov
VTi 95k a VTi 120k, to sú skutočné
technologické skvosty. Vďaka optimalizovanému riadeniu nasávania vzduchu
do valcov sa zvyšuje účinnosť a zároveň
znižuje spotreba.
Tri dieselové motory HDi 70k, HDi 90k
a HDi 110k FAP dostali prestížne označenie Airdream. Toto logo používajú vozidlá sortimentu značky Citroën s najväčším rešpektom k životnému prostrediu.

Tieto motory majú priame vysokotlakové
vstrekovanie so spoločnou napájacou
rampou a turbodúchadlom. Ich úroveň
spotreby a emisií CO2 má veľmi nízke
hodnoty. Motor HDi 110k FAP využíva
taktiež funkciu Overboost, ktorá umožňuje riadiacemu systém motora dočasne
zvýšiť krútiaci moment motora. Filter
pevných častíc (FAP) prispieva k ochrane
životného prostredia zachytávaním a následným spaľovaním pevných častíc uhlíka, ktorý je zodpovedný za tvorenie takzvaného «čierneho dymu». Pevné častice
sú zachytené a následne spálené vo výfukovom systéme.
Je len na vás nájsť si absolútny súlad pre
dlhé cesty pod znamením pôžitku a
komfortu.

09T22

09T18

09T33
Látka Omni Crêpe Mistral/Bise*

09T36
Velúrové čalúnenie Karl a Látka Omni Reps Mistral*

09T20
09T22

08T66
Látka Capcove/Omni Crêpe a Alcantara®Mistral*

KOLESÁ, FARBY
A ČALÚNENIE
09D34

09D35

Ozdobný kryt
Asterodea 15”

Ozdobný kryt
Whaletail 15”

09D38

08W24

08W10

Modrá Belle-Île (M)

Sivá Manitoba (M)

08W6

Sivá Aluminium (M)

08W12

Sivá Thorium (M)

08W14

Mativoire (M)

Disk Valonga 16”

09W3

08W36

08W19

08W1

09W7

R3710
Zelená Cidulé (M)

Disk Clover 17”**

Čierna Obsidien (M)

Červená Lucifer (M)

Biela Banquise (N)

Modrá
Botticelli (N)***

* A ostatný doplnkový materiál.
** Ponúkaný za príplatok pri úrovni výbavy Exclusive. Dodávané bez skrutiek a stredovej krytky.
*** Dostupné len pri úrovni výbavy Exclusive za príplatok.
(M) : metalická farba – (N) : nemetalická farba. Metalické farby a farba Modrá Boticelli sú dostupné v opcii za príplatok.
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TECHNOLÓGIA
V SLUŽBÁCH
VAŠEJ BEZPEČNOSTI
Pre optimálnu ochranu všetkých cestujúcich vám Citroën C3 ponúka aktívny
a pasívny bezpečnostný systém poslednej generácie :

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Citroën vyvinul označenie AIRDREAM, aby ešte viac podčiarkol svoj záväzok a technologickú vyspelosť v oblasti ochrany životného prostredia. Značka, ktorá charakterizuje najčistejšie vozidlá zo sortimentu značky.
AIRDREAM je dôkazom ambície značky aktívne sa podieľať na ochrane ovzdušia a čistého životného prostredia znížením emisií škodlivín.

ABS : Systém proti zablokovaniu kolies napomáha pri brzdení a v prípade potreby upravuje tlak v brzdnom systéme s cieľom zamedziť blokovaniu kolies,
a tak umožniť vodičovi stálu kontrolu nad vozidlom.
AFU : Brzdový asistent krátkodobo zvyšuje brzdný tlak v prípade prudkého
stlačenia brzdového pedálu, čím znižuje brzdnú dráhu. Pri aktivácií brzdového
asistenta sa automaticky spustia výstražné svetlá.
ASR : Protipreklzový systém je elektronický prvok, ktorý zabraňuje preklzu kolies pri rozjazde hlavne na šmykľavom povrchu s nízkou adhéziou. Systém
v prípade zistenia prešmyku kolesa, na základe informácií zo snímačov, dané
koleso pribrzdí.
ESP : Alebo Electronic Stability Program je inteligentný elektronický systém,
ktorý v medziach zákona fyziky kontroluje želanú trajektóriu vozidla a v prípade zistenia šmyku upravuje smer vozidla pribrzdením a/alebo zrýchleniam.
Variabilný tempomat : Tento systém umožňuje vodičovi zvoliť si rýchlosť,
ktorú si neželá prekročiť. V nutnom prípade je možné systém kedykoľvek deaktivovať stlačením plynového pedálu na podlahu.
REF : Elektronický rozdeľovač brzdného účinku využíva snímače systému ABS
a optimalizuje využitie brzdného účinku zadných kolies, a to nezávisle.
Tempomat : Umožňuje udržať stabilnú rýchlosť, ktorú si zvolil vodič, a to bez
nutnosti stláčania plynového pedálu. Automaticky sa deaktivuje stlačením
brzdového pedálu.

SPOTREBA A EMISIE CO2 (normy CEE 1999-100)
V meste
(l/100 km)

Mimo mesta
(l/100 km)

Kombinovaná
(l/100 km)

Emisie CO2
(g/km)

Pneumatiky 15" a 16"

7,9

4,9

5,9

137

Pneumatiky 15" a 16"

8,0

5,0

6,1

140

Pneumatiky 15" a 16"
Pneumatiky 17"
Pneumatiky 15" a 16"
Pneumatiky 17"
Pneumatiky 15" a 16"
Pneumatiky 17"

7,6
7,7
7,9
8,0
9,6
9,7

4,8
4,9
4,8
4,9
5,3
5,4

5,8
5,9
5,9
6,0
6,9
7,0

134
136
136
138
158
160

Motory

Pneumatiky

1,1 i 60 BV5
1,4 i 75 BV5
VTi 95 BV5
VTi 120 BV5
VTi 120 BVA
HDi 70 BV5
HDi 90 BV5
HDi 110 FAP BV6

Pneumatiky 15" a 16"

5,2

3,7

4,2

110

Pneumatiky 15" a 16"
Pneumatiky 17"
Pneumatiky 15" a 16"
Pneumatiky 17"

5,3
5,4
5,5
5,6

3,7
3,7
3,8
3,9

4,3
4,3
4,4
4,5

110
113
115
118

Aby mohol byť ktorýkoľvek model označený logom AIRDREAM, musí spĺňať tri nasledujúce podmienky :
1. Vozidlá Stop and Start, CNG alebo vozidlá, ktoré majú nižšiu hladinu CO2 ako 10 g pre vozidlá využívajúce fosílne palivá, 10 g pre
dieselové verzie, vybavené časticovým filtrom FAP a kompatibilné s biopalivami, 200 g pre vozidlá s pohonom na Superetanol E8.
2. Musí byť vyrobený v závode certifikovanom ISO 1001.
3. Musí byť skonštruovaný tak, aby sa dalo zhodnotiť 9 % z celkovej hmotnosti vozidla na konci jeho životného cyklu a 8 % recyklovať.
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CITROËN : SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKA
• ZÁKLADNÁ ZMLUVNÁ ZÁRUKA: 2 ROKY
Zahŕňa opravy a výmenu chybných súčiastok.
Asistenčná služba Citroën Assistance 24 hodín,
7 dní v týždni.
• ZÁRUKA PROTI PREHRDZAVENIU
12 rokov na osobné vozidlá
5 rokov na úžitkové vozidlá.
• ZÁRUKA NA LAK
3 roky na osobné vozidlá
2 roky na úžitkové vozidlá.
• CITROËN CHRONO SERVICE
Rýchla výmena oleja, pneumatík, bŕzd, výfuku,
pruženia a doplnkov bez vopred dohodnutého
stretnutia.

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o. : Prievozská 4/c, 821 09 Bratislava, Slovensko, telefón: (+ 421) 2 53 48 39 00, fax:
(+ 421) 2 53 48 39 80, www.citroen.sk. Tento dokument
sa týka iba vozidiel predávaných v EÚ a ich definícia sa môže

DODATOČNÉ SLUŽBY
• Zmluva o záruke plus
Môžete si predĺžiť záruku na vaše vozidlo až na 5 rokov. Môžete
si vybrať medzi zmluvou, ktorou si predĺžite záruku o 1 alebo 2
roky s kilometrovým limitom 120 000 alebo 3 roky s kilometrovým limitom 140 000.
TAKTO ZÍSKATE : ZÁRUKU PLUS
- ochranu pred neočakávanými výdajmi za opravy, pretože počas
tohto obdobia budete môcť využívať rovnaké výhody ako v čase,
keď bolo vaše vozidlo v zmluvnej záruke
- záruku, že vaše vozidlo bude opravené odborníkmi značky Citroën, a že pri oprave budú použité výhradne originálne náhradné diely Citroën
- pri poruche bezplatný odťah k najbližšiemu autorizovanému
servisu Citroën
- vyššiu hodnotu vozidla pri jeho ďalšom predaji pretože vaša
Zmluva o záruke plus prejde automaticky na nového majiteľa
- istotu pri cestách do zahraničia.

v každej z členských krajín EÚ líšiť. Informácie o modeloch
a ich charakteristiky zodpovedajú definícii platnej v období
tlače tohoto dokumentu. Sú uvádzané iba orientačne a nemôžu byť považované za záväzné. CITROËN si vyhradzuje

• Servisná zmluva
Od 12 mesiacov do 60 mesiacov s kilometrovým limitom od
20 tisíc do 200 tisíc
V sieti autorizovaných servisov Citroën budete mať zabezpečené :
- pravidelné prehliadky
- výmenu opotrebovaných dielov
- rozšírenú záruku na vozidlo
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí.

PEFC/10-31-1420
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

právo meniť bez predchádzajúceho upozornenia charakteristiky predstavených modelov, a to bez toho, aby musel
aktualizovať tento dokument. Na presné vybavenie vozidla a
sortimentu sa informujte u svojho predajcu, v cenníku alebo

CITROËN odporúča

na www.citroen.sk. Zobrazené farebné odtiene karosérie sú
iba orientačné, pretože tlačiarenska technika neumožňuje
presnú reprodukciu farieb.
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