CITROËN C1

CITROËN

C1
Ako doma sa cíti v uliciach mesta. Nový CITROËN C1 bol
vyvinutý pre jazdu mestom. Je veľmi čulý a medzi jeho silné
stránky patrí aj mimoriadne nízka spotreba, zvládnutý dizajn a kvalitné audio. Nemali by sme zabudnúť aj na denné
svetlá s LED diódami. Mesto sa stáva ľahko prejazdné…

Vybavenie, opísané v tomto katalógu, zobrazuje kompletnú technológiu, využitú v modeli
Citroën C1. Katalóg sa týka vozidiel CITROËN, ktoré sú v ponuke v Európskej únii a ich denícia sa môže líšiť v závislosti od krajiny. Detailnejšie informácie o sériovom a príplatkovom vybavení nájdete v dokumente „Cenník a technické charakteristiky”, ktorý si môžete stiahnuť zo
stránky www.citroen.sk.

ŠUP! PREKĽUČKUJEM
SA MESTOM

TO JE ŠTÝL!

MÁM NÍZKU SPOTREBU

SUPER ZVUK !

ŠTÝL

Predná maska plynule prechádza do krátkej prednej kapoty, predný nárazník ráta aj so svetlometmi do hmly (v závislosti od úrovne výbavy) a LED diódami. Logo značky je výrazné,
disky kolies z ľahkých zliatin majú dynamický charakter. Osobnosť nového modelu
CITROËN C1 je nezameniteľná. A bez komplexov.

SVIEŽI

Nový CITROËN C1 prejde ľahúčko aj tými najužšími mestskými uličkami. Vďaka benzínovému motoru 1,0i, s manuálnou alebo manuálnou robotizovanou prevodovkou, ponúka vynikajúci jazdný komfort. Prepracované pruženie a posilňovač riadenia zvyšujú
bezpečnosť vozidla, jeho komfort a umožňujú dynamickejšiu jazdu.

AUD
UDIO
Cestujte mestom v novom modeli
CITROËN C1 a vychutnajte si kvalitný
audiosystém CD MP3 vrátane štyroch
reproduktorov (v závislosti od úrovne
výbavy).

ZACIELENÉ NA PÔŽITOK
Nový CITROËN C1 sa nedopúšťa kompromisov ani v oblasti komfortu a pôžitku z jazdy. Audiosystém, perfektne integrovaný do dizajnu palubnej dosky,
ponúka doteraz nepoznaný hudobný
zážitok, a to vďaka optimalizovanému
rozloženiu zvuku po celej kabíne. V závislosti od úrovne výbavy môže tento

systém integrovať Jack alebo USB zásuvku či hands free sadu Bluetooth.
Moderný a inteligentý – nový CITROËN
C1 nezabúda ani na jazný komfort. Ergonomické ovládače radenia pod volantom (pre verzie vybavené manuálnou robotizovanou prevodovkou) zaručujú ľahkosť riadenia predovšetkým

v mestskej premávke. Komplexnosť
komfortu dopĺňajú ergonomické sedáky
sedadiel. V ponuke sú na výber dva
typy čalúnenia – tmavé luxusnejšie odtiene, ale aj živšie farby.

MÚDRY
Nový CITROËN C1 vyniká výnimočne nízkou kombinovanou spotrebou paliva – iba , litrami na 100 km, z čoho vyplýva aj nízka úroveň emisií CO2 – 99 g/km. Ochrana životného
prostredia je rovnako dôležitá, ako ostatné kvality vozidla..

VÝNIMOČNÁ PRAKTICKOSŤ
Nový CITROËN C1 spája praktickosť s
kompaktnými rozmermi – prispôsobí sa
každej vašej požiadavke. Celková dĺžka
vozidla dosahuje iba 3,44 metra, čo je
jedna z najnižších hodnôt na trhu, pričom ponúka štyri plnohodnotné miesta

na sedenie v trojdverovej i v päťdverovej verzii. V interiéri poskytuje dostatočné množstvo premyslených úložných
priestorov, či na palubnej doske, alebo
vo dverách. Veľkosť batožinového priestoru sa môže ešte zväčšiť, a to sklope-

ním operadiel zadných sedadiel. A ste
pripravení vyraziť.

Látka Orsai Multicolor / Tyot Mistral(2)

MESTOM ÚPLNE BEZPEČNE
Nový CITROËN C1 nerobí žiadne kompromisy v oblasti bezpečnosti posádky.
Okrem airbagu vodiča a protišmykového systému ABS ponúka najmodernejšie technologické vybavenie, vďaka
ktorému je vaša jazda ešte bezpečnejšia. Dôkazom je príplatkový systém
ESP, riadiaci stabilitu vozidla. Jeho cieľom je zabrániť strate priľnavosti k vozovke. Elektronický rozdeľovač brzdné-

ho účinku a brzdový asistent sú ďalšie
systémy, ktoré prinášajú vozidlu zvýšenú bezpečnosť pri kľučkovaní v meste.
Široký sortiment vybavenia je v ponuke
príslušenstva.
Deti môžu odteraz cestovať nanajvýš
komfortne – sedačka Kiddy Comfort
Pro, pre deti s hmotnosťou od 9 do 36
kg, zaručuje zvýšenú bezpečnosť a rodičom praktickú, presnú montáž do vo-

KOLESÁ, FARBY A ČALÚNENIE

zidla. Navigačný systém Garmin s moderným dizajnom bude vaším partnerom na cestách. Mesto je teraz Vaše.

Ozdobný kryt Notus 14”

Disk z ľahkej zliatiny Rift 14”

Disk z ľahkej zliatiny City 14” (1)

Látka Nokimat Mistral a Bise(2)

Biela Lipizan (N)

Sivá Carlinite (M)

Sivá Gallium (M)

Modrá Botticelli (N)

Červená Scarlet (N)

Modrá Electra (M)

Tritium (N)

Čierna Caldera (M)

(1) K dispozícii v ponuke príslušenstva.
(2) A ostatný doplnkový materiál.
(M) : metalické farby a (N) : nemetalické farby. Metalické farby sú v ponuke za príplatok.
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TEChNOLóGIA
V SLuŽBáCh VAšEJ BEZPEČNOSTI
Pre optimálnu ochranu všetkých cestujúcich vám Citroën C1 ponúka aktívny a pasívny bezpečnostný systém poslednej generácie :
AIRBAG : Airbag je zložený vzduchový vak, vytvorený z polyamidu. Senzor zrýchlenia zaznamenáva mieru spomalenia vozidla. Akonáhle prekročí hranicu prípustného spomalenia (pri náraze), príde k výbuchu nálože. Počas horenia sa uvoľní plyn (dusík), ktorý naplní vak. Nafúknutý airbag, ktorý splnil
svoju úlohu, sa po niekoľkých milisekundách vyfúkne.
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. hmlové svetlomety s prídavným svetlom do zákrut : Novinka v ponuke spoločnosti CITROËN,
ktorá predstavuje výrazný pokrok v oblasti bezpečnosti. Svetlomety vám poskytujú doplnkový lúč svetla v zákrutách alebo križovatkách, čím získate čo
najlepšiu viditeľnosť a lepšiu možnosť reagovať na prekážky na ceste.

OChRANA
ŽIVOTNÉhO
PROSTREDIA

CITROËN : SLuŽBy PRE ZáKAZNíKA

CITROËN sa pozerá do budúcnosti a zaujíma ochranný postoj
k životnému prostrediu. Preto aj Citroën C1 ponúka ekonomické
motory s nízkou spotrebou. Citroën C1 je ozajstné ekologické
mestské vozidlo. Benzínový motor 1,0i s výkonom 68 koní je
v ponuke s manuálnou alebo manuálnou robotizovanou prevodovkou. Obe verzie sú vhodné do mestskej premávky aj na dlhé
cestovanie. Motor sa vyznačuje nízkou spotrebou paliva a nízkou úrovňou emisií CO2 : kombinovaná prevádzka 4,3 l/100
km a 99 g CO2/km pri 5-stupňovej manuálnej prevodovke. To
všetko v kombinácii s presným riadením a dobrými jazdnými vlastnosťami. Už stačí len dodať, že cesta patrí vám.

Robotizovaná prevodovka : mechanická prevodovka, ktorá je pilotovaná akčnými členmi. Charakterizuje sa elektronickým ovládaním spojky a elektronickým radením prevodových stupňov. Radenie prevodových stupňov môže byť v automatickom alebo sekvenčnom režime podľa želania vodiča.

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 zrýchlením.

REF : Elektronický rozdeľovač brzdného účinku využíva snímače systému ABS a optimalizuje využitie brzdného účinku zadných kolies, a to nezávisle.

• 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.

CSC : Systém kontroly stability pri brzdení v zákrute zabezpečuje nezávislé brzdenie pravých a ľavých kolies pre zlepšenie stability počas brzdenia v zákrutách.

Úchyty Isox : norma ISOFIX je medzinárodným štandardom pre upevnenie detskej sedačky, ktorý zabezpečuje jednoduchú montáž a bezpečné,
rýchle upevnenie sedačky vo vozidle. Táto norma zahŕňa:
– vo vozidle : tri kotvové body pre každé vozidlo vybavené zariadením ISOFIX (dve kotvové oká dolu a jeden horný úchyt)
– na detskej sedačke : musí byť vybavená dvomi hákmi dolu a indikátorom správneho uchytenia, ktoré môže byť doplnené remeňom, vedúcim k hornému kotvovému úchytu.

• ZÁKLADNÁ ZMLUVNÁ ZÁRUKA: 2 ROKY
Zahŕňa opravy a výmenu chybných súčiastok.
Asistenčná služba Citroën Assistance 24 hodín denne a  dní v týždni.

SPOTREBA A EMISIE CO2 (normy CEE 1999-100)*
1.0i mechanická
prevodovka

1.0i robotizovaná
prevodovka

V meste (l/100 km)

5,1

5,4

Mimo mesta(l/100 km)

3,8

4,0

Kombinovaná(l/100 km)

4,3

4,5

Emisie CO2 pri kombinovanej
spotrebe (g/km)

99

104

Motory

DODATOČNÉ SLUŽBY
• Citroën EssentialDrive
Záruku na svoje vozidlo si môžete predĺžiť až na 5 rokov. Môžete si vybrať medzi zmluvou, ktorou si predĺžite záruku o 1, 2 alebo 3 roky
alebo s kilometrovým limitom od 50.000 do 140.000 km.
Takto získate predĺženie záruky :
- ochrana 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
pri oprave budú použité výhradne originálne náhradné diely Citroën
- pri poruche bezplatný odťah k 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.
• Citroën FreeDrive
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje vozidlo. Od 24 do 60
mesiacov s kilometrovým limitom od 30 tisíc do 150 tisíc km.

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
- náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke
- prvú technickú kontrolu.
• Citroën IdealDrive
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné prehliadky. Od 24 do 60
mesiacov alebo s kilometrovým limitom od 30 tisíc do120 tisíc km.
Získate:
- predĺženie záruky
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí.
CITROËN odporúča
C

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

*Všetky informácie ohľadom motorizácií sa môžu meniť, preto si aktuálne informácie preverte na
internetovej stránke www.citroen.sk, kde sú priebežne aktualizované.
Spotreby paliva uvádzané v tomto dokumente sú podľa homologovaných údajov európskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na každého výrobcu vozidiel predávaných v Európe. Tieto údaje boli dosiahnuté v presne stanovených podmienkach (teplota, zaťaženie, charakteristika jazdnej dráhy atď.)
a pri veľmi pokojnej jazde. Reálna spotreba sa môže líšiť od homologovanej, keďže atmosferické
podmienky, zaťaženie vozidla, jazdný štýl vodiča, tlak v pneumatikách, využívanie klimatizácie
a/alebo kúrenia ako aj prípadný úložný priestor na streche (aj keďprázdny) sú odlišné od podmienok pri homologizácii.

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o. : Prievozská 4/c, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, 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 denícia sa môže

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

odtiene karosérie sú iba orientačné, pretože tlačiarenska technika
neumožňuje presnú reprodukciu farieb.

Všetky rady pre ekologickú jazdu nájdete na stránke www.citroen.sk
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Január 2012 – Dizajn a realizácia :

– Vytlačené v EÚ 03/2012

www.citroen.sk

