NOVÝ CITROËN C3

Umelec Le Tone so svojim
hitom « Joli Dragon » (pieseň
Pekný drak) stojí v 90. rokoch
pri zrode hudobného žánru
„French Touch“. 15 rokov sa
venuje hudbe a postupne
prechádza k ilustrácii.
Od roku 2011 sú jeho diela
vystavované najmä v múzeu moderného umenia
Centre Pompidou v Paríži. Le Tone priznáva
svoju slabosť pre čiernu a bielu, ktoré používa
na rozprávanie jednoduchých príbehov, čo si
kreslí fixkou do svojich zošitov.

2019

1974

19_19 Concept prináša pozoruhodný
dizajn, je 100 % elektrický a inšpiruje
sa leteckým priemyslom. Vytvára
skutočný obytný priestor na kolesách
položený na inteligentných pruženiach,
čím posúva komfort až do extrému.
Ponúka dojazd 800 km, autonómne
riadenie a osobného asistenta.

Citroën uvádza vozidlo CX,
ktoré je výsledkom technického
výskumu značky. Motor spolu
s prevodovkou sú umiestnené
vpredu, ďalej ponúka
hydropneumatické pruženie
s reguláciou konštantnej výšky,
vyduté zadné okno a futuristickú
palubnú dosku. Všetky tieto
inovácie sú zárukou jeho
brilantnej kariéry.

1934
Od roku 1919 až po
súčasnosť – spoznajte
výnimočné modely, ktoré
tvoria históriu značky Citroën.
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Citroën s Traction Avant spôsobuje
revolúciu vo svete automobilizmu.
Toto vozidlo disponuje zvláštnosťou,
ktorá mu dala meno : pohon
prednej nápravy.

1939

Citroën uvádza Tub s modernou
koncepciou, ktorá prináša okrem
iného aj bočné posuvné dvere určené
na nakladanie. Jeho nasledovníkom
bude typ H uvedený v roku 1948.

1948

Vozidlo 2 CV je navrhnuté ako
„úsporné a bezpečné vozidlo,
schopné prepraviť 4 osoby
a 50 kg batožiny v
maximálnom pohodlí“.

1955

Keď sa vozidlo DS r. 1955 objavuje na
automobilovom salóne, vyzerá ako UFO a priťahuje
najmä aerodynamickými líniami. Za futuristický
vzhľad, z ktorého vyplynulo pomenovanie „lietajúci
tanier“, vďačí konštruktérovi menom Flaminio Bertoni.

1968

Obdobie ľahkých a šikovných
vozidiel ako Ami 6 a Dyane.
Nemôžeme opomenúť Méhari,
originálne vozidlo vhodné na všetky
cesty a všetky použitia.

2014

V apríli 2015 získava Citroën C4 Cactus titul
„World Car Design of The Year“. Táto cena sa
udeľuje vozidlu, ktoré poznamenalo daný rok
svojim dizajnom, prinieslo inovatívny a odvážny
štýl a zavedené konvencie prevrátilo naruby.
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CITROËN PRE
KAŽDÉHO
V meste aj na dlhších cestách oceníte
pocit komfortu a príjemne strávených
chvíľ na palube svojho vozidla. Hodnoty,
ktoré sú pre značku Citroën kľúčové.

CITROËN C3

NOVÝ CITROËN C3
CITROËN C-ZERO*

CITROËN C1

ŽIVOT JE KRAJŠÍ
VO FARBÁCH

100% ELEKTRICKÝ

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN BERLINGO
(VEĽKOSŤ M)

CITROËN BERLINGO
(VEĽKOSŤ XL)

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
DOBÍJTEĽNÝ HYBRID

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(VEĽKOSŤ XS)

(VEĽKOSŤ M – XL)

CITROËN JUMPER COMBI
* Nie je v ponuke pre SR.
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PRODUKTOVÝ RAD
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9 HLAVNÝCH
VÝHOD
NOVÁ
PREDNÁ MASKA
Prednú masku podčiarkujú
nové LED svetlomety.
STRANY 12 - 13

OCHRANNÉ PRVKY
PROTI NÁRAZOM

Bočné ochranné prvky Airbump® zabezpečujú ochranu
karosérie a zároveň podčiarkujú jeho energický štýl.
STRANY 14 - 15

97 FAREBNÝCH
KOMBINÁCIÍ
Aby ste vyjadrili svoju osobnosť.

SEDADLÁ
ADVANCED KOMFORT

Vďaka programu Citroën Advanced Comfort®
vám prinášame široké a veľkorysé sedenie,
ktoré je zárukou pohody.
STRANY 28 - 29

PRIESTRANNÝ
A KOMPAKTNÝ

Jeho kompaktná dĺžka 3,99 m je zárukou
praktického každodenného používania.
STRANY 30 - 31

PRIPOJENÉ
SLUŽBY

Citroën Connect Assist, Citroën Connect Nav
a Citroën Connect Play.
STRANY 36 - 39

12 ASISTENČNÝCH
SYSTÉMOV

Ako napríklad predný a zadný parkovací
asistent, čo je ideálne hlavne v meste.
STRANY 40 - 43

MOTORIZÁCIE
POSLEDNEJ GENERÁCIE
Výkonné motory s nízkou spotrebou v súlade
s poslednou emisnou normou Euro 6.
STRANY 44 - 45

STRANY 16 - 21

ŠTÝLY
INTERIÉRU

Na výber máte dva nové štýly príjemného a elegantného
interiéru, aby ste sa cítili ako vo svojej obývačke.
STRANY 22 - 23
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HLAVNÉ VÝHODY
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Nový Citroën C3 svojou silnou osobnosťou
a robustným, energickým vzhľadom prevracia
zaužívané kódy platné pre mestské vozidlá. Kolesá
s veľkým priemerom posilňujú jeho harmonickú
siluetu. Bočné ochranné prvky Airbump® s tromi
kapsulami v reliéfe dolnej časti dverí chránia karosériu
a zároveň zdôrazňujú jeho štýl. Dizajn týchto
ochranných prvkov je zladený s novým motívom
zadného bočného okienka a podčiarkuje silný grafický
štýl vozidla Citroën C3. Vysoká a horizontálna kapota
v prednej časti mu dodáva výraz plný sebadôvery.
Vybavenie opísané v tomto katalógu predstavuje kompletnú výbavu a technológie dostupné pre model nový
Citroën C3. Definícia vozidiel Citroën predávaných v EÚ sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť.
Podrobné a aktuálne informácie o definícii sériovej výbavy a výbavy za príplatok nájdete na stránke
www.citroen.sk v sekcii „Cenníky a dokumentácia“.
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NOVÁ
PREDNÁ
MASKA
Predná maska vozidla Citroën C3 inšpirovaná
konceptom CXPERIENCE je dôraznejšia
a dynamickejšia. Logo značky Citroën
a chrómové lišty sa tiahnu až po LED denné
svetlá, čím podčiarkujú šírku vozidla. Nový
dizajn využívajú tiež nové LED svetlomety
s výrazným pohľadom. Hmlové svetlomety
umiestnené v dolnej časti tejto prednej masky
sú doplnené farebným orámovaním.
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OCHRANNÉ
PRVKY
14 DIZAJN

®*
AIRBUMP
ODOLNÉ PROTI NÁRAZOM
Nový dizajn bočných ochranných
prvkov Airbump® prispieva k ich
robustnosti, čo oživuje štýl exteriéru
vozidla Citroën C3. Každodenne lepšie
a efektívnejšie chránia karosériu pri
prípadných nárazoch. Tieto ochranné
prvky sa skladajú z troch kapsúl
v reliéfe, ktoré sú umiestnené v spodnej
časti dverí. Prvá kapsula je ozdobená
orámovaním v bielej alebo červenej
farbe alebo vo farbe modrá Emerald,
aby ladila s vybranou farbou
orámovania hmlových svetlometov.
* Nový Citroën C3 je disponibilný s alebo
bez ochranných prvkov Airbump®.
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ŠIROKÁ
PALETA
PERSONA
LIZÁCIE
Nový Citroën C3 znovu potvrdzuje svoju pozíciu
mestského vozidla s najväčšími možnosťami
personalizácie vo svojej kategórii. Otvára sa vám
široké pole 97 farebných kombinácií od
najdiskrétnejšieho vonkajšieho prevedenia až
po najviac trendový vzhľad. Môžete si vybrať
zo 7 farieb karosérie, 4 farieb strechy a 4 Packov
Color. K tejto palete sa pridávajú 3 polepy strechy
ako aj 3 štýly interiéru. Všetky tieto farby si
môžete skombinovať podľa svojho vkusu.

16 DIZAJN

17

97
KOM
BINÁ
CIÍ
Množstvo farieb tvorí paletu personalizácie
vozidla Nový Citroën C3 napríklad
trendová červená Elixir a modrá Spring.
Rad dvojfarebných prevedení bi-ton dopĺňa
modrá Emerald spolu s farbami biela
Opale, čierna Onyx a červená Aden.
Pack Color Emerald sa pridáva k balíkom
farieb čierna, biela a červená.
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7
FARIEB

4
FARBY

EXTERIÉRU

4
PACKY

STRECHY

COLOR

novinka

novinka

novinka

novinka

Farba, ktorú si zvolíte na strechu, bude
použitá tiež na krytoch spätných zrkadiel
a na polepe zadného bočného okienka.

Farby Packov Color sú použité
zároveň na orámovaní hmlových
svetiel ako aj na kapsulách
ochranných prvkov Airbump®.
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3
DEKORATÍVNE POLEPY
STRECHY

novinka

Červená, modrá Emerald alebo biela
Techwood : je na vás, aby ste si vybrali
niektorý polep z troch grafických tém
určených na personalizáciu strechy
vášho vozidla Nový Citroën C3.
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Ponuke personalizácie exteriéru vozidla
Nový Citroën C3 zodpovedá interiér navrhnutý
ako skutočné miesto na život, kde vládne dokonalá
pohoda. Keď sa ocitnete v jeho kabíne, získa si vás jej
útulný oválny priestor. Palubná doska je starostlivo
upravená tak, aby farby a aj materiály ladili s dverami
a sedadlami, čo podčiarkuje príjemnú a hrejivú
atmosféru komfortného interiéru.
Okrem vycibreného vzhľadu sériového štýlu interiéru
ponúka nový Citroën C3 za príplatok dva nové štýly
interiérov, ktoré zahŕňajú špeciálne čalúnenie
sedadiel a farebné pásy.

novinka

Štýl interiéru Techwood

Štýl interiéru Techwood so svojou ponukou kvalitných
materiálov príjemných na dotyk zodpovedá prémiovej
rade. Skutočnú eleganciu kabíne dodáva
škandinávska inšpirácia, ktorú predstavuje pás
s dreveným vzhľadom, a svetlé čalúnenie v hornej
časti sedadiel.
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ŠTÝLY INTERIÉRU

Sériový štýl interiéru

Štýl interiéru Emerald spočíva v kontraste medzi
farbami. Tmavé dominantné farby spolu s farebnými
detailmi pôsobia dynamickejším dojmom. Technický
textil s 3D prvkami na sedadlách je skombinovaný
s koženými prvkami na palubnej doske.

novinka
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Štýl interiéru Emerald
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ŠPECIÁLNA SÉRIA

NOVÝ CITROËN C3
C-SERIES
Pri navrhovaní týchto vozidiel boli použité symbolické farby, špecifické materiály
a technologické vybavenie v službách štýlu a jedinečného komfortu. Špeciálna séria
Citroën C-Series spája všetky odtiene ducha značky Citroën. C-Series, to je „C“ ako Citroën,
„C“ ako výnimočný komfort (Confort), ktorý ju odlišuje už viac ako sto rokov a „C“
ako nepopierateľný charakter (Caractère) všetkých modelov značky.

24 CITROËN C3 C-SERIES

Nový Citroën C3 C-Series zdôrazňuje svoju silnú osobnosť prostredníctvom
špeciálnej série, ktorá sa vyjadruje v exteriéri ako aj v interiéri vozidla.
Farebné pásy Deep Red okolo svetlometov a ochranných prvkov Airbump®
vytvárajú elegantný kontrast s piatimi farebnými odtieňmi karosérie: biela,
piesková, oceľovosivá, sivá Platinum alebo čierna Perla Nera.
Vozidlá majú nielen špecifický polep strechy, ale aj farebný prvok na
spätných zrkadlách. Personalizácia interiéru obsahuje sedadlá v sivej farbe
s horizontálnym červeným pásom, orámovanie vo farbe Deep Red na
palubnej doske, ako aj predné a zadné koberce a špeciálne prahy dverí.
Nový Citroën C3 C-Series vznikol na základe verzie Feel Pack. Jeho
vybavenie ako napríklad zadný parkovací asistent, Pack Visibilité alebo
Pack Bezpečnosť prispieva k zvýšeniu radosti z jazdy a komfortu na palube.
Čo sa týka motorizácií, toto vozidlo je vybavené benzínovými motormi
PureTech 83 S&S BVM, 110 S&S BVM6 a dieselovými motormi BlueHDi
100 S&S BVM, ktoré sú zároveň výkonné aj efektívne.
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KOM
FORT
PRE NEVÍDANÝ KOMPLEXNÝ KOMFORT

Citroën vypracoval kompletný postup, aby zabezpečil každému cestujúcemu nevídané
pohodlie. Tento postup sa nazýva CITROËN ADVANCED COMFORT® a spočíva
v prinášaní inovatívnych, technologických a inteligentných riešení, ktoré slúžia pohode
tela aj ducha. Berie do úvahy všetky očakávania pasažierov, pričom potvrdzuje
legitimitu, odvahu a napredovanie značky Citroën v oblasti automobilového komfortu.
Hlavným cieľom je vaše pohodlie, čo sa odráža v štyroch zásadných líniách: komfort
ako v bavlnke, praktickosť, plynulosť a celková pohoda.

FILTROVAŤ

MNOŽSTVO PODNETOV

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

UĽAHČIŤ

ŽIVOT NA PALUBE

MINIMALIZOVAŤ
PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ

ZAUTOMATIZOVAŤ
POUŽÍVANIE
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SEDADLÁ
ADVANCED
COMFORT
28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Nový Citroën C3 je vybavený
sedadlami, ktoré sú inšpirované
dizajnom nábytku, majú širokú
sedaciu časť aj operadlá. Pri ich
výrobe sa využíva inovatívny postup
100 % Citroën, ktorý zaručuje
neustále mäkké a zároveň pevné
sedenie. Sedadlá Advanced Comfort
poskytujú jazdný komfort, aký ste
vo vozidle doteraz ešte nezažili
a oceníte ho tak na krátkych ako
aj dlhých cestách. Cestujúci na
predných sedadlách využívajú okrem
iného aj optimálnu bedrovú oporu.
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PRIESTRANNÝ
A KOMPAKTNÝ
3,99 M
Nový Citroën C3 ponúka pocit veľkorysého
vnútorného priestoru. Pôsobí priestranným dojmom
tak v prednej, ako aj zadnej časti a poskytuje tiež
dostatočný priestor na nohy. Nový Citroën C3 je
obzvlášť obratný a ľahko ovládateľný, jeho praktická
dĺžka 3,99 m naznačuje ideálnu kompaktnosť
v mestskom prostredí. Pre ešte viac komfortu je
vybavený elektricky sklápateľnými vonkajšími
spätnými zrkadlami.
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BATOŽINOVÝ
PRIESTOR
300 L
Vďaka veľkorysému objemu batožinového priestoru 300 l,
je nový Citroën C3 prispôsobený na každé použitie a ideálny
na uloženie vašej batožiny.
Nový Citroën C3 sa inšpiruje každodenným jazdením, aby
vám zjednodušil život na jeho palube. Úložné priestory,
doplnené o veľkú odkladaciu schránku, sú navrhnuté
najfunkčnejším možným spôsobom s cieľom uvoľňiť
maximum miesta v prednej časti vozidla.

32 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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TECHNO
LÓGIE
Pretože váš komfort a vaša bezpečnosť závisia od plynulého a pokojného
života na palube, nový Citroën C3 je vybavený ergonomickými
ovládačmi a intuitívnymi technológiami. Obsahuje viacero inovácií
v oblasti konektivity a 12 asistenčných systémov, ktoré uľahčujú
každodenný život za volantom.
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KONEKTIVITA
36 TECHNOLÓGIE

CITROËN CONNECT ASSIST
pre viac pohody
Vďaka aplikácii My Citroën máte v reálnom
čase prístup k údajom o dojazde vozidla a počte
zostávajúcich kilometrov. Obsahuje tiež Citroën
Connect Box, ktorý zoskupuje služby tiesňových
hovorov a lokalizovanej asistencie. Non-stop
máte k dispozícii dve bezplatné služby, ktoré
sú zárukou presnej lokalizácie a rýchleho zásahu
záchranných zložiek v prípade poruchy,
nehody alebo iných ťažkostí.
CITROËN CONNECT NAV
pre viac komfortu
Moderný a intuitívny 7” dotykový displej vozidla
Citroën C3 je umiestnený v strede palubnej dosky
a obsahuje novú generáciu pripojenej dotykovej
navigácie. Môže sa ovládať prostredníctvom
hlasového ovládania, aby vzájomne fungovala
s nasledovnými funkciami: navigácia, telefón
a rádio. Je spojená s pripojenými službami ako
TomTom Traffic, ktorý umožňuje dostupnosť
aktuálnych dopravných informácií, ako aj vizuálne
a zvukové upozornenie na nebezpečné zóny
(podľa platnej legislatívy v danej krajine).
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CITROËN CONNECT PLAY
pre viac radosti
Vďaka technológii Mirror Screen si môžete
pripojiť svoj smartfón a zduplikovať jeho funkcie
na centrálnom displeji vozidla Citroën C3. Uvidíte
tak svoj multimediálny obsah a prostredníctvom
dotykového displeja vozidla používate priamo
svoj smartfón a svoje kompatibilné aplikácie.
Táto technológia funguje s Apple CarPlay™
a Android Auto.
Okrem iného nový Citroën C3 disponuje
technológiou ConnectedCAM Citroën®. Vďaka
tejto pripojenej kamere môžete zachytiť okamihy
zo života ako fotky alebo videá (až do 20 sekúnd)
a potom ich zdieľať na sociálnych sieťach
prostredníctvom bezplatnej aplikácie
ConnectedCAM Citroën, alebo si ich uložiť
pre seba. Je dôležité pripomenúť, že táto
technológia môže byť užitočná v prípade nehody,
kedy môže poslúžiť ako dôkaz. V prípade
náhleho spomalenia vozidla sa automaticky
zaznamená video začínajúce 30 sekúnd pred
a končiace 1 minútu po tejto udalosti.
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12 SYSTÉMOV
PRE BEZPEČNOSŤ A ASISTENCIU

DEAKTIVOVATEĽNÝ

DEAKTIVOVATEĽNÝ

DEAKTIVOVATEĽNÝ

DEAKTIVOVATEĽNÝ

DEAKTIVOVATEĽNÝ

DEAKTIVOVATEĽNÝ

novinka

PREDNÝ
PARKOVACÍ
ASISTENT*

SYSTÉM
SLEDOVANIA
MŔTVEHO UHLA*

Tento systém, so šiestimi parkovacími senzormi
v prednej časti, vám pomôže zaparkovať
v blízkosti iných vozidiel alebo objektov.
Čím viac sa priblížite, tým sa zvukový signál
zrýchľuje až po nepretržitý tón.

Veľmi užitočný na rýchlych cestách alebo
diaľniciach, tento systém sledovania informuje
vodiča o prítomnosti vozidla nachádzajúceho
sa v mŕtvom uhle, a to prostredníctvom
oranžovej diódy umiestnenej v rohu
vonkajších spätných zrkadiel.

AKTÍVNE VAROVANIE
PRI NEÚMYSELNOM
PREKROČENÍ
JAZDNÉHO PRUHU

UPOZORNENIE
NA PRESTÁVKU
„COFFEE BREAK
ALERT“

Pri rýchlosti vyššej ako 60 km/h systém
zaznamenáva neúmyselné prekročenie plnej
alebo prerušovanej bielej čiary bez použitia
smerového svetla a varuje vodiča zvukovým
signálom a vizuálnym upozornením na
združenom prístroji.

Systém upozorní vodiča, keď je čas urobiť
si prestávku, čiže po dvoch hodinách jazdy
pri rýchlosti vyššej ako 65 km/h.

TEMPOMAT
A OBMEDZOVAČ
RÝCHLOSTI
S NASTAVENÍM
RÝCHLOSTI PODĽA
OBMEDZENIA

IDENTIFIKÁTOR
DOPRAVNÉHO
ZNAČENIA
A ODPORÚČANIE
Toto zariadenie sleduje dopravné značky
s obmedzením rýchlosti a odovzdáva túto
informáciu vodičovi na prístrojový displej.

Táto funkcia zaznamenáva dopravné značky
s obmedzením rýchlosti a následne vám ponúkne,
aby ste si predpísanú rýchlosť nastavili ako
novú maximálnu rýchlosť tempomatu
a obmedzovača rýchlosti.

* V závislosti od verzie.
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12 SYSTÉMOV
PRE BEZPEČNOSŤ A ASISTENCIU

DEAKTIVOVATEĽNÝ

DEAKTIVOVATEĽNÝ

ACTIVE
SAFETY BRAKE*

ASISTENT POZORNOSTI
VODIČA*

Tento systém núdzového brzdenia umožňuje
zabrániť zrážkam. Funguje od rýchlosti
5 km/h a reaguje na pevné či mobilné
predmety a chodcov až do určitej rýchlosti.
Ak systém zaznamená kolíznu situáciu,
upozorní vodiča. V prípade, že vodič
nereaguje, systém automaticky vozidlo
zabrzdí.

Tento systém analyzuje dráhu vozidla na ceste.
Zvukový signál vodiča upozorní v prípade
zníženia jeho bdelosti.

DEAKTIVOVATEĽNÝ

AUTOMATICKÉ
PREPÍNANIE
DIAĽKOVÝCH
SVETIEL*
Úlohou tejto funkcie je prepínanie diaľkových
a stretávacích svetiel v závislosti od premávky,
keď zaregistruje vozidlá.

BEZKĽÚČOVÝ
PRÍSTUP A
ŠTARTOVANIE*
Stačí mať pri sebe elektronický kľúč a tento systém
vám umožní zamknúť, odomknúť a naštartovať
vaše vozidlo Citroën C3. Vozidlo rozpozná svojho
vodiča hneď, ako sa k nemu priblíži.

CÚVACIA
KAMERA*
Hneď, ako začnete cúvať, sa vďaka cúvacej
kamere na 7” dotykovom displeji zobrazí priestor
za vozidlom, doplnený farebnými značkami
v závislosti od blízkosti prekážok.

POMOC
PRI ROZJAZDE
DO KOPCA
Zabraňuje neželanému posunu vozidla
na svahu po uvoľnení brzdového pedálu.
Pomoc pri rozbiehaní do kopca sa aktivuje
v teréne so sklonom vyšším ako 3 % a to tak,
že stabilizuje vozidlo na dobu približne dvoch
sekúnd. Vodič môže pokojne presunúť nohu
z brzdového na plynový pedál.

* V závislosti od verzie.
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EFEKTÍVNE
MOTORIZÁCIE
Nový Citroën C3 ponúka neporovnateľné potešenie z jazdy v meste a pýši sa
tiež výnimočnými jazdnými vlastnosťami. Tromfy, za ktoré vďačí svojim
výkonným benzínovým motorom PureTech a efektívnym dieselovým motorom
BlueHDi s nízkou spotrebou v súlade s poslednou emisnou normou Euro 6.
AUTOMATICKÁ PREVODOVKA EAT6
PRE EŠTE VÄČŠIE POTEŠENIE Z JAZDY
Automatická prevodovka EAT6, disponibilná pre benzínový motor PureTech
110 S&S, zabezpečuje rýchle preraďovanie rýchlostí, je zárukou vynikajúcej
plynulosti jazdy a veľkého potešenia z jeho používania. Vďaka vysokému
jazdnému komfortu urobí vaše každodenné cesty ešte príjemnejšie.

NOVÉ
MOTORY
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ZÁKLADNÉ
SÉRIOVÉ
VYBAVENIE
PODĽA
VERZIE
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Nový Citroën C3 je k dispozícii v jednofarebnom a dvojfarebnom prevedení bi-ton.
Nový Citroën C3 je k dispozícii s alebo
bez ochranných prvkov Airbump®.

SIVÁ PLATINIUM (M)

MODRÁ SPRING (M)
BÉŽOVÁ SABLE (M)

ČERVENÁ ELIXIR (M)
ČIERNA PERLA NERA (M)
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ŠTÝLY INTERIÉRU

ČERVENÁ ADEN
ČIERNA ONYX

SÉRIOVÝ ŠTÝL INTERIÉRU

ČIERNA S BIELYM ORÁMOVANÍM
BIELA OPALE
MODRÁ EMERALD

ČIERNA S ORÁMOVANÍM
MODRÁ EMERALD

SIVÁ ARTENSE (M)
ŠTÝL INTERIÉRU TECHWOOD
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ŠTÝL INTERIÉRU EMERALD
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(M) : metalická – (P) : perleťová – (N) : nemetalická
* Vyžaduje si kompatibilný telefón.
Vybavenie opísané v tomto katalógu predstavuje kompletnú výbavu a technológie dostupné pre model nový Citroën C3.
Definícia vozidiel Citroën predávaných v EÚ sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť. Podrobné a aktuálne
informácie o definícii sériovej výbavy a výbavy za príplatok nájdete na stránke www.citroen.sk v sekcii „Cenníky a
dokumentácia“.
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Motory

PureTech 83
S&S BVM

PureTech 110 PureTech 110
S&S BVM6
S&S EAT6*

BlueHDi 100
S&S BVM

Spotreba (NEDC) (1)
V meste (l/100 km)

5,0

5,3

5,7

3,7

Mimo mesta (l/100 km)

3,9

3,8

4,3

3,1

Kombinovaná (l/100 km)

4,2

4,4

4,8

3,3

Emisie v CO2 (g/km)

98

100

109

87

Nízka rýchlosť (l/100 km)

6,1 - 6,3

6,8 - 7,0

7,8 - 7,9

4,9 - 5,0

Stredná rýchlosť (l/100 km)

5,2 - 5,4

5,5 - 5,7

5,9 - 6,1

4,1 - 4,3

Vysoká rýchlosť (l/100 km)

4,9 - 5,1

5,0 - 5,1

5,1 - 5,2

3,8 - 3,9

Veľmi vysoká rýchlosť (l/100 km)

6,1 - 6,5

5,9 - 6,1

6,1 - 6,2

4,9 - 5,1

Kombinovaný cyklus (l/100 km)

5,5 - 5,8

5,7 - 5,8

6,0 - 6,1

4,4 - 4,5

Emisie CO2 (g/km) - kombinovaný cyklus

125 - 131

128 - 131

136 - 139

115 - 119

Spotreba (WLTP) (2) (3)

(1) Hodnoty spotreby paliva a emisie CO2 sú stanovené na základe nového skúšobného postupu WLTP. Získané
hodnoty sa premenili na NEDC, aby ich bolo možné porovnať s ostatnými vozidlami. Podrobnejšie informácie
získate v predajných miestach Citroën. Tieto hodnoty neberú do úvahy najmä podmienky používania, štýl
riadenia, vybavenie alebo výbavu a môžu sa líšiť v závislosti od typu pneumatík. Podrobnejšie informácie
o spotrebe paliva a emisiách CO2 nájdete v praktickom sprievodcovi s názvom „Obvyklé spotreby paliva a emisií
CO2 nových osobných vozidiel“, ktorý je k dispozícii bezplatne vo všetkých predajných miestach Citroën.
(2) Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisie CO2 sú v súlade so skúšobným postupom WLTP na základe ktorého
sa preberajú nové vozidlá od 1. septembra 2018. Tento postup WLTP nahrádza európsky skúšobný postup
NEDC, ktorý bol používaný predtým. Podmienky skúšok sú realistickejšie, spotreba paliva a emisie CO2 namerané
prostredníctvom postupu WLTP sú v mnohých prípadoch vyššie ako tie, ktoré boli namerané prostredníctvom
postupu NEDC. Hodnoty spotreby paliva a emisie CO2 sa môžu líšiť v závislosti od reálnych podmienok
používania a rôznych faktorov ako : špecifické vybavenie, výbava a typy pneumatík. Podrobnejšie informácie
získate v predajných miestach Citroën. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.citroen.sk – v časti
« Svet Citroën ».
(3) údaje mini – maxi, v závislosti od vybavenia
* EAT6 : 6-stupňová automatická prevodovka

DISKY A OZDOBNÉ KRYTY
ZÁRUKA

OZDOBNÝ KRYT KOLESA
15” CLIC

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
16” MATRIX
S DIAMANTOVANÍM

OZDOBNÝ KRYT KOLESA OZDOBNÝ KRYT KOLESA
15” ARROW
3D 16” STEEL & DESIGN

DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY
16” HELLIX

ZÁRUKA NA LAK :

3 ROKY pre osobné vozidlá. 2 roky pre úžitkové vozidlá.

CITROËN ESSENTIALDRIVE
Záruku na svoje vozidlo si možete predĺžiť až
na 8 rokov. Možete si vybrať medzi zmluvou,
ktorou si predĺžite záruku o 1, 2, 3, 4, 5 alebo
6 rokov alebo s limitom od 50 tisíc do 200 tisíc
kilometrov.
Predĺženim záruky tak získate :
- ochranu pred neočakavanými výdajmi na opravy,
pretože počas tohto obdobia budete mocť využívať
rovnaké výhody, ako v čase, keď bolo vaše vozidlo
v základnej zmluvnej záruke
- záruku, že vaše vozidlo opravia odborníci značky
CITROËN a pri oprave použijú výhradne originálne
náhradné diely CITROËN
- pri poruche bezplatný odťah k autorizovanému
servisu CITROËN
- vyššiu hodnotu vozidla pri jeho ďalšom predaji,

DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY
17” VECTOR

Strešné nosiče

2539
3996

648 / 1483
1471
1749

1471 /809
1480
1829 / 2007*

2539
3996

648

1474 / 1490
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12 ROKOV pre osobné vozidlá. 5 rokov pre úžitkové vozidlá.

vaša Zmluva o záruke prejde na nového majiteľa
- istotu na cestách do zahraničia.
CITROËN REALDRIVE
Zabezpečte si všetky operácie v rámci pravidelných
prehliadok. Od 24 do 84 mesiacov alebo s limitom
od 40 tisíc do 200 tisíc kilometrov.
Získate tak :
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu CITROËN ASSISTANCE.

- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu CITROËN ASSISTANCE
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- prvú technickú kontrolu.

CITROËN FREEDRIVE
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje
vozidlo. Od 24 do 84 mesiacov s limitom od 40
tisíc do 200 tisíc kilometrov. V sieti autorizovaných
servisov CITROËN budete mať zabezpečené :
- pravidelné prehliadky
CITROËN IDEALDRIVE
- výmenu opotrebovaných dielov
Zabezpečte
si predĺženie
záruky
a pravidelné
Pour plus d'informations
: citroen.fr/
Financements
et Services/Citroën Assistance - rozširenú záruku na vozidlo
prehliadky. Od 36 do 84 mesiacov alebo s limitom
- asistenčnú službu CITROËN ASSISTANCE
od 40 tisíc do 200 tisíc kilometrov.
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
Získate tak :
- náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke
- predĺženie záruky
- prvú technickú kontrolu.

1474 / 1490

809

1471 / 1483
1749

Koberec

PROTI PREHRDZAVENIU :

DODATOČNÉ SLUŽBY

ROZMERY

1474 / 1490

Držiak na smartfón

2 ROKY, oprava a výmena chybných súčiastok. Citroën Assistance 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Pre viac informácií sa obráťte na Vášho predajcu Citroën.

VÝBER Z PRÍSLUŠENSTVA
1471 / 1483
1749

ZÁKLADNÁ ZMLUVA :

Guľové ťažné zariadenie demontovateľné
bez náradia

1471 / 1480
1829 /STIAHNITE
2007*

SI NOVÚ
MOBILNÚ APLIKÁCIU MY CITROËN
a využívajte tak personalizovaný dohľad nad
vaším vozidlom a majte prístup ku všetkým
službám Citroën z vášho smartfónu.

avis clients
citroen.fr
809

2539
3996

648

* Šírka s odklopenými/sklopenými spätnými zrkadlami. Hodnoty v milimetroch.

1471 / 1480
1829 / 2007*

STIAHNITE SI NOVÚ
MOBILNÚ APLIKÁCIU SCAN MY CITROËN
a získajte tak jednoduchý prístup ku všetkej
palubnej dokumentácii. Vďaka rozšírenej
realite, oscanujte prvok vo svojom vozidle
a prečítajte si, čo vás zaujíma.

OHODNOŤTE, ZANECHAJTE A ZDIEĽAJTE
SVOJ NÁZOR NA VAŠE VOZIDLO
po nákupe u vášho predajcu alebo po návšteve
servisu s vaším vozidlom. Váš názor bude
publikovaný na stránke www.citroen.sk.

C-AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. : Prievozská
4/c, 821 09 Bratislava.
Tento dokument sa týka výhradne vozidiel predávaných v EU. Informácie týkajúce sa modelov a ich charakteristík zodpovedajú ich definícii v momente tlačenia tohto dokumentu, nemôžu byť považované za
zmluvné. Citroën si vyhradzuje právo meniť bez pred-

chádzajúceho upozornenia charakteristiky predstavených modelov bez toho, aby bol povinný aktualizovať
tento dokument. AUTOMOBILES CITROËN potvrdzuje, že v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53 ES zo dňa
18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti,
plní ciele stanovené v tejto smernici a že pri výrobe

svojich produktov používa recyklované materiály.
Zobrazené farebné odtiene sú iba orientačné, pretože
tlačiarenská technika neumožňuje presnú reprodukciu
farieb. Prestavané vozidlá môžu mať odlišné technické
charakteristiky, výkon, spotrebu, emisie CO2 a vybavenie. Ak si napriek starostlivosti, ktorú sme venovali
realizácii tohto katalógu, myslíte, že obsahuje nejakú

chybu, môžete nás kontaktovať. Na získanie podrobných informácií týkajúcich sa produktov alebo služieb
Citroën choďte na www.citroen.sk alebo kontaktujte
ktorékoľvek z predajných miest Citroën na Slovensku.
V prípade nehody alebo poruchy na vozidle volajte
CITROËN ASSISTANCE : 0800 15 24 24 (bezplatný
hovor).
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