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SPACE
BOX
Kompaktowe wymiary nadwozia ułatwiają manewry, a przy tym 
mimo niewielkich rozmiarów wnętrze samochodu jest wyjątkowo 
przestronne. CITROËN C3 PICASSO to minivan, jednak znacznie 
trafniejsze jest określenie, które na dobre do niego przylgnęło: 
„Space Box”. masywny przód z wysoko umieszczonymi 
reflektorami i sześcienna bryła samochodu tworzą zwartą, 
proporcjonalną sylwetkę o zaokrąglonych liniach.

Samochody Citroën, które sprzedawane są w Unii Europejskiej, mogą różnić się wersjami 
wyposażenia oferowanego w poszczególnych krajach. Zaprezentowane i opisane w katalogu 
elementy wyposażenia występują w zależności od poziomu wyposażenia lub jako opcja. 
Szczegółowe informacje uzyskać można w salonach sprzedaży oraz na www.citroen.pl.

Śmiała, nowatorska 
sylwetka
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Podróżujący CITROËNEm C3 PICASSO mają rozległe pole widzenia. Kierowcy 
zapewniono doskonałą widoczność za sprawą innowacyjnego rozwiązania, jakim 
jest trzyczęściowa panoramiczna przednia szyba. Wąskie przednie słupki 
nadwozia nie ograniczają widoku.
Wnętrze CITROËNA C3 PICASSO jest znakomicie doświetlone.
Powierzchnia przeszklona samochodu: szyba przednia, tylna i szyby boczne 
wraz z przeszklonym dachem* – wynosi aż 4,52 m2

* W zależności od wybranej wersji.

w wersji panoramicznej
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Kierowca ma niemal bezpośredni kontakt z otaczającym światem dzięki trzyczęściowej pano- 
ramicznej przedniej szybie. Informacje związane z prowadzeniem i komfortem wyświetlane 
są w miejscu dobrze widocznym zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażerów. Sterowanie 
nawigacją, multimediami, telefonem czy obsługą klimatyzacji jest łatwo dostępne.

przyjazne wnĘtrze

nAwigACjA

BLuETOOTh

KLimATyzACjA
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CITROËN C3 PICASSO jest wyjątkowo przyjazny podróżującym nim dzieciom. 
Wyposażenie służące ich wygodzie i bezpieczeństwu to między innymi: lotnicze stoliki 
wbudowane w oparcia przednich foteli, gniazdo 12 v zamontowane z tyłu, 
przyciemniane tylne szyby z zasłonami, a także blokada elektryczna zabezpieczająca 
przed otwarciem tylnych drzwi i szyb, lusterko do obserwacji tylnej części kabiny, 
wskaźniki sygnalizujące odpięcie pasów na tylnych miejscach.

wyPOSAŻEniE DLA DziECi
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DOCEń
KOmfOrT
Wnętrze CITROËNA C3 PICASSO wyposażono pod kątem zapewnienia maksymalnego 
komfortu. Przednie fotele zapewniają optymalne trzymanie, zarówno jeśli chodzi o oparcia jak 
i siedziska. Fotel kierowcy regulowany jest na wysokość, a kierownica ma regulację na wysokość 
i głębokość. Z tyłu można regulować pochylenie oparcia kanapy.
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Wnętrze CITROËNA C3 PICASSO ma modułową konstrukcję, łatwą i intuicyjną w obsłudze:

1 – przesuwne fotele w drugim rzędzie pozwalają w razie potrzeby szybko powiększyć 
przestrzeń bagażową, przy czym z łatwością można przywrócić ich normalne ustawienie; 
niezależne oparcia składają się w proporcjach 2/3 – 1/3 i dają się zmodyfikować jednym ruchem.
2 – podłoga bagażnika może być zamontowana w jednej z dwóch pozycji: wyższej i niższej; 
po złożeniu tylnej kanapy powierzchnia bagażowa jest całkowicie płaska.
3 – po złożeniu przedniego fotela pasażera przestrzeń bagażowa osiąga rekordową długość 
2,41 metra.

aż do 1506 l

PrzESuwAĆ zmiEniAĆSKŁADAĆ

  

14 15



SYG_0111_0460_fr_1503177-C3PIC-1511-PL-24P page 16 SYG_0111_0460_fr_1503177-C3PIC-1511-PL-24P page 17

EKOTEChnOLOgiE
CITROËN C3 PICASSO oferowany jest  z silnikiem 1.2 PureTech 110 (emisja CO2 na poziomie 
115 g/km), zaprojektowanym i produkowanym we Francji. Wykorzystano w nim najnowsze 
technologie, dzięki czemu jest wyjątkowo efektywny i ekonomiczny. Silnik ten zdobył 
w 2015 roku tytuł „Silnika Roku”.

międzynarodowy tytuł przyznany silnikom 1.2 PureTech 110 i 1.2 PureTech 130, w kategorii silników o pojemności od 1 do 
1,4 litra, przez jury konkursu „The International Engine of the Year Awards” organizowanego przez brytyjski magazyn „Engine 
Technology International”.

silniki przyjazne dla Środowiska

1.2 PureTech 110
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TEChnOLOgiE 
DLA wiĘKSzEgO 
BEzPiECzEńSTwA

Bezpieczeństwo w CITROËNIE C3 PICASSO 
to jeden z priorytetów.
W razie wypadku struktura nadwozia 
pochłania energię uderzenia, zapewniając 
optymalną ochronę pasażerom. System 
bezpieczeństwa biernego uzupełniony jest 
przez sześć poduszek powietrznych.

POMOC 
W MIEŚCIE
Wspomaganie parkowania 
(czujniki tył) i kamera co- 
fania, przekazująca obraz 
na kolorowy ekran nawi-
gacji, ułatwiają bezpieczne 
manewry.

SPOKOJNA DROGA

OPTYMALNA 
WIDOCZNOSĆ

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, 
automatyczne przednie wycieraczki (czujnik 
deszczu) i automatyczne włączanie świateł 
to elementy wyposażenia pozwalające 
zachować dobrą widoczność bez względu 
na warunki zewnętrzne.
Reflektory przeciwmgłowe mają funkcję 
statycznego doświetlania zakrętów. Dzięki 
niej emitowana jest dodatkowa wiązka 
światła, co pozwala poprawić widoczność 
na zakrętach i skrzyżowaniach.

Regulator i ogranicznik prędkości 
umożliwiają zaprogramowanie stałej 
prędkości na trasie lub ustalenie jej 
górnej granicy, której nie chce się 
przekraczać.
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO:
CITROËN C3 PICASSO MORE LIFE:
ABS – Elektroniczny rozdział siły hamowania (REF) – System wspomagania 
hamowania awaryjnego (AFU) – ESP – Automatyczne włączanie świateł awaryjnych 
w przypadku nagłego hamowania – Regulator prędkości z ogranicznikiem – 
Reektory przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów – Światła dzienne LED 
– Poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (z możliwością dezaktywacji) –
Poduszki boczne i kurtynowe – Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogra- 
nicznikami napięcia po stronie kierowcy i z napinaczami po stronie pasażera –
Mocowania systemu Isox na tylnej kanapie – Automatyczne blokowanie zamków
po ruszeniu – Blokada elektryczna zabezpieczająca otwarcie drzwi przez dzieci –
Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość – Gniazdo 12V – Pakiet
Miejski – Pakiet Klimat – Lusterka boczne regulowane elektrycznie z czujnikiem
temperatury zewnętrznej – Szyby boczne przednie sterowane elektrycznie,
sekwencyjne, z blokadą antyprzytrzaskową – Centralny zamek sterowany pilotem –
Obrotomierz cyfrowy – Relingi dachowe – Szyba przednia Espace – Szyba przednia

i szyby boczne przyciemnione – Szyba tylna ogrzewana – Regulacja manualna 
foteli przednich wzdłużna i pochylenia oparcia – Fotel kierowcy regulowany na 
wysokość manualnie – Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3 z regulacją wzdłużną, 
składana – Schowek po stronie pasażera zamykany, podświetlany, klimatyzowany 
– Radio CD MP3 + 4 głośniki + sterowanie z kolumny kierownicy – Zestaw
głośnomówiący Bluetooth + port USB – Komputer pokładowy wielofunkcyjny –
Obręcze kół stalowe 16” – Czujnik ciśnienia w ogumieniu – Tapicerka z materiału
Liberia.

CITROËN C3 PICASSO EXCLUSIVE:
CITROËN C3 PICASSO MORE LIFE +
Wskaźnik odpiętych pasów bezpieczeństwa tył – Pakiet Podróżny – Rozpylacz 
zapachów – Podłokietnik środkowy przedni – Szyby tylne i boczne dodatkowo 
przyciemnione – Oświetlenie przestrzeni pod nogami w I rzędzie – Schowek 
zamykany w centralnej górnej części deski rozdzielczej.

MATERIAł LIBERIA TAPICERKA SKÓRZANO-MATERIAłOWA NEW REPS CIEMNA

WYkOńCZENIE
WNęTRZA

kOLORY
NADWOZIA

KARMA (M)

ROUGE ADEN

BLEU BAHIA (M)ROUGE RUBI (M)

GRIS SHARK (M)

BLANC NACRÉ (P)

BLANC BANQUISE

NOIR PERLA NERA (M)

GRIS ALUMINIUM (M)

FELGI
I KOłPAKI

KOłPAK AIRFLOW 16” FELGA BLADE 16” FELGA CLOVER 17”(1)

diamentowana czarna

(M): Metalizowany, (P): Perłowy

(1) Z oferty akcesoriów, sprzedawana bez śrub i centralnej nakładki ozdobnej.

TAPICERKA SKÓRZANA CLAUDIA CIEMNA
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*Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie.
Podane wartości zużycia paliwa pochodzą z homologacji samochodów, które są zgodne z normami obowiązującymi konstruktorów samochodów i dotyczącymi wszystkich samochodów sprzedawanych w Europie. 
Wartości te uzyskane zostały w ściśle określonych warunkach (temperatura, ciężar, parametry hamowni itp.) i przy spokojnej jeździe. Realne natężenie ruchu na drodze, warunki atmosferyczne, obciążenie 
samochodu, styl jazdy, ciśnienie w oponach, obecność bagażnika (nawet bez ładunku), intensywność użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania, stan samochodu, mogą spowodować uzyskanie odmiennych
wartości zużycia paliwa.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (zgodnie z normą Euro 6)*

Silnik Cykl miejski 
(l/100km)

Cykl pozamiejski 
(l/100km)

Cykl mieszany 
(l/100km)

Emisja CO2  
(g/km)

1.2 PureTech 110 6,4 4,2 5,0 115

WYMIARY

AkCESORIA

Bagażnik rowerowy montowany na belkach dachowych Kufrowy bagażnik dachowy
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DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA:
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami kontraktów w sieci CITROËN.

• KONTRAKT ESSENTIALDRIvE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych, elektrycznych, 
elektronicznych i hydraulicznych.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

• KONTRAKT REALDRIvE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych, elektrycznych, 
elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z książką serwisową i gwarancyjną.
3. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

• KONTRAKT FREEDRIvE PLUS
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych, elektrycznych, 
elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z książką serwisową i gwarancyjną.
3. Bezpłatna wymiana części eksploatacyjnych, czyli części zamiennych i płynów podlegających 

zużyciu eksploatacyjnemu wraz z kosztem tych produktów.
4. Samochód zastępczy na czas, kiedy samochód pozostaje w serwisie na przegląd
przewidziany w planie przeglądów.
5. Mycie kompletne wewnątrz i na zewnątrz samochodu po przeglądzie.
6. Program pomocy drogowej Citroën Assistance Rozszerzony.

• GWARANCJA UmOWNA: 2 LATA
Swym zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu w przypadku jego usterek 
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych. Dodatkowo umożliwia
skorzystanie z Programu pomocy drogowej Citroën Assistance.

• GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA
12 lat dla samochodów osobowych
5 lat dla samochodów dostawczych

• GWARANCJA NA LAKIER
3 lata dla samochodów osobowych
2 lata dla samochodów dostawczych

AUTOMOBILES CITROËN: Spółka akcyjna 
o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro, 
z siedzibą pod adresem: 6, rue Fructidor, 75017
Paris 17, numer wpisu do Rejestru Handlowego:
RCS Paris 642 050 199.
Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów
sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Dane 
na temat modeli i ich para metrów odnoszą się do wer-
sji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie 
mogą być traktowane jako postanowienia umowne. 

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez 
uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych 
modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego kata-
logu. Samochody Citroën podlegają recyklingowi 
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami 
dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, 
a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzys-
tywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. 
Demontażu samochodów i ich zużytych części doko-

nuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Marka 
Citroën zapewnia rozwój w zakresie możliwości 
osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami 
ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. 
Przedstawione kolory nadwozia, tapicerek i innych ele-
mentów samochodu są przybliżone, gdyż techniki 
druku nie pozwalają na wierną re produkcję barw. 
Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygo-
towania katalogu stwierdzą Państwo, że zawiera on 
jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie infor-

macje są udzielane przez dział obsługi klienta 
Citroëna pod numerem telefonu + 48 (22) 458 46 
85 oraz są dostępne pod adresem internetowym: 
www.citroen.pl. Informacje na temat serwisu są udzie-
lane przez salony sprzedaży sieci w Polsce. Citroën 
Assistance: 800 12 07 07 (połączenie bezpłatne na 
terenie całego kraju, tylko dla telefonów stacjonar-
nych) lub + 48 664 12 07 07 (połączenie dla tele-
fonów komórkowych i stacjonarnych, płatne zgodnie  
z cennikiem operatora).

Do CITROËNA C3 PICASSO proponowanych jest wiele praktycznych akcesoriów, które pozwolą jeszcze lepiej dopasować go do swoich potrzeb.

W POSZANOWANIU
ŚRODOWISKA

CITROËN:
SERWIS

Gama fotelików dziecięcych 
z logo CITROËN

ABY POZNAĆ CAŁĄ GAmĘ I CRÉATIvE TEChNOLOGIE CITROËNA
wejdź na naszą stronę internetową www.citroen.pl

Podziel się swoją opinią na

CITROEN-ADVISOR.PL

TRASPARENTNOŚĆ
ABY ZYSkAĆ 
TWOJE ZAUFANIE

**

** Z zastrzeżeniem publikacji oficjalnych wyników przez FIA.

CITROËN
&YOU
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