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Le Tone, ze swoim przebojem
„Joli Dragon” okazał się w latach
90. odkryciem wśród wokalistów
gatunku French Touch. Muzyką
zajmował się przez piętnaście lat,
potem jednak coraz więcej uwagi
poświęcał grafice. Po 2011 roku wystawiał swoje
prace między innymi w Centrum Pompidou.
Le Tone, wielbiciel artystów budujących swoją
sztukę kolorem, sam ma raczej słabość do ilustracji
w czerni i bieli. Opowiada proste historie, szkicując
je pisakiem w swoich notesach.

1934

2014

CITROËN rewolucjonizuje
świat motoryzacji za sprawą
modelu Traction Avant.
Samochód ten bierze nazwę
od specyficznego rozwiązania,
które w nim zastosowano –
przedniego napędu.

Pojawia się CITROËN C4
CACTUS, wytyczający nowe
ścieżki w dziedzinie designu,
wyposażony w innowacyjne
panele ochronne Airbump®.

1919
Odczytaj smartfonem kod QR, aby
poznać wyjątkowe modele tworzące
historię Marki CITROËN od 1919
roku aż po dzień dzisiejszy.

Na rynku pojawia się pierwszy samochód
CITROËNA, Typ A.

1939
Premiera CITROËNA TUB, nowoczesnej
furgonetki z bocznymi drzwiami
przesuwnymi. Jej następca, Typ H,
pojawi się w 1948 roku.

1948
CITROËN 2CV, zaprojektowany jako
„samochód, w którym znajdzie się miejsce
dla 4 osób i 50 kg bagażu, ekonomiczny,
bezpieczny i wygodny”.

1968
Nadchodzi epoka lekkich, zwinnych samochodów, jak Ami 6 i Dyane. Warto także
pamiętać o CITROËNIE Méhari, oryginalnym samochodzie do wszystkiego
i na każdą nawierzchnię.

1974
W latach 70. i 80. Marka nadal stawia na
zaawansowane technologie i wprowadza
na rynek modele CX, BX, AX, a później
XM – luksusowy model, wyposażony
w hydroaktywne zawieszenie, łączące
hydraulikę z inteligencją elektroniki.

2015
CITROËN jest bezkonkurencyjny: od 1993 do 1997
roku króluje w Pucharze Świata w rajdach terenowych, pięciokrotnie zwyciężając w kategorii
Producentów i cztery razy w kategorii Kierowców.
Ma na koncie osiem tytułów Mistrza Świata
w kategorii Producentów WRC i dwa w WTCC.
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NOWY CITROËN C3
NIEPOWTARZALNY JAK TY
CITROËN C3

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN DLA KAŻDEGO
Zarówno w mieście, jak i poza nim docenisz cechy charakterystyczne dla
samochodów CITROËN: przyjazne wnętrze i komfortowe warunki jazdy.

4

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C5

CITROËN C5 TOURER

CITROËN SPACETOURER
OURER

CITROËN JUMPER COMBI

GAMA
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NOWY CITROËN C3
MOCNE STRONY

ConnectedCAM Citroën™

PANELE AIRBUMP®

Szerokokątna kamera HD: zarejestruj obraz
i podziel się chwilą.

Stylowe,
tylowe, charakterystyczne osłony,
skutecznie chroniące karoserię.
STRONY 14 – 15

STRONY 38 – 41

CITROËN
CONNECT NAVI

DWUBARWNE
WNE NADWOZIE
36 wariantów personalizacji:
wyraź swój styl.

Intuicyjna, nawigacja online 3D
z funkcją sterowania głosem.

STRONY 16 – 17

STRONY 40 – 41

WSPOMA
WSPOMAGANIE
PROW
PROWADZENIA

TONACJE
WNĘTRZA

TTechnologie, które ułatwiają prowadzenie
i zwiększają bezpieczeństwo.

Wybierz wnętrze harmonizujące
z twoją osobowością.
STRONY 18 – 19

STRONY 42 – 43

DACH
PANORAMICZNY
ANORAMICZNY

EFEK
EFEKTYWNE
SILNIKI

Rozświetlone wnętrze
i doskonała
onała widoczność.

Wydajne i oszczędne silniki Pure
PureTech
oraz BlueHDi.

STRONY 26 – 27
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STRONY 44 – 47

MOCNE STRONY
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SPIS TREŚCI
S. 10 – DESIGN
S. 22 – CITROËN ADVANCED COMFORT®
S. 34 – TECHNOLOGIE
S. 48 – WYPOSAŻENIE
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OPTYMISTYCZNY
DESIGN
NOWY CITROËN C3 ze wszystkimi atutami Marki przyciąga
wzrok wyjątkowo harmonijną, oryginalną sylwetką. Masywny
przód nadaje mu energicznego charakteru i wpisuje się
w proporcje łagodnie zaokrąglonych, aerodynamicznych linii
nadwozia. Płynne, pełne ekspresji kształty, wyprofilowane
błotniki i wyraziste graficzne akcenty nadają NOWEMU
CITROËNOWI C3 zdecydowany, nowoczesny i zarazem
optymistyczny wygląd.

Zeskanuj smartfonem kod i zobacz
filmy o NOWYM CITROËNIE C3

10 DESIGN
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RASOWY I ORYGINALNY
NOWY CITROËN C3 wyróżnia się dynamicznym, wyrazistym charakterem.
Oryginalna, pełna energii i optymizmu stylistyka jest dodatkowo wzmocniona przez identyfikację świetlną ze światłami dziennymi LED, tylne światła
z efektem 3D, masywne nadkola i progi, a także boczne panele Airbump®.

12 DESIGN
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BEZ
ZARYSOWAŃ

OCHRONA PRZED
ZARYSOWANIEM
AIRBUMP®

Panele Airbump®* stanowią nie tylko element stylu,
ale też osłaniają karoserię przed skutkami uderzeń.
Ta innowacyjna technologia, zaprezentowana po raz
pierwszy w CITROËNIE C4 CACTUS, została zaprojektowana na wyłączność Marki CITROËN. Każdy
panel Airbump®* składa się z czternastu kapsułek
z powietrzem, otoczonych elastyczną powłoką
chroniącą przed zarysowaniem. Panele obwiedzione
są białą lub czerwoną linią, zależnie
od barwy dachu.
* NOWY CITROËN C3 dostępny jest z panelami Airbump®
lub bez nich.

BEZ
WGNIECEŃ
14 DESIGN
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36

KONFIGURACJI

KOLORY NADWOZIA,
KOLORY DACHU
Możesz samodzielnie zaprojektować wygląd NOWEGO CITROËNA
C3. Klasyczny, pop, dynamiczny, a może trendy? Szeroki wachlarz
personalizacji pozwala na zgranie stylu samochodu z własnymi upodobaniami: można wybrać model z panelami Airbump® lub bez
nich, jedno- lub dwubarwny… Dodatkowe elementy w kolorze
dachu znajdują się przy światłach przeciwmgłowych, na obudowach
zewnętrznych lusterek i przy tylnych bocznych szybach. Dzięki trzydziestu sześciu możliwym konfiguracjom kolorystycznym twój
NOWY CITROËN C3 może być jedyny w swoim rodzaju.
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PERSONALIZACJA
TONACJE WNĘTRZA

W wystroju wnętrza NOWEGO CITROËNA C3
znaczącą rolę odgrywa oryginalna tapicerka
harmonizująca z ozdobnymi akcentami na desce rozdzielczej i uchwytami w obiciach drzwi. Tonacja standardowa to minimalistyczny design z charakterystycznymi
żółtymi przeszyciami.
1 – Tonacja Metropolitan Grey czerpie inspirację ze
świata projektantów wnętrz. Kabinę rozjaśniają jasne
elementy i świetliste barwy przyjemnych w dotyku tkanin.
2 – Tonacja Urban Red opiera się na grze kontrastów
stonowanych i żywych barw. Powłokę deski rozdzielczej
akcentują czerwone stebnowania, które harmonizują
z otaczającym ją obramowaniem w kolorze intensywnej
czerwieni.
3 – Tonacja Hype Colorado przywodzi na myśl design
z najwyższej półki. To wysokiej jakości, miękkie materiały
oraz specjalne wykończenie, a także dwubarwna kierownica pokryta skórą.
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DBAŁOŚĆ O DETAL
W KAŻDYM SZCZEGÓLE

W starannie zaaranżowanym wnętrzu NOWEGO CITROËNA C3
wiele elementów powstało z inspiracji światem architektury,
wnętrzarstwa czy podróży. Świadczą o tym choćby przypominające
tradycyjne kufry podróżne przeszywane uchwyty w obiciach drzwi.
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FILTROWANIE
INFORMACJI

UŁATWIENIA

DLA PODRÓŻUJĄCYCH

NADZWYCZAJNY KOMFORT
Marka Citroën opracowała spójny program, kompleksowo traktujący
kwestię komfortu każdego z pasażerów.
Pod nazwą CITROËN ADVANCED COMFORT® kryje się zestaw nowoczesnych rozwiązań wspartych inteligentnymi technologiami. Wprowadzenie
programu ma zapewnić pasażerom komfortowy stan ciała i ducha.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

Wzięto pod uwagę rozmaite oczekiwania użytkowników, co dobitnie
potwierdza stałą uwagę, kreatywność i innowacyjne podejście Marki Citroën
do kwestii komfortu jazdy. Priorytety, na których oparta jest owa inżynieria
dobrego samopoczucia w podróży, to: płynna jazda i komfort akustyczny,
łatwa i funkcjonalna obsługa samochodu, spokój ducha wynikający z przyjaznej atmosfery wnętrza i użyteczne, intuicyjne technologie.

PŁYNNOŚĆ
JAZDY

22 CITROËN ADVANCED COMFORT®

23

1601070_C3_1607_PL_52P.indd 22-23

07/10/2016 10:51

1601070_C3_1607_PL_52P page 22

1601070_C3_1607_PL_52P page 23

PRZYJAZNE WNĘTRZE
JAK W DOMU

Wnętrze NOWEGO CITROËNA C3, nowoczesne i przyjazne,
zostało pomyślane jako harmonijna przestrzeń, w której możesz
poczuć się jak u siebie w domu. Fotele są szerokie i wygodne,
a wrażenie komfortu wzmacnia zastosowanie miękkich, jasnych
materiałów, co jest rzadko spotykane w świecie motoryzacji.
NOWEGO CITROËNA C3 wyposażono także w gwarantujące
niezwykle płynną jazdę zawieszenie i zadbano o doskonałe
wyciszenie wnętrza.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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PANORAMICZNY
SZKLANY DACH

WYPEŁNIA WNĘTRZE
ŚWIATŁEM

Podróżujący NOWYM CITROËNEM C3 mogą cieszyć się
niezwykłymi wrażeniami, jakie zapewnia panoramiczny szklany
dach. Wszyscy pasażerowie mają doskonałą widoczność,
a duża przeszklona powierzchnia sprawia, że wnętrze jest
wypełnione światłem. Dystans między podróżującymi
a mijanym krajobrazem przestaje być odczuwalny.
Dopływ światła można regulować za pomocą zasłony
przeciwsłonecznej.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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MINIMALISTYCZNA DESKA
ROZDZIELCZA

W KABINIE O WYJĄTKOWYM CHARAKTERZE
Jednolita, czysta w formie deska rozdzielcza dyktuje rytm przestrzeni w kabinie. Została
zaprojektowana według założeń programu Citroën Advanced Comfort®. Najważniejsze
funkcje sterowania zgrupowano na centralnie usytuowanym ekranie dotykowym 7”, co
przypomina rozwiązania stosowane w lotnictwie i ułatwia intuicyjną obsługę samochodu.
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3,99m

PIĘĆ WYGODNYCH
MIEJSC

KOMPAKTOWA SYLWETKA

W kabinie NOWEGO CITROËNA C3 bez trudu mieści się pięć osób.
Przestronne wnętrze zapewnia wzorcowy w tej kategorii komfort jazdy
wszystkim pasażerom. Ilość miejsca w drugim rzędzie foteli na
wysokości kolan pasażerów należy do największych w segmencie.
Zwarta, kompaktowa sylwetka o długości 3,99 metra znacznie ułatwia
wszelkie manewry.

30 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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300 l

POMYSŁOWE
SCHOWKI

UŁATWIAJĄ CODZIENNOŚĆ
W kabinie NOWEGO CITROËNA C3 rozmieszczono
wiele pomysłowych, funkcjonalnych schowków. Konsola
centralna z gniazdami USB i jack, a także duży boczny
schowek w desce rozdzielczej (6,25 l) pozwoliły uzyskać
maksymalną przestrzeń z przodu samochodu.
W przednich drzwiach znajdują się pojemne kieszenie.
NOWY CITROËN C3 ma też wyjątkowo obszerny
bagażnik o pojemności 300 litrów.

32 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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UŻYTECZNE TECHNOLOGIE
Zgodnie z duchem czasu NOWEGO CITROËNA C3 wyposażono
w liczne innowacyjne, interaktywne systemy i technologie.
Pozwalają na szybką, intuicyjną obsługę samochodu i okazują się
niezastąpione w codziennym użytkowaniu.

34 TECHNOLOGIE
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ConnectedCAM Citroën™
ŚWIADEK TWOJEJ PODRÓŻY

NOWY CITROËN C3, samochód pod każdym względem
wyjątkowy, jest miejscem światowej premiery systemu
ConnectedCAM Citroën™. To multimedialna kamera full HD,
o kącie widzenia 120° i pamięci wewnętrznej 16 GB, wyposażona
w GPS. Umieszczona za lusterkiem na przedniej szybie, rejestruje
obraz widziany przed samochodem. Za pomocą jednego przycisku
kierowca robi zdjęcie lub nagrywa film o długości do 60 sekund.
Obrazy te może następnie udostępnić na portalach
społecznościowych, przesłać e-mailem lub po prostu
zarchiwizować*.
* Bezpłatna aplikacja ConnectedCAM Citroën dostępna jest w sklepach
App Store i Google Play.

36 TECHNOLOGIE
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ConnectedCAM Citroën™

PAMIĘTA O WSZYSTKIM

Bezpłatna aplikacja ConnectedCAM Citroën* daje możliwość zapisania położenia geograficznego samochodu przy użyciu funkcji geolokalizacji, dzięki czemu kierowca łatwo go znajdzie.
System ten może być także niezwykle przydatny w razie kolizji,
ponieważ zapewnia zachowanie materiału dowodowego. Gdy dochodzi do zderzenia, kamera ConnectedCAM Citroën™ automatycznie
nagrywa obraz. Pozwala to na rejestrację filmu trwającego 30 sekund
przed zderzeniem i 1 minutę po nim.
* Bezpłatna aplikacja ConnectedCAM Citroën dostępna jest w sklepach App Store
i Google Play.

38 TECHNOLOGIE
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USŁUGI
TOWARZYSZĄCE

INTUICYJNE I UŻYTECZNE
Ze szczególną uwagą zadbano o to, aby codzienne
użytkowanie NOWEGO CITROËNA C3 przebiegało bez
najmniejszych zakłóceń. Nawigacja CITROËN Connect Navi,
sterowana głosem lub przez 7-calowy ekran dotykowy,
dostarcza informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, usytuowaniu stacji benzynowych i cenach paliw,
miejscach na parkingach, a także prognozę pogody.
Technologia Mirror Screen umożliwia zarządzanie
aplikacjami smartfona na ekranie dotykowym 7”.
Usługa ta jest kompatybilna z systemami
Apple Carplay™, Mirror Link® oraz Android Auto
(dostępne w późniejszym terminie).

40 TECHNOLOGIE
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BEZPIECZEŃSTWO I WSPOMAGANIE
PROWADZENIA

ALARM
NIEZAMIERZONEGO
PRZEKROCZENIA LINII

SYSTEM
KONTROLI
MARTWEGO POLA

System wykrywa przekroczenie białej linii na jezdni
bez włączonego wcześniej kierunkowskazu.
Moduł elektroniczny systemu uaktywnia alarm dźwiękowy
i wizualny.

Ten niezwykle przydatny na drogach szybkiego
ruchu i autostradach system sygnalizuje kierowcy
obecność innego pojazdu w strefie martwego pola.
Na bocznych lusterkach wyświetlają się
ostrzegawcze piktogramy.

ALARM ZAPOBIEGAJĄCY
ZAŚNIĘCIU

ROZPOZNAWANIE
ZNAKÓW
OGRANICZENIA
PRĘDKOŚCI
Funkcja pozwala odczytywać ograniczenia prędkości
i wyświetlać je na ekranie. Odczytana wartość może
zostać zachowana jako wartość graniczna dla
ogranicznika-regulatora prędkości. System jest
aktywny w całym zakresie prędkości samochodu.

BEZKLUCZYKOWY
DOSTĘP
DO SAMOCHODU

WSPOMAGANIE
RUSZANIA
NA WZNIESIENIU

System ułatwia otwieranie NOWEGO CITROËNA
C3, pozwalając na odblokowanie i zamknięcie
zamków oraz rozruch silnika bez wyjmowania
kluczyka z kieszeni. Samochód rozpoznaje
zbliżającego się kierowcę.

System zapobiega niekontrolowanemu
stoczeniu się samochodu ze wzniesienia po
zwolnieniu pedału hamulca. Działa na drogach
o nachyleniu przekraczającym 3%, stabilizując
samochód w miejscu na dwie sekundy, co pozwala
kierowcy łatwiej ruszyć.

KAMERA
COFANIA
Po włączeniu wstecznego biegu kamera cofania
z czujnikami parkowania pokazuje obraz z tyłu
samochodu na ekranie dotykowym 7” w kabinie.
Widok jest uzupełniony kolorowymi wyznacznikami
odległości od przeszkody.

System zawiadamia kierowcę, że nadchodzi czas na przerwę
w podróży. Alarm uruchamia się po dwóch godzinach jazdy
z prędkością przekraczającą 65 km/h.
42 TECHNOLOGIE
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SILNIKI
NAJNOWSZEJ GENERACJI

EFEKTYWNE W KAŻDYCH WARUNKACH

NOWY CITROËN C3 jest wyposażony w silniki najnowszej generacji:
benzynowe PureTech i diesel BlueHDi. Te wydajne,
nowoczesne jednostki odznaczają się niewielkim zużyciem paliwa.
Są to trzycylindrowe silniki 1.2 PureTech 68, 1.2 PureTech 82
i 1.2 PureTech 110 Stop & Start oraz wysokoprężne 1.6 BlueHDi 75
i 1.6 BlueHDi 100, obydwa z systemem Stop & Start.

Jury konkursu „The International Engine of the Year Awards” organizowanego przez brytyjskie czasopismo „Engine Technology
International” przyznało tytuł silnika roku 2016 w kategorii pojemności skokowej 1.0 -1.4 litra silnikowi 1.2 PureTech 110 .
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WYGODNIE
I EKOLOGICZNIE
Dla maksymalnej wygody prowadzenia NOWY CITROËN C3 jest
dostępny także z automatyczną skrzynią biegów EAT6 (Efficient
Automatic Transmission 6)* w wersji z silnikiem 1.2 PureTech 110
S&S. W tej 6-przełożeniowej skrzyni biegów wykorzystano technologię,
która zapewnia przyjazną dla środowiska jazdę i dużą przyjemność
prowadzenia. Zmiana biegów przebiega płynnie i dynamicznie,
gwarantując nadzwyczajny komfort jazdy.
* Dostępna w późniejszym terminie.
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PODSTAWOWE
WYPOSAŻENIE

CITROËN C3 LIVE
¿
¿
¿

CITROËN C3 FEEL
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CITROËN C3 SHINE
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KOLORY PANELI AIRBUMP®

NOWY CITROËN C3 może być jedno- lub dwubarwny.
NOWY CITROËN C3 jest dostępny
z panelami Airbump® lub bez nich.

Pakiet Widoc
automatyczn zność (automatyczne
wł
e
lusterko wste włączanie wycieraczek ączanie świateł,
pr
czne elektroc
hromatyczn zednich,
e)
Dach dwub
arwny
Klamki zewn
ętrze drzwi
w kolorze na
dwozia
Klamki zewn
ętrze drzwi
Noir Mat
Gałka dźwign
i zmiany bieg
ów skórzana
Światła prze
ciwmgłowe
Regulator-o
granicznik pr
ędkości
Podwyższen
ie fotela kie
rowcy
Lusterka bo
czne sterowa
ne elektrycz
nie i podgrz
System audi
ewane
o MP3 z 4
głośnikami
Wskaźnik ni
ezapięcia pa
sów kierowc
y i pasażera
Kierownica
z przodu
skórzana
Kierownica
regulowana
na głębokoś
ć i wysokość

kiet Bezpie
przekroczeni czeństwo (Alarm niezam
a
znaków ogra linii, Coffee Break Al ierzonego
ert, rozpozna
niczenia pr
ędkości)
wanie

Pa

Komputer
pokładowy

Mirror Scre
en

SABLE (M)

elektrycznie
sterowane el
ektrycznie i
sekwencyjn
ie

GRIS SHARK (M)

dnie sterowa
ne

GRIS ALUMINIUM (M)

Szyby przedn
ie

ROUGE RUBI (M)

opon

ALMOND GREEN

Zestaw głoś
nomówiący
Bluetooth i
gniazdo US
B
Szyby prze

NOIR PERLA NERA (M)

LED
Zestaw do
tymczasowej
naprawy

COBALT BLUE (M)

Światła dzie
nne

Elementy na
nadkola i dó
ł nadwozia
Noir Mat
Kołpaki 15
“ CLIC
Kołpaki 15
“ ARROW
Kołpaki 3D
16“

w ogumieni
u
Wspomagan
ie kierownicy

Czujnik ciśni
enia

BLANC BANQUISE

Obudowy lu
sterek

bocznych N
oir Brillant
bocznych N
oir Mat
Dekoracje na
nadwozie N
oir Brillant

Obudowy lu
sterek

illant
Kanapa tylna
składana 2/
3-1/3
CITROËN
Connect Ra
dio na ekra
nie dotykow
ym 7“ (2)
Klimatyzacja
manualna
Klimatyzacja
automatyczn
a
Centralny za
mek z pilote
m

ORANGE POWER (M)

Wykończen
ie deski rozd
zielczej Noir
Br

ABS, AFU,
ESP, REF
Wspomagan
ie ruszania
na wzniesie (1)
niu
Wspomagan
ie parkowan
ia – czujniki
z tyłu
Poduszki po
wietrzne cz
ołowe, bocz
ne i kurtyno
Panele Airb
we
ump® Blac
k

KOLORY NADWOZIA
KOLORY DACHU

NOIR (M) INSERT ROUGE
(dostępne dla wersji z dachem Rouge Aden)

NOIR (M) INSERT BLANC

¿

¿

¿
¿
¿
¿

TONACJE WNĘTRZA

ROUGE ADEN

BLANC OPALE

NOIR ONYX

¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿

¿
¿
¿

TONACJA STANDARDOWA
TONACJA URBAN RED

TONACJA METROPOLITAN GREY
TONACJA HYPE COLORADO

(1) Poza 1.2 PureTech 68.
(2) Zawiera system audio z 6 głośnikami oraz gniazdami jack i USB.
(M): metalizowany
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.
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W POSZANOWANIU
ŚRODOWISKA

OBRĘCZE I KOŁPAKI

CITROËN:
SERWIS

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (normy CEE 1999-100)*
Tryb miejski
(l/100 km)

Tryb pozamiejski
(l/100 km)

Tryb mieszany
(l/100 km)

Emisja
CO2
(g/km)

1.2 PureTech 68 (Live)

5,7

4,1

4,7

108

1.2 PureTech 68 (Feel/Shine)

5,7

4,1

4,7

109

1.2 PureTech 82 (Live)

5,7

4,1

4,7

108

1.2 PureTech 82 (Feel/Shine)

5,7

4,1

4,7

109

1.2 PureTech 110 S&S

5,5

4,0

4,6

103

1.6 BlueHDi 75 S&S (Live)

4,2

3,1

3,5

92

1.6 BlueHDi 75 S&S (Feel/Shine)

4,3

3,2

3,6

93

1.6 BlueHDi 100 S&S

4,4

3,2

3,7

95

KOŁPAK 15”
CLIC

KOŁPAK 15”
ARROW

• 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.
OBRĘCZ 16”
MATRIX

OBRĘCZ 17”
CROSS DIAMENTOWANA

1471 / 1483
1749

2539
3996
1474 / 1490
1474 / 1490

WYBRANE AKCESORIA
1471 / 1483
1749

Spoiler tylny

• 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.

648 / 1483
1471
1749

1471 /809
1480
1829 / 2007*

2539
3996

648

809

2539
3996

648

1471 / 1480
1829 / 2007*

809

2539
3996

648

1471 / 1480
1829 / 2007*

1471 / 1480
1829 / 2007*

CITROËN
I TY

2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Bezpłatna wymiana części eksploatacyjnych, czyli części zamiennych 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.

TRANSPARENTNOŚĆ,
ABY ZYSKAĆ
TWOJE ZAUFANIE

opinie klientów

citroen-advisor.pl

Podłokietnik centralny
1408 (na wysokości ramion)
1379 (na wysokości łokci)

Bagażnik kufrowy krótki (330 l)

• 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 zaleceniami producenta.
3. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

1474 / 1490

809

OBRĘCZ 17”
CROSS BLACK

WYMIARY

1474 / 1490

* 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.

1471 / 1483
1749

• DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA :
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami kontraktów w sieci Citroën.

KOŁPAK 3D 16”

Dolna osłona przednia

*ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami

1386 (na wysokości ramion)
1346 (na wysokości łokci)

Silniki

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 parametrów
odnoszą się do wersji 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 katalogu. 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 wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części
dokonuje 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 elementów samochodu są przybliżone, gdyż techniki
druku nie pozwalają na wierną reprodukcję barw.
Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygotowania katalogu stwierdzą Państwo, że zawiera on
jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie informacje są udzielane przez dział obsługi klienta

50

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

wejdź na naszą stronę www.citroen.pl
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