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CITROËN C3
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 VISIO
DRIVE
STYL I ŚWIATŁO
Zaokrąglona sylwetka o dynamicznych liniach – CITROËN C3 to kwinte- 
sencja awangardowej stylistyki. Jego Inteligenta konstrukcja z dużą 
powierzchnią przeszkloną zapewnia doskonałe doświetlenie wnętrza 
i wrażenie przestronności.
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ZENITH
PRZEDNIA SZYBA

Przednia szyba Zenith to technologiczny  
majstersztyk. Jej wyjątkowo duża powierzch- 
nia sprawia, że dystans między pasaże- 
rami a mijanymi krajobrazami przestaje 
być odczuwalny.

NADZWYCZAJNA 
WIDOCZNOŚĆ
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Oszczędnie zaprojektowana deska rozdziel- 
cza, materiały wykończeniowe najwyższej 
jakości i ergonomicznie umiejscowione prze- 
łączniki tworzą kabinę sprzyjającą odczu- 
waniu przyjemności z jazdy.

Komfortowe fotele, wysoko ustawione sie- 
dzenie kierowcy oraz doskonała widoczność 
sprawiają, że podróż w tak dobrze prze- 
myślanej przestrzeni staje się unikalnym do- 
świadczeniem.
 

PODRÓŻY
Z A P R O S Z E N I E  D O

Zeskanuj smartfonem kod QR  
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487573233
À INTÉGRER 

DANS LE VISUEL

CITROËN C3 wyposażony jest w rozbudo- 
wany system multimedialny. Nowy ekran 
dotykowy 7’’, wbudowany w górną część 
konsoli centralnej, umożliwia dostęp do wielu 
usług i funkcji. MirrorScreen, Bluetooth  
oraz zestaw głośnomówiący pozwalają  
w bezpieczny sposób korzystać ze smartfona. 
Satelitarna nawigacja najnowszej generacji 
zapewnia widoczność trasy z perspektywy 
lotniczej przy wykorzystaniu map Europy 
zapisanych na karcie pamięci. Kamera 
cofania ułatwia wykonywanie manewrów. 
Cyfrowe radio i zestaw HiFi emitują dźwięk 
najwyższej jakości.

ŁĄCZNOŚCI
DOTYKOWA, INTUICYJNA OBSŁUGA1         O%
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CITROËN C3 ma najbardziej kompaktowe wy- 
miary spośród samochodów swojego segmentu: 
3,94 metra długości, 1,73 metra szerokości i śred- 
nicę zawracania między krawężnikami wynoszącą 
10,2 metra. Dzięki temu doskonale sprawdza się 
w mieście.

KOMPAKTOWY, ALE 
PRZESTRONNY
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5
WYGODNYCH 
MIEJSC

W CITROËNIE C3 mieści się bez trudu pięć 
dorosłych osób. Samochód sprawdza się więc 
na co dzień, ale również podczas dłuższych 
podróży z rodziną czy znajomymi. Komfort jego 
wnętrza odczuwają zarówno jadący z przodu, 
jak i z tyłu.
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BARDZO DUŻY
BAGAŻNIK

Jak na samochód o tak kompaktowych 
wymiarach, CITROËN C3 ma wyjątkowo 
obszerny bagażnik o pojemności 300 
litrów – jeden z większych w tym seg- 
mencie samochodów. Oparcie tylnej 
kanapy można złożyć całkowicie lub 
częściowo. Pozwala to na różnorodne 
kon�guracje i ekspresowe powiększenie 
powierzchni bagażowej, do 1,19 m 
długości. Ruchomą półkę można wtedy 
wyjąć i umieścić w głębi bagażnika. 300IAŻ DO
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Silnik 1.2 PureTech 110

Wyprodukowane we Francji silniki PureTech oparte są 
na innowacyjnych, wydajnych i ekonomicznych techno- 
logiach. CITROËN C3 może być wyposażony w silnik 
1.0 PureTech 68 (emisja CO2 od 102 g/km), 1.2 
PureTech 82 (emisja CO2 wersji S&S ETG od 99 g/
km) lub 1.2 PureTech 110 S&S (104  g/km CO2). 
Silnik 1.2 PureTech 110 otrzymał tytuł „Silnika 
Roku” za połączenie doskonałych osiągów z ogra- 
niczonym zużyciem paliwa i niską emisją CO2.

Międzynarodowy tytuł przyznany silnikowi 1.2 PureTech 110 i 1.2 PureTech 
130, w kategorii silników o pojemności od 1 do 1,4 litra, przez jury kon-
kursu „The International Engine of the Year Awards»  organizowanego przez 
brytyjski magazyn „Engine Technology International”.

SILNIKI 
PRZYJAZNE 
DLA ŚRODOWISKA

EKOTECHNOLOGIE
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DOBRA
WIDOCZNOŚĆ

ŁATWE MANEWRY

CONNECT BOX

Wspomaganie parkowania (czujniki tył) i kamera 
cofania, przekazująca obraz na kolorowy ekran 
7’’ ułatwiają bezpieczne manewry. Dostępne 
jest także wspomaganie ruszania na wzniesie-
niu, które uruchamia się automatycznie na dro-
gach o nachyleniu przekraczającym 3% i zapo- 
biega niezamierzonemu cofnięciu się samo-
chodu.

CITROËN CONNECT BOX obejmuje bezpłatne 
usługi Połączenie Alarmowe z Lokalizacją  
i Połączenia Assistance z Lokalizacją, dostępne 
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W razie 
wypadku lub awarii zapewniają one identy�kację  
i lokalizację samochodu oraz szybką pomoc.

BEZPIECZEŃSTWO
 I WSPOMAGANIE PROWADZENIA

CITROËNA C3 wyposażono w elektroniczne systemy wspomagające prowadzenie: ESP, 
ABS, EBD (elektroniczny rozdzielacz siły hamowania), BAS (wspomaganie nagłego 
hamowania), automatyczne włączanie świateł awaryjnych i regulator prędkości z ogra- 
nicznikiem.
W przypadku zderzenia, system bezpieczeństwa biernego uzupełnia sześć poduszek 
powietrznych: dwie poduszki przednie, dwie poduszki boczne z przodu i dwie poduszki 
kurtynowe w dachu.

Elektrochromatyczne lusterko 
wsteczne, automatyczne wy- 
cieraczki przednie z czujnikiem 
deszczu oraz automatyczne  
włączanie świateł to elementy 
wyposażenia pozwalające za- 
chować dobrą widoczność bez 
względu na warunki pogodowe. 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 stronie www.citroen.pl.
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
STANDARDOWEGO :
CITROËN C3 ATTRACTION :
ABS – ESP – System wspomagania hamowania awaryjnego 
(AFU) – Automatyczne włączanie świateł awaryjnych  
w przypadku nagłego hamowania – Elektroniczny rozdział 
siły hamowania (REF) – Poduszka bezpieczeństwa pasażera 
– Poduszka bezpieczeństwa kierowcy – Poduszki bezpie- 

  awtsńezceipzeb ysaP – eizdęzr I w enzcob awtsńezc
trzypunktowe w II rzędzie – Pasy bezpieczeństwa z napi- 
naczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia – 
Blokada zabezpieczająca otwarcie drzwi tylnych – 
Automatyczne blokowanie zamków po ruszeniu – Czujnik 
ciśnienia w ogumieniu pośredni  (DSGi) – Dwa mocowania 
ISOFIX w II rzędzie – Szyby boczne przyciemniane – Szyba 
wsteczna ogrzewana – Lusterka boczne regulowane 
elektrycznie z czujnikiem temperatury zewnętrznej – 
Regulacja foteli wzdłużna i kąta oparcia – Kanapa tylna 
dzielona 1/3 - 2/3 – Kolumna kierownicy regulowana na 
wysokość i głębokość – Komputer pokładowy wielofunkcyjny 
– Lusterko wsteczne z funkcją dzień/noc – Osłona przes- 
trzeni bagażowej ruchoma – Gniazdo 12V – Uchwyt na 

napoje w panelu środkowym – Zamek centralny sterowany 
pilotem – Obręcze stalowe 15” z kołpakami AIRFLOW – 
Materiał Curitiba szary – Lakier Blanc Banquise.

CITROËN C3 SEDUCTION :
CITROËN C3 ATTRACTION +
Regulator prędkości z ogranicznikiem – Poduszki bezpie- 
czeństwa kurtynowe w I i II rzędzie – Światła dzienne LED – 
Szyby przednie sterowane elektrycznie – Fotel kierowcy 
regulowany na wysokość – Klimatyzacja manualna – Radio 
CD/MP3, 4 głośniki, sterowanie z  kierownicy, gniazdo Jack 
na konsoli środkowej – Materiał Liberia.

CITROËN C3 MORE LIFE :
CITROËN C3 SEDUCTION +
Re¨ektory przeciwmgłowe – Szyba przednia pano- 
ramiczna Zenith – Koło kierownicy pokryte skórą  
z przeszyciami – Rozpylacz zapachów – Klimatyzacja 
automatyczna – SMEG Audio: Ekran dotykowy (7”), 
odtwarzacz MP3, radio, 4 głośniki, gniazdo jack, złącze 
USB, zestaw głośnomówiący Bluetooth, sterowanie  
z poziomu kierownicy, funkcja MirrorScreen – Pack Look 

2: Chromowane listwy zewnętrzne w dolnej części szyb 
bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia – 
Pakiet Miejski: Wspomaganie parkowania - czujnik tył  + 
Pakiet Elektryczny – Obręcze stalowe 16” 3D.

CITROËN C3 EXCLUSIVE :
CITROËN C3 MORE LIFE +
Szyba wsteczna i szyby boczne tylne dodatkowo 
przyciemniane – Szu¨ada pod siedzeniem kierowcy – 
Nakładki dekoracyjne na progach drzwi przednich – 
Dywaniki przód i tył – Koło kierownicy pokryte skórą  
z przeszyciami i satynowymi wstawkami – Listwa na desce 
rozdzielczej Gris Moondust – Podłokietnik środkowy przedni 
ze schowkiem – Pack Look: Chromowane wstawki na 
zderzaku przednim i  klapie bagażnika, Chromowane listwy 
zewnętrzne w dolnej części szyb bocznych, Klamki 
zewnętrzne chromowane – Pakiet Elektryczny: Szyby tylne 
sterowane elektrycznie, Szyby przednie sterowane 
elektrycznie, sekwencyjne, z blokadą antyprzytrzaskową po 
stronie kierowcy i pasażera, Lusterka boczne składane 
elektrycznie i ogrzewane.
(M) Metalizowany, (P) Perłowy

MATERIAŁ CURITIBA SZARY

TAPICERKA SKÓRZANA CLAUDIA CIEMNA

TAPICERKI

FELGI
I KOŁPAKI

KOLORY
NADWOZIA

GRIS ALUMINIUM (M)ROUGE RUBI (M)

GRIS SHARK (M)

BLEU ENCRE (M)

ROUGE ADEN

BLANC BANQUISE KARMA (M)BLEU BAHIA (M)

BLEU BELLE-ÎLE (M)

NOIR PERLA NERA (M)

BLANC NACRÉ (P)

MATERIAŁ LIBERIA

KOŁPAK AIRFLOW 15” KOŁPAK 3D STEEL&STYLE 
16”

FELGA VALONGA 16”

FELGA CLOVER 17”
diamentowana czarna

FELGA CLOVER 17”
diamentowana biała
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* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są na 
www.citroen.pl.
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 (zgodne z normą Euro 6)*

Silniki
Cykl 

miejski 
(l/100km)

Cykl 
pozamiejski 
(l/100km)

Cykl 
mieszany 

(l/100km)

Emisja  
CO2  

(g/km)

1.0 PureTech 68 5,2 4,0 4,4 102

1.2 PureTech 82 5,6 4,1 4,6 107

1.2 PureTech 82 S&S ETG 5,2 3,9 4,3 99

1.2 PureTech 110 S&S 5,6 3,9 4,5 104

WYMIARY

AKCESORIA

Chromowane nakładki na lusterka zewnętrzne

Nawigacja częściowo zintegrowana Wykładzina bagażnikowa

Przenośne lusterko

Gama fotelików dziecięcych Bagażnik rowerowy montowany
na belkach dachowych
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• 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

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.

AUTOMOBILES CITROËN : Spółka akcyjna o ka- 
pitale 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 wyłącz- 
nie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii 
Europejskiej. Dane na temat modeli i ich para metrów 
odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie 
wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako pos-
tanowienia 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 recy-
klingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 
innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony 
środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu 
są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyro-
bów. 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 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 oferowanych jest wiele praktycznych akcesoriów.

W POSZANOWANIU
ŚRODOWISKA

CITROËN:
SERWIS

ABY POZNAĆ CAŁĄ GAMĘ I CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËNA
wejdź na naszą stronę internetową www.citroen.pl

Podziel się swoją opinią na

CITROEN-ADVISOR.PL

TRANSPARENTNOŚĆ 
ABY ZYSKAĆ 
TWOJE ZAUFANIE

CITROËN
&YOU

**

** Z zastrzeżeniem publikacji oficjalnych wyników przez FIA.
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