NOUL CITROËN C3

Revelaţia French Touch
a anilor 90 cu hitul „Joli
Dragon”, Le Tone se dedică
muzicii timp de 15 ani, după
care se orientează treptat
spre realizarea de ilustraţii.
Din 2011, creaţiile sale au fost
expuse în special la Centrul
de design Pompidou. Deși îi admiră pe artiștii
care stăpânesc culorile, Le Tone își mărturisește
slăbiciunea pentru grafica în alb și negru,
tehnică pe care o utilizează pentru a relata
povești simple, desenate cu tuș în creaţiile sale.

2019

1974
Între anii 70 și 80 imaginea tehnologică
a Mărcii se accentuează odată cu
modelele CX, BX și AX, iar mai târziu
cu XM, vârful de gamă dotat cu
suspensia Hydractive, care îmbină
tehnologia electronică cu cea hidraulică.
Citroën lansează CX. Un mix de inovaţii
tehnice ale Mărcii și design avansat,
acest model propune un ansamblu
motor-cutie de viteze poziţionat în faţă,
suspensie hidropneumatică sofisticată,
lunetă concavă și tablou de bord
futurist, inovaţii care îi vor asigura o
carieră de succes.

Conceptul 19_19 este un obiect
cu design spectaculos, 100 % electric,
inspirat din universul aeronauticii.
Limitele confortului sunt împinse
la extrem de acest concept ce
recreează un veritabil salon mobil
susţinut de suspensii inteligente.
19_19 oferă o autonomie de 800 km,
tehnologie de condus autonom și un
Asistent Personal.

1934
Din 1919 și până în
zilele noaste, descoperă
modelele de excepţie
care fac parte din istoria
Citroën.
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Citroën revoluţionează peisajul
automobilistic cu modelul Traction
Avant care, după cum sugerează
și numele său, beneficiază de roţi
motrice la nivelul punţii din faţă.

1939

Citroën lansează modelul le Tub,
un concept modern cu ușă laterală
culisantă pentru facilitarea încărcării.
Tipul H îi va succeda în 1948.

1948

Modelul 2 CV este conceput
pentru a fi „un autovehicul economic
și sigur, capabil să transporte
4 persoane și 50 de kilograme
de bagaje într-un confort maxim”.

1955

Prezentat la Salonul Auto de la Paris din
1955, DS duce designul futurist pe noi
culmi. Forma aerodinamică concepută de
Flaminio Bertone a contribuit la porecla sa
„farfurie zburătoare”. Interiorul său este la
fel de avansat.

1968

A venit vremea mașinilor ușoare
și rapide, precum Ami 6 și Dyane,
fără a uita de Mehari, un automobil
original, adaptat tuturor drumurilor
și cerinţelor.

2014

Citroën C4 Cactus primește în aprilie 2015,
titlul «World Car Design of The Year ».
Premiul recompensează mașina care
a marcat anul prin designul său. Modelul
sparge codurile bine stabilite și propune
un stil îndrăzneţ și inovator.
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UN CITROËN
PENTRU FIECARE
Atât în oraș, cât și în afara acestuia,
te vei bucura de plăcerea și senzaţia
de confort resimţite la bord, valori
care au reprezentat dintotdeauna
marca Citroën.

CITROËN C3

NOUL CITROËN C3
CITROËN C-ZERO

CITROËN C1*

PENTRU CĂ VIAŢA
ESTE MULT MAI FRUMOASĂ ÎN CULORI

100% ELECTRIC

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN BERLINGO
(LUNGIME M)

CITROËN BERLINGO
(LUNGIME XL)

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER*

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRID REÎNCĂRCABIL

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(LUNGIME XS)

(LUNGIME M – XL)

CITROËN JUMPER COMBI*

* Disponibil în funcţie de ţară.
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GAMA
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NOI AVANTAJE
ESENȚIALE

Descoperă tutorialele video
despre Noul Citroën C3
scanând codul
cu ajutorul smartphone-ului.

SCAUNE ADVANCED
COMFORT
Scaune de dimensiuni generoase ce beneficiază
de programul Citroën Advanced Comfort®
pentru și mai multă stare de bine la bord.
PAG. 28 - 29

NOUA
PARTE FRONTALĂ

SPAŢIOS
ȘI COMPACT

PAG. 12 - 13

PAG. 30 - 31

PROTECŢIE
ANTIȘOC

SERVICII
CONECTATE

PAG. 14 - 15

PAG. 36 - 39

Parte frontală pusă în valoare
de blocuri optice noi cu tehnologie LED.

Airbump-uri® laterale care protejează caroseria
și pun în valoare stilul energetic al mașinii.

97 DE COMBINAŢII
PENTRU EXTERIOR

Pentru a-ţi pune în evidenţă personalitatea.
PAG. 16 - 21
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Practic în viaţa de zi cu zi, graţie lungimii
de 3,99 m.

Citroën Connect Assist, Citroën Connect Nav
și Citroën Connect Play.

12 SISTEME DE ASISTENŢĂ
LA CONDUS

Inclusiv sistemul de asistenţă la parcarea
cu faţa și cu spatele, ideal în oraș.
PAG. 40 - 43

AMBIANŢE
DE INTERIOR

MOTOARE
DE ULTIMĂ GENERAŢIE

Două ambianţe opţionale noi, primitoare și elegante,
pentru a te simţi ca acasă.

Motoare performante, omologate în conformitate
cu ultimele standarde de emisii de CO2.

PAG. 22 - 23

PAG. 44 - 45
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DES
IGN
Noul Citroën C3 sparge tiparele citadinelor
prin personalitatea sa puternică și designul
robust și energic. Silueta armonioasă este
pusă în valoare de roţile cu diametru mare.
Airbump-urile® laterale formate din trei
capsule în relief, amplasate în partea inferioară
a portierelor protejează caroseria și pun
în valoare designul mașinii.
Designul acestor protecţii este împrumutat
și de noul geam custode, ceea ce amplifică
coerenţa grafică a Noului Citroën C3.
În partea din faţă, capota orizontală ridicată
exprimă un sentiment de protecţie.

Descoperă toate tutorialele
video despre Noul Citroën C3
scanând codul cu ajutorul
smartphone-ului.

Echipamentele descrise în această broșură reprezintă toate tehnologiile disponibile în dotarea Noului Citroën C3.
Autovehiculele Citroën comercializate în întreaga Uniune Europeană, iar definiţia acestor echipamente poate varia
de la o ţară la alta. Pentru a cunoaște toate detaliile referitoare la echipamentele standard sau opţionale disponibile,
se poate consulta lista de preţuri la adresa www.citroen.ro.
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NOUA
PARTE
FRONTALĂ
Mai robustă și mai dinamică, partea frontală
a Noului Citroën C3 se inspiră din conceptul
CXPERIENCE. Luminile de zi cu LED
ce integrează bandoul și chevroanele cromate
se întind până la blocul optic, punând în valoare
lăţimea vehiculului. Noile blocuri optice cu aspect
tehnologic, echipate cu LED au fost redesenate.
Proiectoarele de ceaţă amplasate în partea
inferioară sunt puse în evidenţă de inserţiile
de culoare.
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PROTECȚII
ANTIȘOC
14 DESIGN

AIRBUMP ®*
Noul design adoptat de Airbump-urile®
laterale inspiră robusteţe și animă stilul
exterior al Noului Citroën C3. În plus,
acestea protejează caroseria împotriva
loviturilor și zgârieturilor zilnice.
Airbump-urile® sunt formate din trei
capsule în relief amplasate în partea
inferioară a portierelor, prima dintre
ele având marginile conturate în alb,
roșu sau Émeraude Anodisé, în ton
cu carcasele proiectoarelor de ceaţă.
* Noul Citroën C3 este disponibil cu sau fără
protecţiile Airbump ®.
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NUMEROASE
POSIBILITĂȚI
DE
PERSONALIZARE
Noul Citroën C3 este o berlină extrem
de personalizabilă. Graţie celor 97
de posibilităţi de personalizare, poţi să alegi
un exterior discret sau un look modern.
Noul C3 propune 7 nuanţe de caroserie,
4 culori de plafon și 4 pachete de culoare.
La acestea se adaugă 3 teme grafice pentru
plafon și 3 ambianţe de interior. Toate culorile
pot fi asortate în funcţie de preferinţe.
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97 DE
COM
BINA
ȚII
Printre culorile care îmbogăţesc paleta
de personalizare a Noului Citroën C3,
se numără Rouge Elixir și Spring Blue.
Pentru a extinde gama bi-ton, Bleu Émeraude
completează nuanţele existente Blanc Opale,
Noir Onyx și Rouge Aden. Pachetul de culoare
Émeraude Anodisé se alătură pachetelor
de culoare negru, alb și roșu.
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7
CULORI

DE CAROSERIE

4
NUANŢE

DE PLAFON

4
PACHETE
CULOARE

Culoarea aleasă pentru plafon va fi
identică cu nuanţa care îmbracă carcasele
retrovizoarelor și geamul custode.

Pachetele de culoare se regăsesc
pe carcasele proiectoarelor de
ceaţă și pe capsulele ce
formează protecţiile Airbump®.
19

3
TEME GRAFICE

PENTRU PLAFON
Roșu, Émeraude sau Techwood:
poţi să alegi decorul preferat
dintre cele 3 teme grafice
pentru a personaliza plafonul
Noului Citroën C3.
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Interiorul Noului Citroën C3 este conceput ca un
veritabil salon în care domină starea de bine.
În habitaclu, pasagerii se simt ca într-o veritabilă
bulă de confort. Planșa de bord creează o atmosferă
primitoare prin materialele și culorile pe care le
îmbracă, în perfectă armonie cu portierele și scaunele.
Pe lângă ambianţa standard, Noul Citroën C3,
propune două noi ambianţe interioare opţionale
ce se remarcă prin tapiţeria specifică pentru scaune
și prin inserţiile de culoare.
Ambianţa Techwood evocă un univers vârf-de-gamă
prin materialele premium ce oferă o atingere delicată.
Asocierea între banda cu aspect de «lemn»,
de inspiraţie scandinavă și tapiţeria de culoare
deschisă în partea superioară a scaunelor conferă
habitaclului un aspect elegant.

Ambianţă Techwood

La rândul său, ambianţa Émeraude, se remarcă prin
contrastul dintre culorile predominant închise și tușele
colorate, pentru un aspect mai dinamic. Planșa de bord
este îmbrăcată într-un material cu efect de piele neagră
și un textil tehnic cu efect 3D.
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AMBIANȚE
DE INTERIOR

Ambianţă standard

Ambianţă Émeraude
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ediţie specială

NOUL CITROËN C3
C-SERIES*
Remarcându-se prin culori emblematice, materiale specifice și echipamente de înaltă
tehnologie în serviciul unui design și confort unice, ediţia specială Citroën C-Series îmbină
toate elementele universului Citroën. Noua ediţie specială face referire la « C-ul » mărcii,
la Confortul excepţional pe care marca îl promovează de mai bine de 100 de ani și la
Caracterul incontestabil al tuturor modelelor Citroën.

Noul Citroën C3 C-Series își afirmă personalitatea puternică printr-o ediţie specială,
care se exprimă, atât la exteriorul cât și la interiorul mașinii. Inserţiile colorate
Anodised Deep Red care îmbracă carcasele proiectoarelor de ceaţă și protecţiile
Airbump® creează un contrast elegant cu cele cinci nuanţe de caroserie:
Blanc Banquise, Sable, Gris Acier, Gris Platinium sau Noir Perla Nera.
Pe lângă decorul specific pentru plafon, oglinzile retrovizoare exterioare sunt puse
în evidenţă de carcasa colorată. Interiorul se remarcă prin materialul textil gri
pentru scaune, care în partea superioară prezintă o bandă orizontală roșie, prin
planșa de bord îmbrăcată în nuanţa Anodised Deep Red, covorașe faţă și spate
și prin praguri de ușă specifice.
Conceput pe baza versiunii Feel Pack, Noul Citroën C3 C-Series propune dotări
ce oferă plăcere la condus și confort la bord, printre care sistemul de asistenţă la
parcarea cu spatele, Pack Vizibilitate și Pachetul Safety.
În ceea ce privește motorizarea, modelul poate fi echipat cu motoare pe benzină
PureTech 83 S&S BVM și 110 S&S BVM6, ce oferă eficienţă și performanţă.

* Disponibil în funcţie de ţară.
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CON
FORT
PENTRU UN CONFORT GENERAL FĂRĂ PRECEDENT

DEPLASĂRI
FĂRĂ EFORT

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

STARE DE BINE
LA BORD

LINIȘTE
INTERIOARĂ

UTILIZARE

Citroën a dezvoltat un concept orientat către confortul general al fiecărui pasager.
Sub denumirea CITROËN ADVANCED COMFORT®, această abordare constă
în soluţii inovatoare, tehnologice și inteligente, care ajută la relaxarea fizică și psihică
a pasagerilor. Sunt luate astfel în considerare toate așteptările clienţilor, confirmând
legitimitatea, curajul și evoluţia mărcii Citroën în materie de confort auto. Patru mari
tendinţe contribuie la formula acestui confort: plăcerea contactului cu materialele,
caracterul practic în toate situaţiile, ambianţa prietenoasă și, în sfârșit, tehnologia
intuitivă, utilă.

PRACTICĂ
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SCAUNE
ADVANCED
COMFORT
28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Noul Citroën C3 beneficiază
de scaune cu șezut și spătar de
dimensiuni generoase, inspirate
din universul mobilei. Materialul
folosit, rezultat al unei inovaţii
100% Citroën, garantează în
permanenţă senzaţia de moale pe
care o oferă acest tip de scaune.
Scaunele Advanced Comfort oferă
un confort unic la rulare,
fie că te deplasezi în mediul urban,
fie că te afli într-o călătorie lungă.
Pasagerii din faţă se bucură, în
plus, de un suport lombar optim.
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SPAȚIOS
ȘI
COMPACT
3,99 M
Noul Citroën C3 oferă un confort remarcabil la interior și spaţiu
suficient atât în partea din faţă, cât și în cea din spate. Spaţiul pentru
picioare este excelent valorificat pentru o călătorie confortabilă.
Cu toate acestea, modelul rămâne compact, cu o lungime
de 3,99 m, oferind în acest fel agilitate și manevrabilitate.
Pentru un plus de confort, modelul este echipat cu oglinzi
retrovizoare exterioare rabatabile electric*.
* În funcţie de versiune.

30 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

31

UN
PORTBAGAJ
DE 300 L
Noul Citroën C3 se adaptează la toate tipurile de utilizări,
graţie portbagajului generos de 300 l, ideal pentru a găzdui
tot felul de bagaje. Și, pentru a-ţi simplifica viaţa la bord,
Noul Citroën C3 se inspiră din rutina ta zilnică. Spaţiile
pentru depozitare au fost gândite pentru a fi funcţionale.
Compartimentul de la baza consolei centrale, completat
de un torpedo de dimensiuni generoase, permite eliberarea
maximă a spaţiului în partea din faţă a vehiculului.
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TEHNO
LOGII
Noul Citroën C3 a fost echipat cu comenzi ergonomice și tehnologii
intuitive, ce garantează siguranţa și confortul la bord, pentru și mai
multă stare de bine. Noul C3 oferă numeroase inovaţii în materie
de conectivitate și 12 sisteme de asistenţă la condus, foarte utile
în viaţa de zi cu zi la bord.
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CONECTIVITATE
36 TEHNOLOGII

CITROËN CONNECT ASSIST
pentru un plus de stare de bine la bord
Graţie aplicaţiei My Citroën, cunoști în timp real
autonomia vehiculului și numărul de kilometri
rămași. Aplicaţia include și Citroën Connect Box*,
care grupează serviciile de apeluri de urgenţă
și de asistenţă localizată, două servicii oferite
în mod gratuit și disponibile 24 h/24, 7 zile/7.
Acestea asigură o localizare precisă și asistenţă
rapidă în situaţia unui incident sau a unui accident.
CITROËN CONNECT NAV
pentru un plus de confort
Noul Citroën C3 este echipat cu tabletă tactilă
de 7” intuitivă și modernă, ideal amplasată în
centrul planșei de bord. Tableta include noua
generaţie de navigaţie conectată și tactilă și poate
fi controlată prin funcţia de recunoaștere vocală,
ce oferă acces la navigaţie, telefon și radio.
Serviciile conectate, precum TomTom Traffic oferă
informaţii în timp real din trafic și te avertizează
vizual și sonor cu privire la zonele cu risc detectate
pe traseu (în funcţie de legislaţia în vigoare a ţării).
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CITROËN CONNECT PLAY
pentru un plus de plăcere
Graţie tehnologiei Mirror Screen, poţi conecta
smartphone-ul pentru a reda funcţiile acestuia
pe ecranul tactil central al Noului Citroën C3.
Poţi să accesezi astfel conţinutul multimedia
și să utilizezi smartphone-ul și aplicaţiile
compatibile direct pe ecranul tactil al vehiculului.
Mirror Screen funcţionează cu Apple CarPlay™
și Android Auto.
Noul Citroën C3 dispune, în plus, de tehnologia
ConnectedCAM Citroën®. Graţie acestei camere
conectate, poţi captura în imagini sau filme
(până la 20 de secunde) scene din viaţa de zi cu zi,
pe care le poţi distribui apoi pe reţelele sociale
prin intermediul aplicaţiei gratuite ConnectedCAM
Citroën, sau le poţi păstra pentru tine. Tehnologia
este utilă în special în cazul unui accident și poate
constitui un element de probă. În cazul în care
vehiculul frânează brusc, camera salvează automat
un film ce începe cu 30 de secunde înainte și se
termină cu 1 minut după eveniment.
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12 SISTEME
DE ASISTENȚĂ LA CONDUS

DEZACTIVABIL

DEZACTIVABIL

SISTEM NOU
DE ASISTENŢĂ LA
PARCAREA CU FAŢA*

SISTEM
DE SUPRAVEGHERE A
UNGHIULUI MORT*

Sistemul te ajută să parchezi în siguranţă vehiculul
în apropierea altor vehicule sau obiecte, graţie celor
șase senzori de asistenţă la parcarea cu faţa.
Pe măsură ce te apropii de obstacol, alerta sonoră
este tot mai rapidă, până ce tonalitatea devine
constantă.

Foarte util pe drumurile de mare viteză
sau pe autostradă, acest sistem avertizează
conducătorul auto de prezenţa unui vehicul
în zonele de unghi mort, prin semnalizarea
cu un led portocaliu pe sticla retrovizorului
de pe partea în cauză.

DEZACTIVABIL

AVERTIZARE
DE PĂRĂSIRE
INVOLUNTARĂ A
BENZII DE RULARE
La viteze de peste 60 km/h, sistemul
detectează părăsirea involuntară a liniei albe
continue sau discontinue, fără ca sistemul
de semnalizare să fie activat și avertizează
șoferul atât sonor, cât și vizual.

DEZACTIVABIL

ALERTĂ DE TIP
PAUZĂ DE CAFEA
Sistemul previne conducătorul auto atunci când
trebuie să ia o pauză, adică după două ore
de condus la o viteză de peste 65 km/h sau
înainte de două ore, dacă sunt detectate
modificări ale traiectoriei vehiculului.

DEZACTIVABIL

REGULATOR-LIMITATOR
DE VITEZĂ CU
LIMITA DE VITEZĂ
DREPT VALOARE
DE REFERINŢĂ
Funcţia de recunoaștere a indicatoarelor de viteză
și recomandări vă propune să setaţi limita de
viteză detectată ca noua valoare de referinţă
pentru regulatorul-limitatorul de viteză.

DEZACTIVABIL

RECUNOAȘTERE A
INDICATOARELOR
DE VITEZĂ
ȘI RECOMADĂRI
Această funcţie recunoaște indicatoarele
rutiere pentru limitare de viteză și transmite
informaţia șoferului pe instrumentarul
de bord.

* În funcţie de versiune.
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12 SISTEME
DE ASISTENȚĂ LA CONDUS

DEZACTIVABIL

DEZACTIVABIL

ACTIVE
SAFETY BRAKE*

ALERTĂ ATENŢIE
ȘOFER*

Acest sistem de frânare de urgenţă limitează
riscul de coliziune. Tehnologia funcţionează
începând de la 5 km/h și se raportează la
obiecte fixe, mobile și la pietoni.
Dacă este detectată o situaţie de coliziune,
conducătorul auto primește un avertisment,
iar dacă nu există nicio reacţie din partea
acestuia, sistemul frânează în mod automat.

Acest sistem analizează traiectoria vehiculului
pe calea de rulare. În caz de vigilenţă scăzută,
o alertă sonoră și vizuală avertizează
conducătorul auto.

DEZACTIVABIL

COMUTARE
AUTOMATĂ A
LUMINILOR DE DRUM*

ACCES
ȘI DEMARARE
MÂINI LIBERE*

Această funcţie preia schimbarea fazelor luminilor
de drum și a celor de întâlnire în funcţie de trafic,
atunci când sunt detectate alte mașini.

Acest sistem permite blocarea, deblocarea
și demararea vehiculului păstrând cheia
în apropiere. Mașina recunoaște șoferul imediat
ce cheia se află în apropiere.

CAMERĂ VIDEO
PENTRU MARȘARIER*
Imediat ce se trece în treapta de marșarier,
camera video permite vizualizarea pe ecranul
tactil de 7”, cu repere gradate color, a spaţiului
din spatele vehiculului, în funcţie de apropierea
de obstacole.

ASISTENŢĂ
LA PORNIREA
ÎN RAMPĂ
Tehnologia împiedică deplasarea nedorită a
vehiculului în rampă, atunci când pedala de frână
este lăsată liberă. Asistenţa la demararea în
pantă acţionează asupra suprafeţelor de rulare
cu un plan înclinat mai mare de 3%, stabilizând
vehiculul pentru aproximativ două secunde.
Șoferul poate, în acest timp, să mute piciorul
de la pedala de frână la cea de acceleraţie.

* În funcţie de versiune.
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MOTORIZĂRI
EFICIENTE
Noul Citroën C3 oferă o plăcere unică la condusul în oraș și performanţe rutiere
deosebite. Aceste avantaje se datorează motorizărilor performante pe benzină
PureTech, eficiente și puternice, omologate în conformitate cu ultimele standarde
de emisii în vigoare.
CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ EAT6
PENTRU PLĂCERE MAXIMĂ LA CONDUS
Cutia de viteze automată EAT6 (Efficient Automatic Transmission cu 6 trepte),
disponibilă în asociere cu motorul pe benzină PureTech 110 S&S asigură
schimbări rapide ale treptelor, pentru o fluiditate excelentă și plăcere
maximă la condus. Deplasările tale de zi cu zi sunt și mai agreabile graţie
confortului la condus oferit de Noul C3.

44 TEHNOLOGII

45

46

47

PRINCIPALELE
DOTĂRI
STANDARD
ÎN FUNCŢIE
DE VERSIUNE
CULORI AIRBUMP ®

Noul Citroën C3 este disponibil în versiune mono-ton și bi-ton.
Noul Citroën C3 este disponibil cu sau
fără Airbump ®.

NOUL CITROËN C3 LIVE**
¿
¿

NOUL CITROËN C3 FEEL
¿
¿

NOUL CITROËN C3 FEEL PACK
¿
¿

NOUL CITROËN C3 SHINE
¿
¿

NOUL CITROËN C3 SHINE PACK**
¿
¿
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¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

NOIR PERLA NERA (P)

GRIS ACIER (M)

¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

Pachet Safe
ty
a benzii de (Avertizare de părăsir
ru
Recunoaște lare, Alertă de tip pa e involuntară
uz
rea indicato
recomandă
arelor de vit ă de cafea,
ri,
ez
siguranţă șo Martor necuplare ce ă și
nturi
fer și pasage
ri)
Pack Vizibilit
at
comutare au e (faruri cu aprindere
au
automat`) tomat` faruri, [terg`toa tomată,
re cu decla
n[are
Mânere ex
terioare uși
în culoarea
caroseriei
Nucă schim
bă
(pe versiunile tor viteze îmbr`cat`
în pi
PureTech 11
0 S&S EAT6ele
)
Lumini de
zi cu LED
Proiectoare
ceaţă
Regulator-l
imitator de
viteză
Oglinzi exte
rioare cu re
glare electri
că și încălz
Oglinzi exte
ite
rioare raba
tabile electri
c
Scaun șofe
r regalbil pe
înălţime
Sistem audi
o digital M
P3 4 HP (D
AB)
Sistem audi
o digital M
P3 6 HP (D
AB)
Plafon bi-to
n
de caroserie Noir Onyx (în afară de
culoarea
Noir Perla N
era)
Volan îmbr
ăcat în piel
e
Volan reglab
il manual în
înălţime și
adâncime

ROUGE ÉLIXIR (P)

en (1)

SPRING BLUE (P)
SABLE (P)

Computer
de bord

GRIS PLATINIUM (M)

Mirror Scre

BLANC BANQUISE (N)

Protecţii roţi
și praguri la
terale Noir
Mat
Jante de ta
blă 15” cu
capace ARR
OW
Capace 15
” CLIC**
Jante de tabl`
16” cu capa
ce cu efect 3D
STEEL & DES
Lumini de
IGN
zi cu LED
Jante aliaj 16
” MATRIX
Diamantées
Jante aliaj 17
” VECTOR
Kit depana
re provizorie
Kit mâini lib
ere Bluetoot
h* și priză
USB
Geamuri sp
ate acţiona
te electric,
secvenţiale
Geamuri fa
ţă acţionate
electric
Geamuri fa
ţă secvenţia
le

ABS, AFU,
ESP, REF, as
istenţă la po
rnirea în ram
Asistenţă la
pă
parcare spat
e
Airbaguri fro
ntale, latera
le și tip corti
nă
Airbump ®
Black
Ambianţă de
interior Tech
wood
Bandou plan
șă de bord
Noir Brillant
Banchetă sp
ate fracţiona
bilă 2/3-1/3
Citroën Con
nect Nav pe
ecran tactil
7”
Aer condiţi
onat cu regl
are manua
l`
Climatizare
automată
Închidere ce
ntralizată cu
telecomandă
Carcase retro
vizoare exte
rioare Noir
Brillant
Sistem de
monitorizar
e a presiuni
i în pneuri
Servodirecţ
ie asistată

CULORI DE CAROSERIE
NUANŢE DE PLAFON

NEGRU CU INSERŢII ROȘII

NEGRU CU INSERŢII ALBE

AMBIANŢE DE INTERIOR

ROUGE ADEN
NOIR ONYX

(doar pentru versiunile bi-ton cu plafon roșu)
AMBIANŢA STANDARD

BLANC OPALE
BLEU ÉMERAUDE

NEGRU CU INSERŢII EMERAUDE
AMBIANŢA TECHWOOD

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿

AMBIANŢA ÉMERAUDE

(M) : metalizat – (P) : perlat – (N) : nemetalizat.
* Necesită un telefon compatibil.
** Disponibil în funcţie de ţară.
(1) Compatibil cu Android Auto și Apple CarPlay™.
Echipamentele descrise în această broșură reprezintă toate tehnologiile disponibile în dotarea Noului Citroën C3.
Autovehiculele Citroën fiind comercializate în întreaga Uniune Europeană, definiţia acestor echipamente poate
varia de la o ţară la alta. Pentru a cunoaște toate detaliile referitoare la echipamentele standard sau opţionale
disponibile, se poate consulta lista de preţuri la adresa www.citroen.ro.
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Motorizări

PureTech 83 S&S
BVM

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

Consum (NEDC) (1) (3)
Urban (l/100 km)

5,0

5,3

5,6

Extra-urban (l/100 km)

3,8

3,8

4,1

Mixt (l/100 km)

4,2

4,4

4,7

Emisii de CO2 (g/km)

97

100

107

Viteză mică (l/100 km)

6,1 - 6,3

6,8 - 7,0

7,8 - 7,9

Viteză medie (l/100 km)

5,2 - 5,4

5,5 - 5,7

5,9 - 6,1

Viteză mare (l/100 km)

4,9 - 5,1

5,0 - 5,1

5,1 - 5,2

Viteză foarte mare (l/100 km)

6,1 - 6,5

5,9 - 6,1

6,1 - 6,2

Ciclu mixt (l/100 km)

5,5 - 5,8

5,7 - 5,8

6,0 - 6,1

Emisii de CO2 (g/km) - ciclu mixt

125 - 131

128 - 131

136 - 139

809

Set de 2 bare de acoperiș transversale.

1471 / 1483
1749

Set de 4 covorașe.
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CAPACE DE 15”
ARROW

CAPACE DE 16” 3D
STEEL & DESIGN

JANTE ALIAJ DE 16”
MATRIX DIAMANTÉE

JANTE ALIAJ DE 16”
HELLIX

JANTE ALIAJ DE 17”
VECTOR

DIMENSIUNI

Cârlig remorcare cu sferă, demontabil
fără unelte.

2539
3996

648 / 1483
1471
1749

1471 /809
1480
1829 / 2007*

2539
3996

648

1471 / 1480
1829 / 2007*

1474 / 1490

Suport smartphone.

CAPACE DE 15”
CLIC

1474 / 1490

1471 / 1483
1749

GARANŢIE anti-perforare :					12 ANI.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi condiţiile detaliate la dealerul Citroën.

1474 / 1490

GAMA DE ACCESORII

GARANŢIE PENTRU VOPSEA :				4 ANI în limita a 100.000 km.
GARANTIE

Consum (WLTP) (2) (3) (4)

(1) Datele privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt determinate în baza noii Proceduri de testare a
autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial, WLTP, valorile relevante fiind apoi exprimate în conformitate cu
NEDC pentru a permite comparaţia între diferite autovehicule. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să contactezi
dealerul tău Citroën. Valorile nu iau în calcul utilizări și condiţii de conducere, echipamente sau opţiuni și pot varia în
funcţie de tipul pneurilor. Pentru mai multe informaţii privind valorile oficiale ale consumului de carburant și ale emisiilor
de CO2, te rugăm să consulţi «Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi» disponibil
gratuit în toate punctele de vânzare sau pe www.rarom.ro.
(2) Valorile consumului de combustibil și emisiile de CO2 respectă omologarea WLTP. Începând cu data de 1 septembrie
2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare
armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). WLTP înlocuiește Noul Ciclu de
Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condiţiilor de testare mai realiste, valorile
consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele
măsurate prin NEDC. Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 pot să difere în funcţie de condiţiile reale de
utilizare și de diferiţi factori, cum ar fi echipamentele specifice, dotări opţionale și tipul anvelopelor. Pentru informaţii
suplimentare contactează dealerul tău Citroën. Pentru mai multe detalii, accesează pagina www.citroen.ro, rubrica
Univers Citroën.
(3) Sub rezerva omologării.
(4) Valori minime - maxime, în funcţie de echipări.
* EAT6 Cutie de viteze automată cu 6 rapoarte.

GARANŢIE COMERCIALĂ PENTRU DEFECTE DE FABRICAŢIE : 4 ANI în limita a 100.000 km.

JANTE ȘI CAPACE

809

2539
3996

648

* Lăţime cu oglinzi exterioare rabatate/nerabatate. Valori exprimate în milimetri.

1471 / 1480
1829 / 2007*

  –  TRUST MOTORS SRL: Importator oficial Citroën în România – își rezervă dreptul de a modifica, fără notificare prealabilă, caracteristicile modelelor prezentate, fără a fi obligată să
actualizeze acest document. Prezentarea nuanţelor de culoare a caroseriei este pur informativă; tehnicile de tipărire nu permit o reproducere fidelă a culorilor. Dacă, în ciuda atenţiei acordate realizării acestui
catalog, consideraţi că s-a inserat vreo greșeală, nu ezitaţi să ne contactaţi. Pentru informaţii privind Service Citroën, contactaţi unul dintre punctele de vânzare ale reţelei noastre din ţară. Informaţii Clienţi Citroën:
office@trustmotors.ro.
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