NOVÝ CITROËN C3

1974
CITROËN uvádí model CX.
Tento výjimečný vůz, který
kombinuje různé inovace značky,
nabízí uložení motoru a převodovky
vpředu, hydropneumatický
podvozek s možností elektronického
přizpůsobení, zadní konkávní okno
a futuristickou palubní desku.
Tyto inovace mu zajistí
vynikající prodeje.

1934
Seznamte se s výjimečnými
modely, které utvářejí historii
značky CITROËN – od roku 1919
až po současnost.
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CITROËN mění zažité představy
o automobilu a přichází s revolučním
modelem Traction Avant. Již samotný
název odhaluje inovaci, kterou tento
model přináší: pohon předních kol.

1939

CITROËN uvádí na trh model Tub,
který v rámci své moderní koncepce
nabízí mimo jiné i boční posuvné
dveře. Od roku 1948 se jeho
nástupcem stává model H.

1948

Na trh přichází legendární
a nezapomenutelný 2 CV –
ekonomický a spolehlivý vůz, který
v naprostém pohodlí přepraví 4 osoby
a náklad o váze až 50 kg.

Multižánrový umělec
Le Tone se proslavil
v devadesátých letech
hudebním hitem ve stylu
French Touch „Joli Dragon“.
Skládání muziky se věnoval
15 let, ale postupně ho stále
více přitahovaly ilustrace.
Některé z jeho prací byly k vidění mimo jiné
i v galerii Centre Pompidou. Le Tone obdivuje
umělce, kteří pracují s barvou, ale sám
upřednostňuje černobílé kresby, které používá
k vyprávění jednoduchých příběhů zachycených
ve svých zápisnících.

2019
Koncepční elektromobil 19_19
se vyznačuje unikátním designem,
přičemž inspiraci čerpá v leteckém
průmyslu. Podvozek s inteligentním
odpružením poskytuje maximální komfort
jízdy, díky čemuž se posádka vozu cítí jako
v bavlnce. Tento jedinečný elektromobil
nabízí dojezd až 800 km, autonomní
řízení a služby osobního asistenta.

1955

Citroën DS, jehož aerodynamické linie
dodnes přitahují pozornost, je poprvé
představen na autosalonu v Paříži
v roce 1955. Futuristický vzhled z dílny
designéra Flaminia Bertoniho mu
vynesl přezdívku létající talíř.

1968

Doba si žádá lehké a snadno
ovladatelné vozy, jako jsou
Ami 6 a Dyane, ale objevuje se také
originální Méhari, vůz do náročného
terénu vhodný pro jakékoliv využití.

2014

CITROËN C4 CACTUS získává v roce 2015
titul World Car Design of The Year. Toto
ocenění je udělováno vozu, který zaujme
porotce svým vzhledem, překonává zažité
představy a nabízí odvážný a inovativní styl.
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CITROËN
PRO KAŽDÉHO
Ve městě i při výletech do přírody
oceníte pohodlí a pohodu na cestách!
To vše jsou hodnoty, které jsou
značce CITROËN vlastní.

CITROËN C3

CITROËN C-ZERO

CITROËN C1

100% ELEKTRICKÝ

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN BERLINGO
(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI M)

CITROËN BERLINGO
(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI XL)

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
PLUG-IN HYBRID
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CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI XS)

(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTECH M–XL)

MODELOVÁ ŘADA

CITROËN JUMPER COMBI

NOVÝ CITROËN C3
ŽIVOT JE KRÁSNĚJŠÍ
V BARVÁCH
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DEVĚT HLAVNÍCH
PŘEDNOSTÍ
NOVÁ
PŘEDNÍ MASKA
Přední maska zvýrazněná
novým typem LED světlometů.
STRANA 12 – 13

OCHRANA
KAROSERIE

Prvky Airbump® na bočních dveřích
ochrání karoserii a zároveň dodají vozu více stylu.
STRANA 14 –15

97 BAREVNÝCH
KOMBINACÍ
Přizpůsobte vůz svým představám.
STRANA 16 – 21

ÚTULNÝ
INTERIÉR

Objevte dvě nová moderní provedení interiéru
v příjemných tónech a dopřejte si maximální pohodlí.
STRANA 22 – 23
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Seznamte se s výjimečnými
modely, které utvářejí historii
značky CITROËN – od roku 1919
až po současnost.

SEDADLA
ADVANCED COMFORT®

Prostorná sedadla Citroën Advanced Comfort®
zajistí pohodlnější cestování.
STRANA 28 – 29

KOMPAKTNÍ
I DOSTATEČNĚ PROSTORNÝ
Při své délce 3,99 m je velmi praktický
pro každodenní provoz.
STRANA 30 – 31

KONEKTIVNÍ
SLUŽBY

Citroën Connect Assist, Citroën Connect Nav
a Citroën Connect Play.
STRANA 36 – 39

12 ASISTENČNÍCH
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

Mezi nimi například přední a zadní parkovací asistent,
který oceníte zejména ve městě.
STRANA 40 – 43

MOTORIZACE
POSLEDNÍ GENERACE
Úsporné a efektivní motory, homologované
podle nejnovější emisní normy Euro 6.
STRANA 44 – 45
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Výbava popsaná v tomto dokumentu se vztahuje k novému vozu CITROËN C3.
Automobily Citroën jsou uváděny na trh v rámci EU, a proto se jejich definice může v jednotlivých zemích lišit.
Podrobnější informace o standardní výbavě a doplňcích na přání naleznete v ceníku na webových stránkách citroen.cz.
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DES
IGN
Nový CITROËN C3 je robustní, stylový
a bortí zažité předsudky o městských
vozech. Velká kola vhodně doplňují jeho
dokonale vyvážené linie. Boční ochranné
prvky Airbump® se třemi vzduchovými
kapslemi chrání karoserii a současně
dodávají vozu více stylu. První kapsle
je barevně lemovaná a podobný motiv
se objevuje i na polepu sloupku C,
což v kompletu dodává novému vozu
CITROËN C3 na jedinečnosti. Při čelním
pohledu vyvolává vysoká horizontální
příď dojem větší bezpečnosti.

Naskenujte si tento kód
svým chytrým telefonem
a podívejte se na videa pro
NOVÝ CITROËN C3.
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NOVÁ
PŘEDNÍ
MASKA
Přední maska nového vozu CITROËN C3,
která vzešla přímo z koncepčního vozu
CXperience, je ještě odvážnější a dynamičtější.
Chromované logo CITROËN umístěné v masce
plynule přechází až ke světlům LED denního
svícení a zdůrazňuje šířku vozu. Modernizací
prošel i nový světelný podpis LED, který nyní
působí více technologicky. Mlhové světlomety,
které najdeme ve spodní části předního nárazníku,
oživuje barevné lemování.
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OCHRANNÉ
PRVKY
14 DESIGN

AIRBUMP ®*
Inovovaný vzhled ochranných
prvků Airbump® dodává vozu
CITROËN C3 na robustnosti
a umocňuje jeho jedinečný styl.
Tyto prvky, které účinně chrání
karoserii před každodenním
poškozením, byly vylepšeny
a nyní se skládají ze tří vystouplých
vzduchových kapslí umístěných
ve spodní části dveří. První je
zdobená barevným lemováním
v rámci barevného paketu
v provedení bílá, červená nebo
modrá Emeraude, které odpovídá
lemování mlhových světlometů.
* Nový CITROËN C3 je k dispozici
s ochrannými prvky Airbump® i bez nich.
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16 DESIGN

ŠIROKÁ
MOŽNOST
PŘIZPŮSOBENÍ
Nový CITROËN C3 se může pochlubit
nejvyšším počtem prvků přizpůsobení ve své
kategorii. Otevírá se vám bezkonkurenční
možnost úprav vozu spočívající v 97 možných
barevných kombinacích od konzervativního
vnějšího vzhledu po ten nejstylovější. Máte
na výběr ze 7 barev karoserie, 4 barev střechy
a 4 barevných paketů. Kromě těchto prvků
jsou dále k dispozici 3 střešní polepy
a 3 různá provedení interiéru. Všechny tyto
prvky můžete libovolně kombinovat
s ohledem na svá přání a představy.
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97
KOM
BINA
CÍ
Nabídku barevných kombinací rozšiřují barvy
karoserie červená Elixir a modrá Spring.
Dvoubarevné provedení karoserie je nyní
obohaceno o modrou střechu Emeraude jako
doplněk k původním barvám bílá Opal, černá
Onyx nebo červená Aden. A rovněž barevný
paket v provedení modrá Emeraude doplňuje
již důvěrné známé pakety v černé, bílé nebo
červené barvě.
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7
BAREV

4
BARVY

KAROSERIE

4
BAREVNÉ

STŘECHY

PAKETY

nové

nové

nové

nové

Poznámka: zvolená barva střechy
je identická s barvou vnějších
zpětných zrcátek.

Barevný paket zahrnuje
lemování mlhových
světlometů a prvků
Airbump®.
19

3
POLEPY

STŘECHY

nové

Červená, modrá Emeraude nebo Techwood:
je pouze na vás, jakým střešním dekorem
odlišíte svůj nový vůz CITROËN C3.
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PROVEDENÍ
INTERIÉRU

Nebývalým možnostem přizpůsobení vnějšího vzhledu
vozu CITROËN C3 odpovídá rovněž zpracování
interiéru, který nabízí pocit bezpečí a maximálního
pohodlí. Barvy a materiály použité na ergonomické
palubní desce ladí s provedením dveří i sedadel
a kabina jako celek působí vyrovnaně a útulně.
Kromě standardního interiéru, jehož elegance
tkví v jednoduchosti, můžete zvolit u nového vozu
CITROËN C3 dvě nová příplatková provedení
interiéru. Vyznačují se důrazem na barvy
a specifickým čalouněním sedadel.
Luxusní kabina vozu v provedení Techwood
je vybavena dokonale zpracovanými kvalitními
materiály příjemnými na dotek. Kombinace světlého
čalounění sedadel v horní části opěradel a dekoru
palubní desky imitujícího skandinávské dřevo dodává
celku neotřelou eleganci.

3

Dynamičtější styl interiéru Emeraude využívá kontrast
mezi tmavými barvami a modrými dekory Emeraude.
Na sedadlech je použita originální 3D látka a palubní
desku zdobí černý pruh z umělé kůže.
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Standardní interiér

nové

nové

Interiér Techwood

Interiér Emeraude
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speciální série

NOVÝ CITROËN C3
C-SERIES
CITROËN C3 C-Series bezezbytku naplňuje základní hodnoty společnosti CITROËN:
unikátní vzhled podpořený ikonickými barvami, speciálními použitými materiály
a technologickou výbavou pro ještě vyšší pohodlí. Název této speciální série tvořený
písmenem „C“ odkazuje na značku CITROËN stejně jako na výjimečný komfort a osobitý
charakter jejích vozů, které ji odlišují od konkurence již více než sto let.

24 CITROËN C3 C-SERIES

Nový CITROËN C3 potvrzuje svou silnou osobnost prostřednictvím speciální série
C-Series. Tmavě červený dekor mlhových světlometů a prvků Airbump® vytváří
elegantní kontrast se všemi dostupnými barvami karoserie: bílá Banquise, písková,
šedá Acier, šedá Platinium a černá Perla Nera.
Střechu zdobí polep C-Series a pod zpětnými zrcátky se vyjímá plastické logo
speciální série. Celkový vzhled doplňuje elegantní dekorativní polep sloupků C.
Sedadla nového vozu CITROËN C3 C-Series jsou zvýrazněna červeným
horizontálním pruhem a bílým prošíváním a označena logem speciální série.
Jedinečné černé přední a zadní koberečky s červeným prošíváním a speciální
ozdobné kryty prahů doplňují celkový výjimečný vzhled vozu.
CITROËN C3 C-Series vychází z verze Feel Pack a nabízí speciální výbavu pro ještě
vyšší komfort cestování a potěšení z jízdy. Za zmínku stojí pakety Viditelnost
a Safety, jakož i zadní parkovací asistent v základní výbavě této speciální série,
který zajistí příjemnější manévrování s vozem. Co se týče motorizací, vůz je dostupný
s výkonnými a úspornými benzinovými motory PureTech 83 S&S MAN5
a 110 S&S MAN6 a s dieselovým motorem BlueHDi 100 S&S MAN5.
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USNADNIT
ŽIVOT NA PALUBĚ

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ULEVIT

OD PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

POUŽÍVAT
INTUITIVNĚ

KOM
FORT

*

PRO ABSOLUTNÍ POHODLÍ

CITROËN vytváří podmínky pro maximální pohodlí všech
cestujících. Pod označením CITROËN ADVANCED COMFORT®
se skrývají nová inovativní řešení a inteligentní technologie, které
si kladou za cíl zajistit celkovou fyzickou i psychickou pohodu posádky.
Po zvážení veškerých očekávání našich zákazníků jsme se vydali
směrem, který zohledňuje odvahu a pokrok značky CITROËN
s ohledem na jízdní komfort. Zaměřuje se na pět základních oblastí:
intuitivní ovládání a akustický komfort, praktičnost interiéru, pohodlí
a uživatelsky vstřícné technologie.
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28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

SEDADLA
ADVANCED
COMFORT ®

Nový CITROËN C3 je vybaven
pohodlnými širokými sedadly,
která jsou inspirovaná světem
nábytku. Při jejich výrobě byly
zohledněny inovace společnosti
CITROËN projevující se v permanentní
měkkosti bez nepříjemného sesedání.
Sedadla Advanced Comfort®
poskytují pohodlí cestování při
popojíždění po městě stejně jako
na dlouhých trasách. Sedadla řidiče
a spolujezdce jsou vybavena bederní
opěrkou pro větší komfort.

29

30 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

PROSTORNÝ
A KOMPAKTNÍ
S DÉLKOU
3,99 m
Kabina nového vozu CITROËN C3 poskytuje dostatek
prostoru pro řidiče i jeho spolucestující. Místo pro nohy
pasažérů na zadních sedadlech nemá ve svém
segmentu konkurenci.
Nový kompaktní CITROËN C3 je díky své délce 3,99 m
obzvlášť dobře ovladatelný a praktický městský vůz.
Navíc je vybaven vnějšími elektricky sklopnými zrcátky,
což v řadě situací zajisté oceníte.

31

ZAVAZA
DLOVÝ
PROSTOR
O OBJEMU
300 l
Nový CITROËN C3 se přizpůsobí veškerým vašim
požadavkům. Jeho zavazadlový prostor o objemu 300 l
je dostatečně velký pro přepravu zavazadel.
Navíc se inspiroval vašimi každodenními potřebami, aby
poskytl co nejpohodlnější cestování. V jeho kabině naleznete
množství praktických odkládacích míst, za zmínku stojí
především ergonomicky řešené odkládací plochy pod
centrálním displejem doplněné prostornou uzavíratelnou
schránkou spolujezdce.
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33

TECHN
LOGIE
Nový CITROËN C3 klade důraz na ergonomii ovladačů a intuitivní
technologie, protože snadnější ovládání funkcí vozu a pocit jistoty zajistí
komfort cestování i vaši bezpečnost. Nový CITROËN C3 se pyšní rovněž
několika inovacemi z oblasti konektivity a 12 asistenčními systémy řízení,
které určitě oceníte v každodenním provozu.
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NO
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36 TECHNOLOGIE

KONEKTIVITA

CITROËN CONNECT ASSIST
pro větší jistotu
Connect Assist umožňuje propojení aplikace
MyCitroën s vozem, a tedy přístup k údajům
o voze jako je zbývající dojezd, počet najetých
kilometrů, lokalizace vozu nebo informace
o plánovaném servisním úkonu. Zahrnuje
rovněž služby Citroën Connect Box sdružující
služby tísňového a asistenčního volání.
Tyto dvě bezplatné služby jsou k dispozici
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě
nevolnosti nebo poruchy vozu zašlete stisknutím
tlačítka SOS informace identifikující vůz. Dojde-li
k nehodě se spuštěním airbagů, vůz automaticky
zkontaktuje tísňovou linku.
CITROËN CONNECT NAV
pro vyšší komfort
Dotykový 7" displej nového vozu CITROËN C3
je umístěný ve středu palubní desky a zahrnuje
nejnovější generaci on-line navigace.
Na centrálním displeji můžete intuitivně ovládat
navigaci, telefon nebo rádio, k dispozici je rovněž
systém hlasového ovládání. Navigace je spojena
se službami TomTom Traffic*, které vám
poskytnou aktuální informace o dopravě, jakož
i výstrahy týkající se nebezpečných zón
a rychlostních radarů nebo informace o umístění
a cenách čerpacích stanic a parkovišť, informace
o počasí a vyhledávání místních bodů zájmu.

*Není k dispozici v České republice
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38 TECHNOLOGIE

CITROËN CONNECT PLAY
pro více zábavy
Technologie Mirror Screen kompatibilní se systémy
Apple CarPlay™ a Android Auto, umožňuje připojit
chytrý telefon a zrcadlit jeho obrazovku na centrálním
displeji vozu. Řidič tak získává přístup k jeho
multimediálnímu obsahu a může telefon i jeho aplikace
přímo a snadno ovládat přes dotykový displej vozu.
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12 ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ
PRO VYŠŠÍ KOMFORT A BEZPEČÍ

LZE DEAKTIVOVAT

LZE DEAKTIVOVAT

LZE DEAKTIVOVAT

NOVINKA

PŘEDNÍ
PARKOVACÍ
ASISTENT *

SYSTÉM
SLEDOVÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU *

Systém šesti čidel integrovaných
v předním nárazníku pomůže ochránit váš
vůz při parkování v blízkosti ostatních vozidel
nebo jiných překážek. Čím více se přibližujete,
tím více se zvyšuje frekvence výstražného
signálu až po nepřerušený tón.

Tento systém, který je velmi užitečný
na rychlostních silnicích a dálnicích,
upozorňuje řidiče pomocí kontrolky
ve vnějších zpětných zrcátkách
na přítomnost jiného auta v mrtvém úhlu.

*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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SYSTÉM
VAROVÁNÍ PŘED
NEÚMYSLNÝM
OPUŠTĚNÍM
JÍZDNÍHO PRUHU
Při rychlosti vyšší než 60 km/h systém
rozpoznává vodorovné značení na silnici
pomocí kamery a dokáže zjistit neúmyslné
opuštění jízdního pruhu při nezapnutých
směrových světlech. Systém na tuto
skutečnost upozorní řidiče zvukovou
a vizuální výstrahou na přístrojové desce.

LZE DEAKTIVOVAT

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM
OSPALOSTI
(COFFEE BREAK
ALERT)
Systém po 2 hodinách nepřetržitého řízení
při rychlosti převyšující 65 km/h vyzve řidiče,
že je čas udělat si přestávku.

LZE DEAKTIVOVAT

TEMPOMAT
S ROZPOZNÁNÍM
DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ
Běžný tempomat a omezovač rychlosti
je nově doplněn o funkci rozpoznávání
dopravního značení.

LZE DEAKTIVOVAT

SYSTÉM
ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ
S DOPORUČENOU
RYCHLOSTÍ
Tento systém přináší řidiči v jakémkoliv
okamžiku informace o rychlostních limitech,
které je třeba dodržovat. Jakmile je dopravní
značka s omezením rychlosti detekována
kamerou, zobrazí se informace na displeji.

41

12 ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ
PRO VYŠŠÍ KOMFORT A BEZPEČÍ

LZE DEAKTIVOVAT

NOUZOVÉ
AUTOMATICKÉ
BRZDĚNÍ ACTIVE
SAFETY BREAK*
Systém nouzového automatického brzdění
se zvukovou a vizuální výstrahou snižuje riziko
vzniku kolize. Multifunkční kamera umístěná
v horní části čelního skla detekuje překážky.
Je-li zjištěno riziko kolize, systém řidiče
upozorní a pokud řidič nereaguje, systém
automaticky vozidlo zastaví.

*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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LZE DEAKTIVOVAT

VAROVÁNÍ PŘED
POZORNOSTI
ŘIDIČE*
Systém sleduje chování řidiče pomocí
multifunkční kamery umístěné v horní části
čelního skla a zjišťuje případné odchylky
od dráhy vozu od vodorovného značení na silnici.
Tato funkce je zvláště vhodná na dálnicích
při rychlostech nad 65 km/h.

LZE DEAKTIVOVAT

AUTOMATICKÉ
PŘEPÍNÁNÍ
DÁLKOVÝCH
SVĚTEL*
Systém funguje při jízdě ve tmě a automaticky
přepíná dálková světla na potkávací a naopak
podle okolního světla a provozu.

HANDS-FREE
OVLÁDÁNÍ*
Systém umožňuje zamknout, odemknout
a nastartovat vůz a ponechat si přitom klíč
v kapse. Vůz řidiče rozpozná, jakmile přiblíží
ruku k některé klice předních dveří nebo
k otevírání zavazadlového prostoru.

ZPĚTNÁ
PARKOVACÍ
KAMERA*

ASISTENT
ROZJEZD
VE SVAHU

Systém umožňující zobrazit na dotykovém
displeji pomocí 180° panoramatické kamery
bezprostřední okolí vozu. Při přiblížení se
k překážce kamera automaticky zoomuje.

Systém usnadňující rozjezd do svahu,
který zabrání nežádoucímu posunu vozu
po uvolnění brzdového pedálu. Funguje
při sklonu větším než 3 %, kdy udržuje vůz
na místě po dobu dvou vteřin.
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VÝKONNÉ
MOTORIZACE
Nový CITROËN C3 poskytuje maximální potěšení z jízdy ve městě
a vyznačuje se výbornými jízdními vlastnostmi. Výkonné zážehové motory
PureTech a vznětové motory BlueHDi jsou zároveň výkonné i efektivní
a všechny splňují nejnovější emisní normu Euro 6.
AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA EAT6
PRO POTĚŠENÍ Z JÍZDY NA VYSOKÉ ÚROVNI
Automatická převodovka EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6),
která je k dispozici ve spojení s benzinovým motorem PureTech 110 S&S,
zajišťuje rychlé a plynulé řazení převodů pro ještě vyšší potěšení z jízdy.
Díky ní budou vaše každodenní cesty ještě příjemnější.
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HLAVNÍ PRVKY
ZÁKLADNÍ
VÝBAVY
(PODLE
ÚROVNĚ
VÝBAVY)
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NOVÝ CITROËN C3 LIVE
¿
¿

NOVÝ CITROËN C3 FEEL
¿
¿

NOVÝ CITROËN C3 FEEL PACK
¿
¿

NOVÝ CITROËN C3 SHINE
¿
¿

¿
¿

¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿

MATRIX s vý
brusem

3D 16"

15" CLIC

15" ARROW

blatníků a liš
ty kolem prah
ův

¿

Paket Safet
y
(Coffee Brea
k Alert, Varo
vá
opuštěním
jízdního pruh ní před neúmyslným
u,
dopravních
značek omez Systém rozpoznávání
ujícíc
a indikátor ne
zapnutých pá h rychlost
sů řidiče a sp
olujezdce)

černé matné
barvě

ŠEDÁ ACIER (M)

Palubní počít
ač

pneumatik
Hands-free
sada Blueto
oth s USB vs
tupem
Elektricky ov
ládaná okna
předních dv
eří
Sekvenční ele
ktrické ovlád
ání předních
oken
Mirror Screen

Sada na op
ravu

Hliníková ko
la 16"

Denní LED
světla

Ozdobný kr
yt kola

Ozdobný kr
yt kola

Ozdobný kr
yt kola

Ozdobné ro
zšíření

Ozdobná liš
ta palubní de
sky v černé
lesklé barvě
Sklopná lav
ice ve druhé
řadě dělená
v poměru 2/
3–1/3
Rádio (FM/A
M/DAB)
Manuální kli
matizace
Automatick
á klimatizace
Centrální za
mykání s dá
lkovým ovlád
áním
Kryty vnějších
zrcátek v m
atné černé
barvě
Kontrola po
klesu tlaku vz
duchu v pn
eumatikách
Posilovač říz
ení

ABS, AFU,
ESP, REF, po
moc při rozje
zdu do svah
u
Zadní parko
vací asistent
Čelní, bočn
í (přední) a hl
avové airba
gy
Airbump® če
rný

BARVY KAROSERIE
BARVY AIRBUMP ®

CITROËN C3 je v nabídce v jednobarevném nebo dvoubarevném provedení karoserie.
Nový CITROËN C3 je k dispozici
s ochrannými prvky Airbump
nebo bez nich.

BÍLÁ BANQUISE (N)
ŠEDÁ PLATINIUM (M)
PÍSKOVÁ (P)
ČERNÁ S ČERVENÝM DEKOREM
(pouze pro dvoubarevné provedení
s červenou střechou)

MODRÁ SPRING (P)
ČERVENÁ ÉLIXIR (P)
ČERNÁ PERLA NERA (P)
ČERNÁ S BÍLÝM DEKOREM

ČERNÁ S MODRÝM DEKOREM

PROVEDENÍ INTERIÉRU

BARVY STŘECHY

ČERVENÁ ADEN

ČERNÁ ONYX

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ INTERIÉRU*

MODRÁ EMERAUDE

BÍLÁ OPALE

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

nastavitelný
volant
Výškově a po
délně

Přední mlhov
é světlomet
y
Tempomat
a omezovač
rychlosti
Elektricky ov
ládaná a vy
hřívaná vnějš
í zpětná zrc
átka
Elektricky sk
lopná vnějš
í zpětná zrc
átka
Výškově na
stavitelné se
dadlo řidiče
Systém Audio
MP3 4 Repr
oduktory
Systém Audio
MP3 6 Repr
oduktorů
Dvoubarevné
pr
(nelze s barvo ovedení karoserie – če
rn
u karoserie
černá Perla á střecha Onyx
Nera)
Kožený volan
t

Kožená hlav
ice
(pro PureTec řadicí páky
h 110 S&S
EAT6)
LED světlom
ety

Paket Viditeln
os
(Automatick t
é ro
Follow-me H zsvěcení potkávacích
světe
ome, Autom
atické stěrače l,
)
Kliky dveří v
barvě karose
rie

INTERIÉR TECHWOOD

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿
¿

¿

¿

INTERIÉR EMERAUDE

(M): Metalický lak – (P): Perleťový lak – (N): Nemetalický lak.
*Vyžaduje kompatibilní telefon.
(1) Kompatibilní s Android Auto a Apple CarPlay™.
Výbava uvedená v tomto katalogu představuje technologie vozu CITROËN C3.
Popis a výbava vozů se mohou v jednotlivých zemích EU lišit. Podrobné informace o technických parametrech
a základní i doplňkové výbavě všech verzí najdete v ceníku, který je ke stažení na internetových stránkách www.citroen.cz.
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Motorizace

PureTech 83
S&S MAN

PureTech 110 PureTech 110
S&S MAN6
S&S EAT6*

BlueHDi 100
S&S MAN

Spotřeba (NEDC) (1) (3)
Město (l/100 km)

5,0

5,3

5,6

3,6

Mimo město (l/100 km)

3,8

3,8

4,1

3,0

Smíšený (l/100 km)

4,2

4,4

4,7

3,2

Emise CO2 (g/km)

97

100

107

86

Nízká rychlost (l/100 km)

6,1 – 6,3

6,8 – 7,0

7,8 – 7,9

4,9 – 5,0

Střední rychlost (l/100 km)

5,2 – 5,4

5,5 – 5,7

5,9 – 6,1

4,1 – 4,3

Vysoká rychlost (l/100 km)

4,9 – 5,1

5,0 – 5,1

5,1 – 5,2

3,8 – 3,9

Velmi vysoká rychlost (l/100 km)

6,1 – 6,5

5,9 – 6,1

6,1 – 6,2

4,9 – 5,1

Průměrná rychlost (l/100 km)

5,5 – 5,8

5,7 – 5,8

6,0 – 6,1

4,4 – 4,5

Emise CO2 (g/km) – průměrná rychlost

125 – 131

128 – 131

136 – 139

115 – 119

HLINÍKOVÁ KOLA
A OZDOBNÉ KRYTY KOL

Spotřeba (WLTP) (2) (3) (4)

OZDOBNÝ
KRYT KOLA 15"
CLIC

OZDOBNÝ
KRYT KOLA 15"
ARROW

OZDOBNÝ
KRYT KOLA 3D 16"
STEEL & DESIGN

(1)Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO byly stanoveny na základě nové metody měření WLTP (nařízení EU 2017/948)
2

a převedeny do NEDC, aby bylo možné vozidla vzájemně porovnávat. Více informací získáte u svého koncesionáře
CITROËN. Tyto hodnoty nezohledňují podmínky používání vozu, styl jízdy ani doplňkovou výbavu a mohou se měnit
podle typu pneumatik. Podrobnější informace o spotřebě paliva a emisích CO2 najdete v praktickém průvodci
„Standardní spotřeba paliva a emise CO2 u nových osobních vozidel“, který je zdarma k dispozici ve všech prodejnách
obchodní sítě.
(2)Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO jsou měřené podle metody WLTP (nařízení UE 2017/948). Od 1. září
2
2018 jsou všechna nová vozidla homologovaná podle celosvětově platné metodiky testování spotřeby paliva a emisí
CO2 pro osobní a lehké užitkové vozy WLTP. Protokol WLTP nahrazuje doposud používanou evropskou metodu
měření NEDC. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 naměřené v rámci nového zkušebního cyklu WLTP lépe
odpovídají reálným podmínkám provozu, proto jsou ve většině případů vyšší než hodnoty naměřené metodou NEDC.
Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou závislé na výbavě vozidla, zvolené doplňkové výbavě a typu pneumatik. Více
informací získáte u svého koncesionáře CITROËN nebo na internetových stránkách www.citroen.cz.
(3)V procesu homologace.
(4)Hodnoty jsou minimální a maximální dle zvolené výbavy.
* EAT6: šestistupňová automatická převodovka

HLINÍKOVÉ
KOLO 16"
MATRIX S VÝBRUSEM

ROZMĚRY

809

Střešní nosič

1471 / 1483
1749

Koberečky
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2539
3996

648 / 1483
1471
1749

1471 /809
1480
1829 / 2007*

2539
3996

1474 / 1490

Držák chytrého telefonu

1474 / 1490

1474 / 1490

NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ
1471 / 1483
1749

HLINÍKOVÉ
KOLO 16"
HELLIX

Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí

809

2539
3996

*Šířka vozu včetně vnějších zpětných zrcátek. Hodnoty uvedeny v mm.

648

1471 / 14
1829 / 20

ZÁKLADNÍ:	
2 ROKY bez omezení počtu ujetých km. Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
NA LAK:
ZÁRUKA

 ROKY pro osobní vozy.
3
2 ROKY pro užitkové vozy.

PROTI PROREZAVĚNÍ: 1
 2 LET pro osobní vozy.
5 LET pro užitkové vozy.
Pro více informací se seznamte s podrobnými podmínkami ve svém prodejním místě CITROËN.

EssentialDrive:	OD 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.
IdealDrive:
SMLOUVY

 D 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
O
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Okamžitá identifikace vozidla
v autorizované síti Citroën.

FreeDrive: 	OD 2 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Výměna opotřebovaných dílů.
Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.

STÁHNĚTE SI NOVOU MOBILNÍ APLIKACI MY CITROËN,
abyste mohli využívat sledování provozu svého automobilu na míru a měli přístup ke všem službám
CITROËN ze svého chytrého telefonu.

názory klientů
citroen-advisor.cz

HODNOŤTE, TVOŘTE A SDÍLEJTE SVŮJ NÁZOR NA SVÉ VOZIDLO
nebo na prodejní místo CITROËN po nákupu nebo po zásahu provedeném ve vašem servisu.
Poznámky a příspěvky jsou zveřejňovány na stránkách Citroën.

Více
informací
naleznete
na citroen.cz
Financování
a nabídky
služeb

doporučuje

C AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Provedení vozidel CITROËN, prodávaných v EU, se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu
„Ceník“ na stránkách www.citroen.cz. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich definici v době tisku tohoto dokumentu a nemohou být považovány za smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění
charakteristiky představených modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy popsaných v této brožuře představuje veškerou technologii použitou u modelu Citroën C3. Tyto prvky mohou být součástí standardní
nebo doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AUTOMOBILES CITROËN potvrzuje, že v souladu s právními předpisy týkajícími se nakládání s vozidly po ukončení jejich životnosti, plní stanovené cíle a že při výrobě produktů, které prodává, jsou používány
recyklovatelné materiály. Zobrazené barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu byla věnována velká péče, jestliže se však domníváte, že obsahuje chybný údaj,
neváhejte nás na něj upozornit. Pro získání bližších informací nás kontaktujte na Infolince +420 222 352 277 nebo na adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o službách CITROËN se obraťte na prodejní místa naší sítě v ČR.
CITROËN ASSISTANCE: 800 10 12 10. Bezplatné volání v rámci ČR.
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www.citroen.cz nebo m.citroen.cz z mobilního telefonu nebo si stáhněte zdarma mobilní aplikaci.

Duben 2020 – tisk Shadow Production, s. r. o.

KOMPLETNÍ NABÍDKU CITROËN NALEZNETE NA

