CItroën C1
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1934
CITROËN mění dosavadní
představy o automobilu
a přichází s revolučním
modelem Traction Avant.
Již samotný název odráží
novátorské řešení, které
tento model přináší:
pohon předních kol.

Le Tone se v elektronické hudbě
proslavil v devadesátých letech na vlně
French Touch hitem « Joli Dragon ».
Skládání muziky se věnoval 15 let,
ale postupně ho stále více přitahovaly
ilustrace. Jeho ilustrátorské práce byly
k vidění i v galerii Centre Pompidou.
Le Tone se obdivuje umělcům, kteří
zvládají barevnou malbu, ale přiznává,
že má slabost pro černobílou kresbu,
kterou do svých zápisníků zachycuje
jednoduché příběhy.
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1919
Probíhá sériová výroba modelu
CITROËN Type A.

1939
CITROËN uvádí na trh model Tub, který
v rámci své moderní koncepce nabízí mj.
i boční posuvné dveře. Jeho následníkem
je model H.

1948
Nezapomenutelný 2 CV,
«... ekonomický a spolehlivý vůz,
jenž s maximálním komfortem
přepraví 4 osoby a 50 kg zavazadel».

Designed by

2014
Citroën C4 CACTUS
inovuje z pohledu
designu a s Airbump ®
i v oblasti ochrany.

1968
Doba si žádá lehké a obratné vozy,
jako Ami 6 a Dyane... ale objevuje se
i originální Méhari, vůz do náročného
terénu vhodný pro jakékoliv využití.

1974
70. a 80. léta dále upevňují technologické image značky. Přichází modely CX,
BX, AX a zástupce vyšší třídy XM
s elektronickými a hydraulickými
tlumiči Hydractive.

2015
CITROËN, držitel poháru konstruktérů ve světovém
šampionátu Rallye-Raid v letech 1993 až 1997,
čtyřikrát v řadě vítěz poháru pilotů v Rallye-Raid,
držitel 8 mistrovských titulů konstruktérů
v šampionátu WRC a 2 v mistrovství světa WTCC,
dokazuje rok co rok svou skvělou formu
a výjimečnou konkurenceschopnost.
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citroën C1

citroën C3

citroën C3 PICASSO

citroën BERLINGO
MULTISPACE

citroën C4 CACTUS

citroën C4 AIRCROSS

Ci

citroën C4

citroën C-ELYSÉE

Každému jeho Citroën
Komfort a příjemnou atmosféru, které na palubě vozu vládnou a značce
CITROËN jsou odjakživa vlastní, oceníte při jízdě ve městě i po dálnici.

Ci
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citroën C4 PICASSO

citroën GRAND C4 PICASSO

CITROËN SPACETOURER

citroën JUMPER KOMBI

MODELOVÁ ŘADA

citroën C5

citroën C5 TOURER

CITROËN C1
aneb jak si poradit ve městě
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CITROËN C1
A JEHO 6 HLAVNÍCH PŘEDNOSTÍ
STRANY 10 -11

Neodolatelný
vzhled
Energií sršící silueta a přední maska
se šibalským pohledem

STRANY 12 -13

Kompaktnost
3,46 m se 3 nebo 5 dveřmi
STRANY 14 - 15

Vlastní úpravy

Hatchback nebo Airscape
(verze se stahovací střechou),
8 barev karoserie,
6 dvoubarevných provedení,
3 barvy interiéru

6

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

STRANY 20 - 21

Verze
Airscape

Stahovací střecha
s elektrickým ovládáním

STRANY 22 - 27

Komfort
Vybavený pro potřeby jízdy ve městě,
například funkcí Mirror Screen

STRANY 32 - 33

Motory

Nízká spotřeba paliva
a potěšení při řízení vozu
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10 DESIGN

NEODOLATELNÝ DESIGN
OPTIMISTICKÝ A ŽIVÝ

CITROËN C1 prokličkuje ulicemi s šarmem a lehkostí
sobě vlastní! Městský vůz s 3 nebo 5 dveřmi či se
stahovací střechou « Airscape » má jiskru a žádné zábrany.
Jeho optimistický styl a šibalský pohled předních
světlometů ho na první pohled odliší od ostatních.
Vertikálně umístěná denní LED světla propůjčují tomuto
sympatickému vozu zřetelný světelný podpis
a zdůrazňují jeho usměvavý výraz.
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KOMPAKTNÍ
SE 3 A 5 DVEŘMI

CITROËN C1 má ve 3 i 5dveřové verzi
velmi kompaktní rozměry (délka 3,46 m /
šířka 1,62 m / výška 1,46 m) a současně
v interiéru nabízí velkorysý prostor
pro 4 dospělé pasažéry.

12 DESIGN

3,46 M
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VLASTNÍ ÚPRAVY

Svěží barvy
a zářivé kombinace

Bílá Lipizan (N)

Karoserie modrá Lagoon /
střecha černá Caldéra

14 DESIGN

Šedá Carlinite (M)

Karoserie červená Scarlet /
střecha černá Caldéra

CITROËN C1 zdobí osm „trendy“ barev karoserie od černé Caldéra,
šedé Gallium, šedé Carlinite, modré Smalt až po bílou Lipizan,
modrou Lagoon, červenou Scarlet nebo červenou Jelly.
Je hravý a nebojí se tedy ani výrazných dvoubarevných kombinací
se střechou v barvě modrá Lagoon, šedá Gallium nebo černá
Caldéra. Také u verzí se stahovací střechou Airscape může mít
plátno střechy jinou barvu než samotný vůz.

Červená Jelly (N)

Černá Caldera (M)

Karoserie šedá Gallium /
střecha černá Caldéra

Modrá Lagoon (N)

Karoserie černá Caldéra /
střecha šedá Gallium

Šedá Gallium (M)

Modrá Smalt (P)

Karoserie červená Jelly /
střecha šedá Gallium

Červená Scarlet (N)

Karoserie bílá Lipizan /
střecha modrá Lagoon

(M): metalická - (P): perleťová - (N): nemetalická.
Metalické a perleťové barvy jsou k dispozici za příplatek.
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Provedení
interiéru

Sympatická kabina
CITROËN C1 dokáže zaujmout nejen svým
exteriérem. S pakety Pack Colors se hravost
a barevnost přenáší i do interiéru vozu.
Strukturovanou a stylově jednoduchou palubní
desku oživuje barevný panel multimediálního
systému, barevné kryty výstupů vzduchu
i lem kolem manžety řadicí páky.

* Za příplatek
16 DESIGN

Pack Color White*

Pack Color Sunrise Red*
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18 KOMFORT

OPTIMÁLNÍ KOMFORT
Pro každodenní pohodu

CITROËN C1 byl navržen pro život ve městě, kde
se cítí jako ryba ve vodě. Každodenní povinnosti plní
s přehledem, má k tomu totiž všechny předpoklady:
řadu úložných prostorů a ergonomicky dokonalé
vybavení, například praktický a velmi dobře přístupný
zavazadlový prostor. A díky bezvadné směrové
stabilitě CITROËN C1 nabízí i absolutní potěšení
při řízení vozu.
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20 KOMFORT

(1)

(2)

(3)

STAHOVACÍ STŘECHA

Každá cesta je krásné dobrodružství

CITROËN C1 nabízí verzi Airscape se stahovací střechou,
která je k dispozici v 3 nebo 5dveřovém provedení. Plátěná
stahovací střecha velkorysých rozměrů (délka 800 mm,
šířka 760 mm) vám přinese pocit větší svobody a dokonalého
potěšení. Její používání je díky elektrickému ovládání
(až do rychlosti 120 km/h) velmi pohodlné a plátno
si můžete vybrat ve 3 barevných variacích:
červená Sunrise Red (1), šedá (2) a černá (3).
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22 KOMFORT

4,80 m
Průměr otáčení

Zásluhou svých kompaktních rozměrů a optimálního
průměru otáčení 4,80 m se CITROËN C1 může
pochlubit mimořádnou obratností. Řízení bude pro řidiče
opravdovým potěšením i díky elektrickému posilovači řízení,
který je příjemný a přesný při jízdě ve městě i po dálnici.
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196 L
VELKÝ A
PRAKTICKÝ

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

CITROËN C1 je synonymem pro
ergonomii a nanejvýš snadné každodenní
používání. Praktický zavazadlový prostor
má objem 196 l a díky dělenému
zadnímu sedadlu a zadnímu krytu,
který se při otevření víka zavazadlového
prostoru zvedne, je velmi snadno
přístupný. Se sklopenými zadními
sedadly se přepravní kapacita vozu
zvětší na 780 l.

24 KOMFORT
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26 KOMFORT

NALADĚNÝ
NA VAŠE POTŘEBY
SNADNÝ ŽIVOT NA PALUBĚ

CITROËN C1 je ideálním společníkem do města.
Je vybavený řadou praktických a důmyslných přihrádek
rozmístěných po celém interiéru: držák na nápoje, uzavřená
schránka spolujezdce, do které se vejde i litrová láhev.
Zároveň máte k dispozici i řadu komfortních prvků výbavy:
dotykový 7“ displej, automatickou klimatizaci, ovládání
na volantu, vyhřívaná přední sedadla a u 3dveřové verze
paměť polohy předních sedadel.
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28 TECHNOLOGIE

UŽITEČNÉ TECHNOLOGIE
POHODOVÉ ŘÍZENÍ

CITROËN C1 je vybavený technologiemi, které vám
maximálně zjednoduší život za volantem: v základní
výbavě vozu najdete šest airbagů a systém ESP
stabilizující dráhu jízdy při ztrátě adheze, dále
omezovač rychlosti* nebo kontrolu poklesu
tlaku vzduchu v pneumatikách.
* Podle zvolené verze
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PODPŮRNÉ
SYSTÉMY ŘÍZENÍ

POMOC PŘI ROZJEZDU
VE SVAHU (Hill Start Assist)
Systém tvoří součást standardní výbavy. Při rozjezdu ve svahu
se sklonem větším než 3 % vůz automaticky zůstane stát
2 vteřiny na místě. Rozjezd - například při výjezdu
z podzemního parkoviště - je tak pohodlný a bezpečný.

30 TECHNOLOGIE

ZPĚTNÁ PARKOVACÍ
KAMERA

Active
CITY brake

Kamera přenáší obraz prostoru za vozem na dotykový
7“ displej. Manévrování při parkování je díky tomu mnohem
snazší a snižuje se nebezpečí jeho poškození.

Kamera a snímače zabudované v horní části čelního skla
monitorují situaci na silnici a v případě, že hrozí čelní srážka,
aktivují automatické brzdění.
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CITROËN C1 je poháněný
inovativními motory s emisemi CO2
od 95 g/km.

32 TECHNOLOGIE

Motory vozu CITROËN C1
dosahují vynikající spotřeby paliva
(od 4,1 l/100 km v kombinovaném
provozu).

Motor PureTech 82 se může
pochlubit skvělými výkony: zrychlení
z 0 na 100 km/h za 11 vteřin.

MOTORY

Ekologicky účinné

CITROËN C1 je nejen inteligentní, ale také
ekologicky efektivní vůz. Vděčí za to své nízké
hmotnosti (940 kg), pneumatikám s velmi
nízkým valivým odporem a účinným motorům
poslední generace.
CITROËN C1 nabízí motor 1.0 VTi 68 s manuální
pětistupňovou převodovkou a s ním dosahuje
vynikajících výsledků z pohledu spotřeby paliva
i emisí CO2. Tento motor je v nabídce
i s pilotovanou převodovkou ETG.
CITROËN C1 je k dispozici
také s novým motorem řady PureTech 82 MAN.
Tento benzinový tříválec motor se vyrábí ve Francii
a dosahuje výkonu 82 k. Využívá inovativní, účinné
a úsporné technologie (spotřeba v kombinovaném
provozu 4,3 l/100 km, emise CO2 99 g/km),
a přitom si zachovává živost a komfort řízení.
Se zrychlením z 0 na 100 km/h za pouhých
11 vteřin se váš CITROËN C1 rychle vymaní
z víru velkoměsta!

Všechny motory vozu CITROËN C1
splňují emisní normy Euro 6.
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CITROËN C1 feel edition
Dostupné v sedanu, 5 dvéřový

Série FEEL EDITION
+ Otáčkoměr
+ Barva krytů zpětných zrcátek
Sunrise červená
+ Střed Okrasného krytu 15’’ COMET
+ Pack Color šedá Satin
+ Grafický motiv střechy
+ Koberečky
+ Connecting Box
(Audiosystém MP3, 4x repro,
mono-tuner, konektor USB,
audio zásuvka typu jack)

Bílá LIPIZAN (N)

34 HLAVNÍ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY

Modrá LAGOON (N)

Šedá CARLINITE (M)

Černá CALDERA (M)

Šedá GALLIUM (M)

Modrá SMALT (P)

(M): metalický lak – (N): nemetalický lak – (P): perleťový lak

35

HLAVNÍ PRVKY
ZÁKLADNÍ
VÝBAVY
(PODLE ÚROVNĚ
VÝBAVY)

36 HLAVNÍ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
CITROËN C1 LIVE
¿
¿
¿
¿

CITROËN C1 FEEL
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

CITROËN C1 FEEL EDITION
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

CITROËN C1 AIRSCAPE SHINE
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿

ovládáním

zpětných zr
cátek v

barvě stahov
ací plátěné
Barva krytů
střechy (1)
zpětných zr
cátek černá
Caldera
Kontrola po
klesu tlaku
vzduchu v pn
eumatikách
Elektrický po
silovač řízen
í
Okrasný kryt
Star 14“
Okrasný kryt
COMET 15
’’
Okrasný kryt
COMET 15
’’ (jen PureTe
ch 82)
Přídavná de
nní LED diod
ová světla v
předním ná
razníku
Bezpečnos
tní úchyty IS
OFIX pro up
evnění děts
ké sedačky
Hliníkový di
sk Planet 1
5”

Kryty vnější
ch

Centrální za
mykání s dá
lkovým

LÁTKA MICA GREY*

Otáčkoměr

(Hill Start A
ssist)
Čelní, bočn
í a hlavové
airbagy
Výškově na
stavitelné op
ěrky hlavy vz
adu
Sklopná lavi
ce ve druhé
řadě neděle
ná
Sklopná lavi
ce ve druhé
řadě dělená
v poměru 5
0 / 50
Odkládací kr
ytá přihrádk
a spolujezdc
e
Klimatizace

Pomoc při
rozjezdu ve
svahu

ABS, AFU,
ESP

PROVEDENÍ INTERIÉRU

LÁTKA ZEBRA SUNRISE RED*

LÁTKA WAVE GREY*
* Další dodatečné materiály

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dětská autosedačka
Kiddy Cruiserfix Pro

Disky
a kryty kol

Samočinné rozsvícení
světel za snížené
viditelnosti

Grafický motiv
střechy

Středová koncovka
výfuku

Okrasný kryt
STAR 14“

Okrasný kryt
COMET 15“

Hliníkový disk
PLANET 15“

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

Chromové boční lišty
(k dispozici pro 3dveřové verze)

a vyhřívaná
vnější zpětná
zrcátka
Výškově na
stavitelné se
dadlo řidiče
Audiosystém
MP3, 2x re
pro (kromě
VTi 68 ETG
)
Audiosystém
MP3, 4x re
pro, konekt
or USB, Blu
etooth
Audiosystém
MP3, 4x re
pro, konektor
USB, Bluetoo
th (pro VTi 6
Dotykový di
8 ETG)
splej 7“ Mirr
or Screen (2)
Kožený vola
nt

Střešní nosič

Elektricky ov
ládaná

Osvětlení in
teriéru

Příprava pro
rádio

Koberečky

Sada pro be
zdemontážn
í opravu de
fektu pneum
atiky
Chromovan
é lišty oken
ního rámu
Elektricky ov
ládaná okna
předních dv
eří
Omezovač
rychlosti (kro
mě VTi 68
ETG)
Palubní počí
tač

Active City Brake

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

(1) Barva krytů zpětných zrcátek v černé barvě Caldera s karosérií v modré barvě Lagoon
(2) Vyžaduje kompatibilní telefon

¿

¿

Výbava uvedená v tomto katalogu představuje technologie nového vozu CITROËN C1. Definice a
výbava vozů se mohou v jednotlivých zemích EU lišit. Podrobné informace o technických parametrech
a základní i příplatkové výbavě všech verzí najdete v ceníku, který je ke stažení na internetových
stránkách www.citroen.cz.
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S OHLEDEM
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Spotřeby a emise CO2 (normy CEE 1999-100)*
Městský
provoz
(l/100km)

Mimoměstský
provoz
(l/100 km)

Kombinovaný
provoz
(l/100 km)

Emise CO2
(g/km)

VTi 68 MAN

5,0

3,6

4,1

95

VTi 68 ETG

5,0

3,8

4,2

97

PureTech 82 MAN

5,4

3,7

4,3

99

Motory

* Uvedené údaje se mohou měnit. Nejaktuálnější hodnoty naleznete na stránkách www.citroen.cz.
Výše uvedené spotřeby paliva odpovídají hodnotám homologovaným podle předpisů platných pro
všechny výrobce a všechny vozy prodávané v Evropě. Tyto hodnoty jsou získávány za přesně
stanovených zkušebních podmínek (teplota, hmotnost, vlastnosti zkušebního zařízení, atd.) a na
rovné vozovce. Podmínky provozu, atmosférické podmínky, stav naložení vozu, styl řízení, tlak
v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i bez zátěže), časté využívání klimatizace a/nebo
topení či celkový technický stav vozu mohou zapříčinit, že budou reálné hodnoty spotřeby odlišné
od spotřeb oficiálně homologovaných.
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SMLOUVY A ZÁRUKY
CITROËN
SERVISNÍ SMLOUVY
• Prodloužená záruka – EssentialDrive
Prodloužené zabezpečení proti nepředvídaným výdajům na 12, 24 nebo 36 měsíců nad
rámec dvouleté smluvní záruky nebo do ujetí 40 000 – 150 000 km.
Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Rozšířené asistenční služby - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• Pravidelná údržba – IdealDrive
Dokonalá péče o Vaše vozidlo na 12 až 60 měsíců nebo do ujetí 40 000 – 200 000 km.
Rozpočet na provoz vozidla budete mít pod kontrolou.
Prodloužená záruka (oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné).
Pravidelné prohlídky předepsané výrobcem (materiál i práce).
Rozšířené asistenční služby - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• Kompletní servis – FreeDrive
Veškeré výdaje na vozidlo budete mít pod kontrolou, a to na 12 až 60 měsíců nebo do ujetí
40 000 – 200 000 km.
Prodloužená záruka (oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné).
Pravidelné prohlídky předepsané výrobcem (materiál i práce).
Výměna všech opotřebených dílů (s výjimkou pneumatik).
Rozšířené asistenční služby - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
ZÁRUKY
• Základní záruka
2 roky bez omezení počtu ujetých km.
Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

CITROËN
&VY

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

• Záruka proti prorezivění
12 let pro osobní vozy.
5 let pro užitkové vozy.
• Záruka na lak
3 roky pro osobní vozy.
2 roky pro užitkové vozy.
SLUŽBY
• Citroën&Vy
S námi víte, na čem jste
Nový program značky Citroën přináší závazky pro Vaši větší pohodu a spokojenost.
Práce bez souhlasu zákazníka = práce zdarma
Ze servisu čistým vozem
Slevy až 30 % na originální náhradní díly pro vozy starší 4 let
Citroën Advisor - Váš názor na kvalitu služeb nás zajímá
• Předběžná technická kontrola
Příprava Vašeho vozu na povinnou technickou kontrolu, záruka jejího úspěšného průběhu.
• Náhradní vozy
Nabízíme Vám zapůjčení vozů za preferenční cenu po dobu pobytu Vašeho vozu v servisu.
• Posouzení klimatizace
Prověření důležitých částí klimatizačního systému za paušální cenu.
• Roční prohlídka pro klid a pohodu
Zjednodušená kontrola vozu v pravidelných intervalech. Máte jistotu, že je Váš vůz stále v
dobré kondici.

S NÁMI VÍTE,
NA ČEM JSTE

definici v době výtisku tohoto dokumentu; 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 C1.
Tyto prvky mohou být součástí standardní nebo
doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla.

Sdílejte a prohlížejte názory klientů na…

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,

CITROEN-ADVISOR.CZ

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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