
LEDEN 2020 | SVETZENY.CZ | 3 

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 F

IR
M

Y
 (

4)
,  A

R
C

H
IV

 B
U

R
D

Y
 (

1)
, S

H
U

T
T

ER
ST

O
C

K
 (

1)
 

Ideální společník do města

V tomto autě vás rozhodně 
nikdo nepřehlédne. Zaujme 
na první pohled neotřelým 
designem i dvoubarevným 

pojetím exteriéru, které si můžete 
nakonfigurovat podle svých představ. 
Ochranné plasty Airbump umístěné 
na dveřích, u světel a blatníků dodávají 
modelu punc výjimečnosti. Dokážou 
zabránit poškrábání auta při nárazu. 

FOCENÍ BĚHEM CESTY
Citroën C3 nabízí novinku v podobě 
HD kamery s GPS, která je zabudovaná 
ve zpětném zrcátku. Můžete s ní na-

táčet a fotit cokoli, co cestou potkáte. 
Tuto vymoženost oceníte v případě 
nehody, kdy kamera automaticky za-
znamená okolní dění. Budete pak lépe 
dokazovat, čí to byla vina. Někoho 
možná mohou zaskočit tvrdší a ostře 
ohraničená sedadla, ale mně velmi 
vyhovovala. Zároveň máte pocit, že 
sedíte v daleko větším autě. Dojem 
prostorného interiéru ještě umocní 
horizontálně členěná palubní deska. 

BEZPEČNOST NADE VŠE
Řízení je s tímhle extravagantním 
drobkem čirá radost. Vynikající brzdy 

JÍZDA

jsou v současnosti už skoro samozřej-
mostí. Tohle auto je ale navíc vybave-
no nejnovějšími asistenčními systémy 
řízení, které sledují mrtvý úhel, 
a jakmile se nebezpečně přiblížíte 
k autu před vámi, reagují nouzovým 
automatickým brzděním. Auto vám 
také pomůže s rozjížděním do kopce, 
varuje před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu a po dvou hodinách 
non-stop jízdy vás vyzve, že je čas 
udělat si malou přestávku. Tenhle 
kompaktní hatchback je zkrátka auto, 
které vypadá skvěle a hlavně ocení-
te jeho příjemné  jízdní vlastnosti.  

Palubní  deska si vystačí  
s minimem tlačítek. Na dotykovém 

displeji  nastavíte vše potřebné  
včetně klimatizace.

Panoramatické střešní 
okno dává jízdě  další 

rozměr.

Nový Citroën C3 nejvíc oceníte ve městě, kde se díky své velikosti  
dostane všude. Navíc vás i kolemjdoucí oslní svým originálním designem.  

TEXT: ALENA BENÍŠKOVÁ

Alena, redaktorka

„Tahle C3 klame tělem. Navenek
budí zdání, jak je to malé auto,

ale uvnitř vás překvapí
dostatek prostoru.“


