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A Citroën a Traction Avant-nal  
forradalmasította az autózást.  
A nevét az egyik rendhagyó műszaki 
megoldásáról kapta: a motorja az első 
kerekeit hajtja. Azóta az autógyártók 
többsége átvette ezt a megoldást. 

A Citroën bemutatja a modern  
koncepciójú Tub-öt, amely oldalsó tolóajtóval 
rendelkezik. Utódja 1948-ban a Type H lesz.

A 2 CV koncepciójának lényege  
az volt, hogy megbízható és  
gazdaságos legyen,  
és kényelmesen elférjen benne  
4 személy + 50 kg csomag.

Könnyű és agilis autók születtek 
ebben az időszakban, mint az Ami 6 
és a Dyane, de ne felejtsük el  
a Méharit sem. Ez az eredeti autó 
minden terepen és környezetben 
megállta a helyét. 

Az 1955-ös autószalonon debütáló DS 
szokatlan, áramvonalas külsejével 
azonnal a figyelem középpontjába 
került. Az olasz Flaminio Bertoni  
tervezte futurisztikus modellt nem 
véletlenül szokták ufóhoz hasonlítani.

5 Rallye-Raid konstruktőri világbajnoki cím 1993 és 1997
között, 8 WRC világbajnoki cím 2003 és 2012 között, majd
3 év alatt 3 világbajnoki cím a WTCC-ben (2014-től 2016-ig):
a Citroën egészen kivételes eredményekkel büszkélkedhet.
Ez az egyedülálló szellemiségű és a kihívásokat kereső márka
2017-ben azzal a céllal tért vissza a WRC-be, hogy ismét
a referencia lehessen.

2017

2016
A Cxperience Concept átértelmezi  
a felső kategóriás limuzinok stílusjegyeit:  
merész sziluett, designos belső kialakítás 
és csúcstechnológia jellemzik.  
A formatervezés szerelmeseinek  
nagy örömére minden tekintetben  
kimagasló minőséget képvisel.

A Citroën bemutatta a CX-et. 
A modell a márka műszaki fejlesztéseinek 

szintézisét adja: elöl található motor és váltó, 
az állandó hasmagasságról gondoskodó 

hidro-pneumatikus felfüggesztés, homorú 
hátsó szélvédő és futurisztikus műszerfal. 

Olyan újítások voltak ezek, amelyek ragyogó 
karriert biztosítottak a modellnek.

1974

között, 8 WRC világbajnoki cím 2003 és 2012 között, majd
3 év alatt 3 világbajnoki cím a WTCC-ben (2014-től 2016-ig):

Ez az egyedülálló szellemiségű és a kihívásokat kereső márka

Fedezze fel a Citroën legendás
modelljeit 1919-től napjainkig.
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A 90-es években zenei sikereket 
elérő Le Tone 15 évet szentelt 

a zenének, majd fokozatosan 
áttért az illusztráció területére. 
Kreációival egészen a Pompidou 
Központig jutott. A színekkel 

bátran bánó művészeket preferáló Le Tone szívéhez 
a fekete-fehér is igen közel áll, amelyet egyszerű 
történetek elmeséléséhez használ. Ezeket filctollal 
rajzolja le kis füzetébe.



PALETTA

CITROËN C3
IGAZI EGYÉNISÉG, AKÁRCSAK ÖN.

CITROËN C3
IGAZI EGYÉNISÉG, AKÁRCSAK ÖN.

Városban és országúton vezetve egyaránt értékelni fogja azt a kényelmet,
amely mindig is jellemző volt a Citroën modellekre.

ÖNNEK IS VAN EGY CITROËNÜNK

CITROËN BERLINGO
(M – XL MÉRETBEN)

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI
(XS – M – XL MÉRETBEN)

CITROËN C4 CACTUSCITROËN C4 CACTUS

CITROËN C-ZERO

CITROËN C5  
AIRCROSS SUV

CITROËN C3 AIRCROSS 
KOMPAKT SUV

CITROËN C3
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CITROËN C3
A 8 LEGFONTOSABB ÜTŐKÁRTYA

ÁTTEKINTÉS

A karosszériát védő karakteres
stíluselemek

AIRBUMP®

14–15. OLDAL

4 BELSŐ
HANGULAT
Az Önhöz illő hangulat
megtalálása érdekében
18–19. OLDAL

KÉTSZÍNŰ
KAROSSZÉRIA
36 színkombináció saját stílusa
és egyénisége kifejezéséhez
16–17. OLDAL

PANORÁMA
ÜVEGTETŐ
Páratlan kilátás és fényárban fürdő utastér
26–27. OLDAL

A vezető életét megkönnyítő
csúcstechnológiás berendezések

VEZETÉSSEGÍTŐ 
RENDSZEREK

42 – 45. OLDAL

Nagy látószögű, full HD kamera a fontos
pillanatok megörökítéséhez és megosztásához

ConnectedCAM Citroën®

36–39. OLDAL

CITROËN
CONNECT NAV

Érintőtechnológiás  
3D navigációs rendszer

40 – 41. OLDAL

Gyorsabb fokozatváltások,  
könnyed használat, élvezetes vezetés

6 SEBESSÉGES  
AUTOMATA

46 – 47. OLDAL

Szkennelje be okostelefonnal  
ezt a QR kódot, és tekintse meg  

a C3-ról készült videókat! 
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DESIGN

OPTIMISTA DIZÁJN
A CITROËN C3 vérbeli Citroën: egyedi formavilágának  
és arányainak köszönhetően bárhol azonnal felismerhető.  
A megemelt orr-rész robusztus hatást kelt, ugyanakkor 
vízszintes kiképzésével hozzájárul a kiegyensúlyozott,  
minden agresszivitástól mentes egységes összképhez.  
A letisztult, plasztikus formákat erőteljes grafikus elemek teszik 
még hangsúlyosabbá. Az autó egész fellépéséből frissesség, 
energia és derűs nyugalom árad. 

Szkennelje be okostelefonnal  
ezt a QR kódot, és tekintse meg  

a C3-ról készült videókat! 
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DESIGN

EGYEDI ÉS KÜLÖNLEGES
A CITROËN C3 innovatív megoldásaival és karakteres egyéniségével
hívja fel magára a figyelmet. A LED-es* nappali lámpák, a 3D hatású
hátsó lámpák, a sárvédő- és küszöbborítások*, a nagy kerekek és az
oldalsó Airbump®* elemek egyedülálló, különleges stílust és energikus,
magabiztos fellépést kölcsönöznek az autónak.

* változattól függően
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ÜTÉSÁLLÓ

HORPADÁSÁLLÓ

DESIGN

ÜTÉSVÉDELEM
AIRBUMP ®
Az Airbump® elemek* esztétikai funkciójuk mellett  
a karosszéria védelmét is ellátják.  
Ez a technológia kizárólag a Citroën kínálatában  
található meg.  
Az Airbump® elemek a karcolásbiztos felület alatt  
14 levegőkapszulát rejtenek, és a tető színétől függően
fehér vagy piros keretezés díszíti őket.

*  a CITROËN C3 Airbump® elemekkel vagy azok nélkül is rendelhető
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DESIGN

36 

Popos, klasszikus, dinamikus vagy trendi szeretne lenni?
Önön múlik, hogy a CITROËN C3-asa milyen stílust ölt magára. 
Ízlése szerint alakíthatja autóját: kérheti Airbump® elemekkel 
vagy nélkülük, egy- vagy kétszínű fényezéssel stb.  
A komplett kínálatba beletartoznak a ködfényszóró-díszítések,  
a tükörházak vagy a hátsó tetőoszlop is. A 36 lehetséges  
színkombinációnak köszönhetően a CITROËN C3-asa egyetlen 
más autóra sem fog hasonlítani. Ráadásul opciós felszerelésként 
panoráma üvegtetőt is kérhet.

9 KAROSSZÉRIASZÍN,
3 TETŐÁRNYALAT

KOMBINÁCIÓ
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DESIGN

TESTRE SZABHATÓ
4 BELSŐ HANGULAT
A CITROËN C3-hoz rendelkezésre álló belső kivitelek
közti különbség elsősorban a műszerfallal és  
– egyes opcióknál – az ajtóbetétekkel harmonizáló,
speciális üléskárpitokban keresendő. A szériakivitelt
letisztult dizájn jellemzi, melyben sárga díszöltésekkel
feldobott semleges színű kárpit dominál.

– A Metropolitan Grey* kivitel a világos utastér  
mellett teszi le a voksát. A világos, ragyogó színeket  
és a meleg hatású textíliákat bármelyik lakberendező 
megirigyelhetné.

– Az Urban Red* kivitel a sötét és élénk színek
kontrasztjára épít. A műszerfalbetét bevonatán  
piros díszöltések láthatók, és körülötte is piros szegély
húzódik.

– A Hype Colorado* kivitel igényes, puha tapintású
anyagaival és a speciális megmunkálással már  
a luxuskategória felé kacsintgat. Ehhez a kivitelhez 
kétszínű, bőrbevonatú kormány tartozik.

* opciósan rendelhető

Metropolitan Grey

Urban Red

Hype Colorado
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DESIGN

FINOM RÉSZLETEK
A LEGAPRÓBB ÖLTÉSEKIG
A CITROËN C3 utastere az építészet, a lakberendezés és az
utazás világából merít ihletet, amit olyan apró utalások tesznek  
nyilvánvalóvá, mint az utazótáskák fogantyúját idéző, díszöltésekkel
ellátott ajtópántok*.

* változattól függően
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

FEJLETT
TECHNOLÓGIA

ÖTLETES
TÁROLÓHELYEK

KÖRÜLÖLELŐ
KOMFORT ÉS NYUGALOM

ÉLVEZETES
UTAZÁS

MINDENRE KITERJEDŐ, MAGASFOKÚ KÉNYELEM
A Citroën kimagasló kényelemben kívánja részesíteni  
gépjárművei valamennyi utasát, ezért  
CITROËN ADVANCED COMFORT® néven átfogó 
programot dolgozott ki. A program a testi-lelki jólét 
biztosítása érdekében alkalmazott innovatív és intelligens,
csúcstechnológiás megoldásokból áll.

Az ügyfelek elvárásait maximálisan figyelembe vevő eljárás is
azt bizonyítja, hogy a Citroën méltán híres a kényelem terén
elért eredményeiről és merész, úttörő hozzáállásáról.

A CITROËN ADVANCED COMFORT®  program  
a következő pilléreken nyugszik: 
• finom tapintású anyagok és üléskomfort;
• innovatív lengéscsillapítás, élvezetes utazási élmény;
• kikapcsolódást biztosító nyugodt légkör, kiváló akusztika;
• praktikusan alakítható utastér-csomagtartó és tárolóhelyek;
• hasznos, intuitív technológiák.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

A korszerű és otthonos CITROËN C3 olyan életteret kínál, ahol
derű, nyugalom és béke uralkodik. Mint a fedélzeti kényelem  
kulcsfontosságú elemeit, a C3 üléseit úgy tervezték, hogy széles  
és kényelmes ülőhelyeket kínáljanak. A jó közérzetet szolgálják 
a jellemzően nem autós területekről kölcsönvett meleg hatású,
fényes anyagok is. A C3-at ezen kívül rendkívül kényelmes  
felfüggesztés és kiváló hangszigetelés jellemzi.

TESTI-LELKI
KÉNYEZTETÉS
MINTHA CSAK OTTHON LENNE

Urban Red belső hangulat
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

PÁRATLAN KILÁTÁS

PANORÁMA
ÜVEGTETŐ

A CITROËN C3-hoz kínált panoráma üvegtető* különleges
élményben részesíti az utasokat. Jobb kilátást és kivételes  
fényviszonyokat biztosít, és észrevehetően tágítja a teret.  
Az utasok egy árnyékolóval szabályozhatják a beáramló fény 
mennyiségét.

* opciós felszerelés

Metropolitan Grey belső hangulat
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LETISZTULT MŰSZERFAL
KARAKTERES UTASTÉR
Az egy tömbből faragott, letisztult műszerfal a többi forma egyszerűségét visszhangozza.
A tervezők a CITROËN ADVANCED COMFORT® alapelveit követve nagy hangsúlyt
fektettek a vezérlőszervek ergonómiájára és a műszerfal középső részébe finoman
illeszkedő 7”-os érintőképernyő* gördülékeny használatára. 

* változattól függően

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Urban Red belső hangulat
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Az öt teljes értékű ülőhelyet kínáló CITROËN C3 belső terét  
kivételesen tágasnak érezzük. Az autót elöl is, hátul is bőséges 
helykínálat jellemzi, tágas lábtérrel. Visszafogott hosszával  
(3,99 m) azonban kompakt járműnek számít, ami fürgébb  
viselkedést és könnyebb kormányozhatóságot jelent.

KOMPAKT KIALAKÍTÁS 
5 TELJES ÉRTÉKŰ ÜLŐHELLYEL
MINDENKOR PRAKTIKUS

3,99 m

Urban Red belső hangulat
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

A CITROËN C3 tárolóhelyeinek kialakítása a lehető 
legpraktikusabb. Az USB-t és 12 V-os csatlakozót* is  
tartalmazó, ötletesen elhelyezett középső rakodóhelynek 
köszönhetően – melyhez tágas kesztyűtartó (6,25 l) társul –  
az első sorban maximális hely áll rendelkezésre.  
Az első ajtókban hatalmas ajtózsebek találhatók,  
a csomagtartó pedig 300 literes.

* változattól függően

SZÁMTALAN
TÁROLÓHELY
EGYSZERŰBB AZ ÉLET

300 l
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TECHNOLÓGIÁK

HASZNOS TECHNOLÓGIÁK
A CITROËN C3 a kor szellemében számos innovatív és interaktív
technológiát alkalmaz, melyek a magától értetődő használat
és a gyors működés révén rendkívül hasznosnak bizonyulnak  
a mindennapokban.
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TECHNOLÓGIÁK

ConnectedCAM  
Citroën®

Egy olyan kivételes autó, mint a CITROËN C3 megérdemelte,
hogy felszerelései között egy világújdonság is helyet kapjon.  
A ConnectedCAM Citroën® névre hallgató nagy látószögű (120°),
csatlakoztatott full HD kamera GPS-szel és 16 GB memóriával  
rendelkezik. A közvetlenül a belső visszapillantó tükör mögött  
elhelyezett eszköz felveszi, amit a vezető maga előtt lát.  
A vezető egy kattintással fényképet vagy 1 perces videofelvételt 
készíthet, és tetszése szerint megőrizheti, illetve megoszthatja**  
őket a közösségi oldalakon vagy e-mailben.

* opciós felszerelés  
**  az App Store vagy a Google Play áruházból letölthető ingyenes 

ConnectedCAM Citroën® alkalmazás segítségével

MEGÖRÖKÍTI AZ ÉLMÉNYEIT
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TECHNOLÓGIÁK

*  A ConnectedCAM Citroën® kamerával készített videók és fényképek, valamint a felvételek használata meg kell, hogy feleljen az  
adott országban érvényes jogszabályoknak, így például az adatvédelmi törvénynek. Az említett jogszabályok betartásáért Ön felel.  
Az Automobiles Citroën semmilyen felelősséget nem vállal a tekintetben, hogy biztosítótársasága elfogadja-e bizonyítékként  
a ConnectedCAM Citroën® kamerával készített felvételeket. Használat előtt, kérjük, egyeztessen erről biztosítótársaságával.

ConnectedCAM  
Citroën®*
MEGBÍZHATÓ SZEMTANÚ
Az ingyenes ConnectedCAM Citroën® alkalmazás egyben földrajzi
helymeghatározás funkcióval is rendelkezik, mely a gépjármű leállításakor
továbbítja az autó GPS-koordinátáit, hogy azonnal meg lehessen találni.

A rendszer ütközés esetén is hasznosnak bizonyulhat: a kamera automatikusan  
felvételt készít az esemény előtti 30 másodpercről és az azt követő 1 percről,  
amely a baleset megítélésekor akár bizonyítékul is szolgálhat.

* az App Store vagy a Google Play áruházból letölthető ingyenes alkalmazás
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TECHNOLÓGIÁK

KORSZERŰ
HASZNOS ÉS INTUITÍV
A CITROËN C3 minden erejével arra törekszik, hogy
minél egyszerűbbé tegye a mindennapi életet. 
A 7”-os érintőképernyőn keresztül vezérelt CITROËN  
Connect Nav* navigációs rendszer a korábbinál könnyebb 
kezelhetőséget és akár 3D hatású megjelenítést kínál.  
Az Apple Carplay™, Mirror Link® vagy a későbbiekben 
Android Auto protokollal is működő Mirror Screen 
technológia jóvoltából pedig a csatlakoztatott  
okostelefon** és egyes alkalmazásai a központi 
érintőképernyőről is vezérelhetők.

* opciós felszerelés
** modelltől függően
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SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ/ 
-KORLÁTOZÓ RENDSZER 
A SEBESSÉG-
KORLÁTOZÁSOK 
BEÁLLÍTÁSA UTAZÓ- 
SEBESSÉGKÉNT

TECHNOLÓGIÁK

VÉLETLEN
SÁVELHAGYÁSRA 
FIGYELMEZTETŐ 
JELZÉS
Ha a gépjármű az irányjelzők használata nélkül 
átlép egy folytonos vagy szaggatott felfestést,  
a rendszer sípoló hanggal és vizuális jelzéssel  
figyelmezteti a vezetőt a sávelhagyásra. A sebességkorlátozás tábla felismerő funkciója 

utazósebesség ajánlást is nyújt, ha Ön úgy dönt,  
a leolvasott értékkel felülírható a sebességszabályozó,  
illetve -korlátozó eredetileg beprogramozott 
sebességértéke. 

11 BIZTONSÁGI ÉS 
VEZETÉSSEGÍTŐ 
RENDSZER

HOLTTÉRFIGYELŐ  
RENDSZER*

Különösen gyorsforgalmi utakon és 
autópályákon hasznos rendszer. A visszapillantó 
tükrök sarkában kigyulladó narancsszínű fénnyel 
figyelmezteti a vezetőt a gépkocsi holtterében 
tartózkodó járművekre.

TÁBLAFELISMERŐ
RENDSZER 
SEBESSÉG- 
AJÁNLÁSSAL
A berendezés felismeri a sebességkorlátozó  
táblákat, és az erre szolgáló képernyőn 
tájékoztatja a vezetőt a megengedett sebességről. 
A kijelzett sebességértékkel
felülírható a sebességkorlátozó, illetve 
-szabályozó beprogramozott sebességértéke.  
A rendszer működése független a gépkocsi 
aktuális sebességétől.

A rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha ideje 
szünetet tartania.  
A riasztás kétórányi – 65 km/h fölötti
sebességgel megtett – út után lép életbe.

COFFEE BREAK 
ALERT

* opciós felszerelés
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A CITROËN C3 gépjárműve reteszeléséhez,
kireteszeléséhez, illetve beindításához elég,  
ha magánál tartja az elektronikus kulcsot.  
Az autóhoz közelítve felismeri a rendszer.

SZABAD KEZES
NYITÓ- ÉS  
INDÍTÓRENDSZER*

A parkolássegítő érzékelőkkel ellátott kamera  
hátramenetbe kapcsoláskor a 7"-os 
érintőképernyőre továbbítja a gépkocsi mögötti 
terület képét. A különböző távolságokra lévő 
akadályokra eltérő színű jelölések hívják fel  
a figyelmet.

TOLATÓKAMERA*ACTIVE  
SAFETY BRAKE*

Ez az ütközések elkerülésére szolgáló vészfékező 
rendszer 5 km/h sebesség felett aktív. Érzékeli  
a gépkocsi környezetében található fix és mozgó 
akadályokat, illetve a gyalogosokat, és ütközés 
veszélye esetén figyelmezteti a vezetőt.  
Reakció hiányában a rendszer automatikusan 
lefékezi a gépjárművet.

ÉBERSÉGFIGYELŐ  
RENDSZER*

A rendszer a menetpálya útburkolati jelekhez 
képest mutatott eltéréseit figyeli. A figyelem 
lankadása esetén a vezetőt hangjelzéssel 
egybekötött vizuális jelzéssel figyelmezteti.

Gépjármű érzékelése esetén a funkció  
a forgalom függvényében automatikusan  
átkapcsol országúti fényről tompított  
fényszóróra és fordítva.

ADAPTÍV
FÉNYSZÓRÓ*

TECHNOLÓGIÁK

Emelkedőn a fékpedál felengedésekor 
megakadályozza a gépjármű nem kívánt 
elmozdulását, és 3%-osnál meredekebb lejtőn  
2 másodpercre egy helyben rögzíti a gépjárművet.  
A vezető így nyugodtan válthat a fék- és a gázpedál 
között.

VISSZAGURULÁS 
GÁTLÓ**

* opciós felszerelés ** motortól függően
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TECHNOLÓGIÁK

* A brit „Engine Technology International” szaklap  
az 1–1,4 l hengerűrtartalmú motorok kategóriájában 

2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is  
a PureTech 110 benzinmotornak ítélte  

az Év Nemzetközi Motorja díjat.

A CITROËN C3 erőforrásai között hatékony és gazdaságos, legújabb  
generációs PureTech benzinmotorok és BlueHDi dízelmotorok  
találhatók. A háromhengeres PureTech benzinmotor elérhető  
szívó 82 lóerős Stop&Start és turbófeltöltős 110 lóerős Stop&Start  
kivitelben, a négyhengeres diesel motor turbófeltöltős 100 lóerős 
Stop&Starttal felszerelt.
A maximális kényelem és vezetési élmény érdekében a 110 lóerős 
benzinmotorhoz választható az új generációs, hatékony 6 fokozatú 
automata váltó (EAT6) is, amely élvezetes vezetést biztosít,  
továbbá gyorsan és kellemesen vált fokozatot.
A PureTech 110 benzinmotor négy egymást követő évben (2015, 
2016, 2017 és 2018) nyerte el Az Év Nemzetközi Motorja címet.*

KIS ÖKÖLÓGIAI  
LÁBNYOMÚ MOTOROK
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POWER NARANCS (METÁLFELÁR – M04T)

HÓFEHÉR (FEHÉRFELÁR - P0WP)

MANDULAZÖLD (FELÉR NÉLKÜL – P0LS)

KOBALTKÉK (METÁLFELÁR – M0JY)

ARTENSE SZÜRKE (METÁLFELÁR -  M0FY)

PERLA NERA FEKETE (METÁLFELÁR – M09V) RUBINTVÖRÖS (METÁLFELÁR – M0PY)

HOMOKSZÍN (METÁLFELÁR – M0EU)

PLATINUM SZÜRKE (METÁLFELÁR – M0VL)

KAROSSZÉRIASZÍNEK BELSŐ HANGULATOK

RALIPIROS (JD15) OPÁLFEHÉR (JD05) ONYX FEKETE (JD04)

A jelen dokumentumban ismertetett felszerelések a CITROËN C3 teljes kínálatát felölelik.
Az Európai Unióban forgalomba kerülő Citroën gépjárművek felszereltsége országonként eltérő lehet. A rendelkezésre álló széria- vagy extra felszerelések részletes leírását lásd a citroen.hu weboldalról letölthető árlistában.

TETŐÁRNYALATOK

SZÉRIA BELSŐ HANGULAT

METROPOLITAN GREY

URBAN RED

HYPE COLORADO

A CITROËN C3 egy- vagy kétszínű fényezéssel kérhető.

AIRBUMP® SZÍNEK

FEKETE – PIROS KERETTEL 
(kizárólag piros tetővel kért  
kétszínű fényezés esetén)

FEKETE – FEHÉR KERETTEL

A CITROËN C3 Airbump® védőelemekkel  
vagy anélkül is rendelhető.

FŐBB FELSZERELÉSEK48 49



NEDC (1) SZERINTI FOGYASZTÁSI ÉS SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁSI ADATOK

Motor-váltó Város Városon 
kívül Vegyes CO2 

-kibocsátás

Kibocsátási norma (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) vegyes 
(g/km)

PureTech 82 S&S BVM5  
kézi váltó  
EURO6.3

5,0 3,9 4,3 98–99

PureTech 110 S&S BVM6  
kézi váltó  
EURO6.3

5,7–5,8 4,0–4,1 4,6–4,7 106–107

PureTech 110 S&S EAT6  
automata váltó 
EURO6.3

5,7 4,3 4,8 109–111

BlueHDi 100 S&S BVM6 
kézi váltó  
EURO6.2

4,2–4,4 3,3–3,4 3,6–3,7 95–98

15"-OS CLIC 
DÍSZTÁRCSA

16"-OS KÖNNYŰFÉM 
HATÁSÚ DÍSZTÁRCSA

15"-OS ARROW 
DÍSZTÁRCSA

TARTOZÉKOK

KÖNNYŰFÉMKERÉK-VÁLASZTÉK

MÉRETADATOK

16"-OS MATRIX 
KÖNNYŰFÉM FELNI

17"-OS GYÖNGYHÁZ CROSS 
KÖNNYŰFÉM FELNI

17"-OS FEKETE CROSS
KÖNNYŰFÉM FELNI

Rövid tetőbox (330 l)

Stílusos spoiler

Könyöktámasz

Első sárfogó

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

* Szélesség behajtott/kihajtott visszapillantótükrökkel
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S Z E R Z Ő D É S

G A R A N C I A

ÉRTÉKELJE GÉPKOCSIJÁT ÉS OSSZA MEG VÉLEMÉNYÉT,
vagy véleményezze a Citroën-márkakereskedést/szervizt a vásárlást/szervizelést követően! 
Értékelése felkerül a Citroën oldalára.

avis clients

citroen.fr

TÖLTSE LE AZ ÚJ SCAN MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA,
hogy a gépkocsi kezelési könyve mindig elérhető legyen! A kiterjesztett valóság segítségével
szkennelje be a gépkocsi Önt érdeklő elemét, és azonnal megkapja a szükséges információt.

TÖLTSE LE AZ ÚJ MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA
gépkocsija adatainak személyre szabott követéséhez és a Citroën további szolgáltatásainak  
eléréséhez!

(1)  2017. szeptember 1-jétől egyes új gépjárművek üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatainak 
meghatározása az új WLTP szabályozás alapján történik, de az összehasonlíthatóság érdekében  
a kapott értékeket átváltottuk az NEDC-nek megfelelő adatokká. Bővebb információért és az esetleges 
változásokkal kapcsolatban kérjük, forduljon Citroën márkakereskedőjéhez. A feltüntetett értékek nem 
veszik figyelembe például a használati feltételeket, a vezetési stílust, a széria-, illetve opciós 
felszereléseket, és a gumiabroncs típusa is hatással lehet rájuk. Az üzemanyag-fogyasztási és 
CO2-kibocsátási adatokkal kapcsolatban bővebben lásd a Citroën márkakereskedésekben, a francia 
ADEME környezetgazdálkodási és energetikai ügynökségtől (Éditions, 2, square Lafayette, BP 406, 
F-49004 Angers Cedex 01) vagy a http://www.carlabelling.ademe.fr/ címen ingyenesen elérhető  
„Az új személygépjárművek hagyományos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai”  
című gyakorlati útmutatót. 

FŐBB FELSZERELTSÉGEK

ÁLTALÁNOS: 2 ÉV, a hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Citroën Assistance a hét minden napján 0–24 óráig.

FÉNYEZÉS: 3 ÉV A SZEMÉLYGÉPKOCSIKRA. 2 év a kishaszongépjárművekre.

ÁTROZSDÁSODÁS: 12 ÉV A SZEMÉLYGÉPKOCSIKRA. 5 év a kishaszongépjárművekre.

 További információért érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!

KITERJESZTETT 
GARANCIA ÉS
SZOLGÁLTATÁSI  
SZERZŐDÉSEK: Szolgáltatási szerződéseinkkel és az elérhető garanciakiterjesztésekkel kapcsolatban  
 érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!

További 
információ: 
citroen.hu

–  C AUTOMOBIL IMPORT KFT.: 1194 Budapest, André Citroën u. 1., Tel.: (06-1) 348-48-48. A kiadvány az Európai Unióban forgalomba kerülő gépjárművekre 
vonatkozik. A modellekre és tulajdonságaikra vonatkozó információk a kiadvány nyomtatásakor érvényes, csak tájékoztató jellegű 
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A katalógus kiadása: 2019. július. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó 2000/53/E
érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az AUTOMOBILES CITROËN előzetes beleegyezésével h
A katalógus kiadása: 2019. július. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó 2000/53/E
érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az AUTOMOBILES CITROËN előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók. 
A katalógus kiadása: 2019. július. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó 2000/53/E

asználhatók fel, illetve reprodukálhatók. 
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A katalógus kiadása: 2019. július. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó 2000/53/E

ásához újrahasznosított anyagokat is felhasznált.
A katalógus kiadása: 2019. július. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó 2000/53/E
rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott célkitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyárt
A katalógus kiadása: 2019. július. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó 2000/53/E

A                  a                  -t választotta.
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