NOVÝ CITROËN C3

Umelec Le Tone so svojím hitom
„Joli Dragon“ (pieseň Pekný drak),
stál v 90. rokoch pri zrode
hudobného žánru „French
Touch”. 15 rokov sa venuje
hudbe a postupne prechádza
k ilustrácii. Od roku 2011 sú jeho diela
vystavované najmä v múzeu moderného umenia
Centre Pompidou v Paríži. Le Tone obdivuje
umelcov ovládajúcich farbu, ale sám priznáva
svoju slabosť pre čiernu a bielu, ktoré používa
na rozprávanie jednoduchých príbehov, čo
si kreslí fixkou do svojich zošitov.

1934

2014

CITROËN s modelom
Traction Avant spôsobuje
revolúciu vo svete automobilizmu. Toto vozidlo disponuje
zvláštnosťou, ktorá mu
dala meno – pohon
prednej nápravy.

CITROËN C4 CACTUS
prináša inovácie v oblasti
dizajnu a ochrany vďaka
unikátnej technológii
Airbump®.

1919
Od roku 1919 až po súčasnosť spoznajte výnimočné modely, ktoré
tvoria históriu značky Citroën.
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Vozidlo CITROËN Typ A
sa začína vyrábať sériovo.

1939
CITROËN uvádza Tub s modernou
koncepciou, ktorá prináša okrem iného
aj bočné posuvné dvere určené na
nakladanie. V roku 1948 bude jeho
nasledovníkom typ H.

1948
Vozidlo 2 CV je navrhnuté ako
„úsporné a bezpečné vozidlo, schopné
prepraviť 4 osoby a 50 kg batožiny
v maximálnom pohodlí“.

1968
Obdobie ľahkých a šikovných vozidiel
ako Ami 6 a Dyane. Nemôžeme
zabudnúť na Méhari, originálne vozidlo
vhodné na všetky cesty a každé použitie.

1974
70. a 80. roky podčiarkujú technologickú
vyspelosť značky vďaka vozidlám CX,
BX, AX a vozidlu prémiového segmentu
s označením XM vybavenému
hydropneumatickým pružením, ktoré
spája elektroniku a hydrauliku.

2015
Víťaz Svetového pohára konštruktérov v v Rallye-Raid
od 1993 do 1997, 4-krát po sebe víťaz Svetového
pohára v kategórii pilotov v Rallye-Raid, držiteľ
8 titulov majstra sveta konštruktérov WRC
a 3-násobný majster sveta konštruktérov vo WTCC.
Takto CITROËN demonštruje rok po roku svoju
výnimočnosť a technologické know-how.
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NOVÝ CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE*
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI*

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C3 PICASSO
CASSO

CITROËN NEMO
MULTISPACE*

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN PRE KAŽDÉHO
CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS
CA
A CTUS

CITROËN C4 AIRCROSS*

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C55

CITROËN C5 TOURER

CITROËN SPACETOURER
URER

CITROËN JUMPER COMBI

* Nie je v ponuke pre SR.
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V meste aj na dlhších cestách oceníte pocit komfortu a príjemne
strávených chvíľ na palube svojho vozidla. Hodnoty, ktoré sú pre
značku CITROËN kľúčové.

PRODUKTOVÝ RAD

* Jedinečný ako vy.
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NOVÝ CITROËN
ITROËN C3
A 8 ZÁKLADNÝCH
KLADNÝCH VÝHOD

AIRBUMP®
Štýlové prvky, ktoré chránia
hránia karosériu a
dodávajú vášmu vozidlu
dlu osobitý charakter.
STRANY 14 - 15

PONUKA DVOJFAREBNÉHO
NIA BI-TON
PREVEDENIA
36 farebných kombinácií,
ácií, ktoré
zdôraznia vašu osobnosť
osť a váš štýl.
STRANY 16 - 17

4 ŠTÝLOVÉÉ
Y
INTERÉRY
Vyberte si farebnosť interiéru,
nteriéru,
ktorá vám vyhovuje.
STRANY 18 - 19

PRESKLENÁ
NÁ
MATICKÁ STRECHA
STREECHA
PANORAMATICKÁ
Pre výnimočnú viditeľnosť
nosť
a interiér plný svetla.
STRANY 26 - 27
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ZÁKLADNÉ VÝHODY

ConnectedCAM Citroën™
Zabudovaná „full HD” kam
kamera na zachytávanie
a zdieľanie okamih
okamihov vo vašom živote.
STRANY 38 - 41

CITROËN
CONN
CONNECT NAV
Vám uľahčí jazdu vďaka hl
hlasovému ovládaniu,
pripojeniu a dotykovej
obrazovke.
d
STRANY 40 - 41

PRVKY POMOCI
P
PRI JAZDE
Tec
Technológie
na palube,
ktoré uľahčia váš život.
kto
STRANY 42 - 43

V
VÝKONNÉ
MOTO
MOTORIZÁCIE
Benzínové motory PureTech a dieselové BlueHDi
pre vyšší výko
výkon a nižšiu spotrebu.
STRANY 44 - 47
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OPTIMISTICKÝ DIZAJN
NOVÝ CITROËN C3 je odrazom DNA Značky a preto je
okamžite rozpoznateľný podľa tvarov a jedinečných proporcií.
Jeho zdvihnutá predná časť dodáva robustnosť a zároveň
vyváženosť horizontálnych línií odbúrava akúkoľvek agresivitu.
Jeho plynulé krivky, vypracované boky a tvary zdôraznené
silnými grafickými prvkami robia z C3 inšpiratívne vozidlo,
ktoré priam vysiela energiu, modernosť a bezpečnosť.

Načítajte QR kód
vaším smartfónom a objavte
videá nového Citroënu C3.

10 DIZAJN

11

JEDINEČNÝ & ODLÍŠITEĽNÝ
NOVÝ CITROËN C3 je neprehliadnuteľný vďaka svojmu inovatívnemu
charakteru a silnej osobnosti. Jeho svetelný podpis s dennými LED
svetlometmi*, zadnými svetlometmi s efektom 3D, ochranné
plastové lišty podbehov kolies a spodnej časti karosérie, veľké kolesá
a bočné ochranné prvky Airbump®* mu dodávajú jedinečný štýl
vyžarujúci energiu a istotu.
* Podľa verzie.

12 DIZAJN
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PROTI
NÁRAZOM

OCHRANA PROTI
NÁRAZOM
AIRBUMP®

Ochranné prvky Airbump®* predstavujú viac než iba
charakteristický grafický prvok, chránia karosériu
vozidla NOVÝ CITROËN C3. Inovatívna technológia
bola predstavená na vozidle CITROËN C4 CACTUS
a ponúka ju exkluzívne len CITROËN. Ochranné
prvky Airbump® sa skladajú zo štrnástich
vzduchových kapsúľ s povrchom brániacim
škrabancom a sú oživené lemovaním bielej alebo
červenej farby v závislosti od farby strechy.
* NOVÝ CITROËN C3 je dostupný s ochrannými prvkami
Airbump® alebo bez nich.

PROTI
POŠKODENIU
14 DIZAJN

36

KOMBINÁCIÍ

9 FARIEB KAROSÉRIE,
3 FARBY STRECHY
Popový, klasický, dynamický alebo trendový? Sami si vyberte „look”
svojho vozidla NOVÝ CITROËN C3 a prispôsobte si ho presne
podľa svojho vkusu : s ochrannými prvkami Airbump®, alebo
bez nich, v jednofarebnom alebo v dvojfarebnom prevedení.
Dvojfarebné prevedenie karosérie dopĺňajú rovnaké farebné elementy na kryte spätných zrkadiel, rámoch hmloviek a prvok na
Airbump®. Vďaka možnosti výberu 36 farebných kombinácií sa
váš NOVÝ CITROËN C3 nebude podobať na žiadne iné vozidlo.
Za príplatok môže byť vybavený aj panoramatickou
presklenou strechou.

16 DIZAJN

17

PERSONALIZOVATEĽNÝ
4 ŠTÝLOVÉ INTERIÉRY

Pre NOVÝ CITROËN C3 sú k dispozícii rôzne štýly
interiéru. Skladajú sa z jedinečného čalúnenia sedadiel,
ktoré je zladené s dekormi palubnej dosky a remeňmi
na paneloch dverí (pre interiéry za príplatok).
Pri sériovom interiéri sa kladie dôraz na vycibrený
dizajn, ktorý zdôrazňuje žlté prešívanie.
1 – Interiér „Metropolitan Grey”* je inšpirovaný
dizajnom nábytku. Svetlý vnútorný priestor vozidla
dopĺňajú žiarivé farby a hrejivé textílie.
2 – Interiér „Urban Red”* ponúka kontrast medzi
tmavými a jasnými farbami. Jeho dynamický charakter
podčiarkuje červený pás lemujúci palubnú dosku
a červené prešívanie.
3 – Interiér „Hype Colorado”* predstavuje štýl
prémiového segmentu, a to vďaka použitým materiálom
vysokej kvality príjemným na dotyk. Harmóniu tohto
interiéru dotvára dvojfarebný volant z opracovanej kože.
* Dostupné za príplatok.
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DÔRAZ NA DETAIL

DOKONALÉ VYPRACOVANIE
Interiér vozidla NOVÝ CITROËN C3 priťahuje pohľady inovatívnou
architektúrou, dekoráciami a inšpiráciou vo svete cestovania.
Príkladom sú prešívané remene na dverách* vypracované tradičným
spôsobom a pripomínajúce držadlá luxusnej batožiny.
* Podľa verzie.
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FILTROVAŤ

MNOŽSTVO PODNETOV

UĽAHČIŤ

ŽIVOT NA PALUBE

PRE NEVÍDANÝ KOMPLEXNÝ KOMFORT
CITROËN vypracoval kompletný postup, aby zabezpečil každému
cestujúcemu nevídané pohodlie. Tento postup sa nazýva
CITROËN ADVANCED COMFORT® a spočíva v prinášaní
inovatívnych, technologických a inteligentných riešení, ktoré slúžia
pohode tela i ducha.

MINIMALIZOVAŤ
PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ

Berie do úvahy všetky očakávania pasažierov, pričom potvrdzuje
legitimitu, odvahu a napredovanie značky CITROËN v oblasti
automobilového komfortu. Hlavným cieľom je vaše pohodlie, čo sa odráža
v štyroch zásadných líniách : akustický komfort a jemnosť pri dotyku
praktickosť vnútorného priestoru za každých okolností, pohoda pre dušu
v nerušenej atmosfére interiéru a intuitívne a užitočné technológie.

ZAUTOMATIZOVAŤ
POUŽÍVANIE

22 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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POHODA
V INTERIÉRI
AKO DOMA

Moderný a prívetivý, NOVÝ CITROËN C3 bol navrhnutý ako miesto
pre život, kde panuje spokojnosť. Preto koncepcia jeho sedadiel
ponúka dostatočne veľké a priestranné sedenie, čo je základnou
podmienkou pohodlia a pohody na palube vozidla. Tento pocit je
zosilnený výberom príjemných a svetlých materiálov, ktoré sú
inšpirované odlišnými oblasťami, ako je svet automobilizmu.
NOVÝ CITROËN C3 vám ponúka veľmi kvalitné pruženie
a zároveň je jedným z najlepšie odhlučnených vozidiel.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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PANORAMATICKÁ
PRESKLENÁ STRECHA

PRE VÝNIMOČNÚ
VIDITEĽNOSŤ

Panoramatická presklená strecha* vozidla NOVÝ CITROËN C3
prináša výnimočné zážitky z ciest. Okrem toho, že ponúka
všetkým cestujúcim dobrú viditeľnosť, v plnej miere sa podieľa
na vstupe svetla do kabíny a posilňuje pocit priestoru
a otvorenosti. Intenzitu presvetlenia si môžu cestujúci
regulovať pomocou clony.
* Dostupné za príplatok.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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RAFINOVANÁ PALUBNÁ DOSKA
PRE KABÍNU S JEDINEČNÝM CHARAKTEROM

Premyslená architektúra vozidla NOVÝ CITROËN C3 prináša čistotu interiéru
a jednoduchosť ovládacieho panelu. Palubná doska, navrhnutá podľa programu
CITROËN ADVANCED COMFORT®, predstavuje perfektnú ergonómiu ovládacích prvkov
a umožňuje intuitívne používanie 7“ dotykového displeja zabudovaného, ako v lietadle,
uprostred palubnej dosky.
* Podľa verzie.

28 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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3,99m

KOMPAKTNÝ S 5
SKUTOČNÝMI MIESTAMI

PRAKTICKÝ ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ

Vďaka svojim piatim miestam ponúka NOVÝ CITROËN C3 pocit
pozoruhodného a priestranného interiéru v prednej aj zadnej časti
vozidla a rovnako aj väčší priestor pre nohy. Pri celkovej dĺžke 3,99 m
zostáva kompaktný, obratný a umožňuje skvelú ovládateľnosť.

30 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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300 l

VEĽA ÚLOŽNÝCH
PRIESTOROV

PRE JEDNODUCHŠIE CESTOVANIE
Úložné priestory vozidla NOVÝ CITROËN C3 boli
navrhnuté tak, aby boli maximálne funkčné. Jeho šikovný
stredový úložný priestor vybavený USB zásuvkou,
zásuvkou typu Jack* a doplnený veľkou odkladacou
skrinkou pred spolujazdcom (6,25 l), maximalizuje
využiteľné miesto. Predné dvere disponujú objemnými
odkladacími priehradkami. Na batožinu má
NOVÝ CITROËN C3 k dispozícii priestor s objemom
takmer 300 litrov.
* Podľa verzie.

32 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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UŽITOČNÉ TECHNOLÓGIE
NOVÝ CITROËN C3 ide s dobou a je vybavený inovatívnymi
a zároveň intuitívnymi, interaktívnymi a výkonnými technológiami,
ktoré sú veľmi užitočné v každodennom živote.

34 TECHNOLÓGIE
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ConnectedCAM Citroën™
ZDIEĽAJTE SVOJE ZÁŽITKY

Výnimočné vozidlo, akým je NOVÝ CITROËN C3, si zaslúžilo
uviesť na svojej palube svetovú premiéru. Stalo sa tak vďaka
ConnectedCAM Citroën™*. Táto zabudovaná full HD kamera
disponuje 120° uhlom záberu, GPS a internou pamäťou
s kapacitou 16 GB. Je umiestnená hneď za stredovým spätným
zrkadlom a zaznamenáva to, čo vodič vidí pred vozidlom. Keďže
je stále pripojená, stačí jedno vaše kliknutie, aby vznikla fotka
či video a do jednej minúty môžete záznam zdieľať na sociálnych
sieťach, poslať e-mailom alebo si ho jednoducho uložiť.**
* Dostupné za príplatok.
** Aplikáciu ConnectedCAM Citroën™ si môžete bezplatne stiahnuť
cez App Store a Google Play.

36 TECHNOLÓGIE
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ConnectedCAM Citroën™
ABY STE NA NIČ NEZABUDLI

Bezplatná aplikácia ConnectedCAM Citroën™* ponúka funkciu
geolokácie, ktorá posiela vaše GPS súradnice pri každom zastavení.
Ideálna funkcia na okamžité nájdenie Vášho vozidla
NOVÝ CITROËN C3.
Môže byť veľmi užitočná ako dôkazový materiál v prípade nehody,
ConnectedCAM Citroën™ automaticky ukladá video
zaznamenávajúce tridsať sekúnd pred a jednu minútu po náraze.
* Aplikáciu ConnectedCAM Citroën™ si môžete bezplatne stiahnuť cez App Store
a Google Play.
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PRIPOJENÁ

UŽITOČNÁ A INTUITÍVNA
Neskrývanou ambíciou vozidla NOVÝ CITROËN C3 je čo
najviac vám zjednodušiť každodenný život. Vďaka navigácii
CITROËN Connect Nav ovládanej prostredníctvom hlasu
alebo 7“ dotykového displeja máte k dispozícii dopravné
informácie v reálnom čase, lokalizáciu, ceny pohonných
hmôt, parkoviská alebo informácie o počasí.
S technológiou Mirror Screen* (CEZ Apple Carplay™,
Mirror Link® a Android Auto dostupné neskôr) si môžete
pripojiť svoj smartfón** a aplikácie z neho ovládať
pomocou dotykového displeja.
* Dostupné neskôr.
** V závislosti od modelu telefónu.
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BEZPEČNOSŤ A PRVKY POMOCI
PRI JAZDE

VÝSTRAHA
PRED NEÚMYSELNÝM
OPUSTENÍM JAZDNÉHO
PRUHU (AFIL)
Systém zaznamená neúmyselné prekročenie plnej alebo
prerušovanej bielej čiary bez použitia smerovky a varuje
vodiča zvukovým signálom a vizuálnym upozornením na
združenom prístroji.

UPOZORNENIE NA PRESTÁVKU
„COFFEE BREAK ALERT”

SYSTÉM
SLEDOVANIA
MŔTVEHO UHLA*
Veľmi užitočný na rýchlostných cestách alebo
diaľniciach. Tento systém informuje vodiča
o prítomnosti vozidla nachádzajúceho sa v mŕtvom
uhle, a to prostredníctvom oranžovej diódy
umiestnenej v rohu spätných zrkadiel.
* Dostupné za príplatok.

ČÍTANIE
ZNAČIEK
S RÝCHLOSTNÝM
OBMEDZENÍM
Zariadenie sleduje dopravné značky s obmedzením
rýchlosti a tieto informácie prináša vodičovi na
samostatný displej. Zaznamenanú rýchlosť môžte
prijať ako referenčnú hodnotu pre tempomat alebo
obmedzovač rýchlosti. Funkcia je aktívna
pri akejkoľvek rýchlosti.

BEZDOTYKOVÝ
PRÍSTUP
A ŠTARTOVANIE*

POMOC
PRI ROZJAZDE
DO KOPCA*

Stačí mať pri sebe elektronický kľúč a tento systém
vám umožní zamknúť, odomknúť či naštartovať váš
NOVÝ CITROËN C3. Vozidlo rozpozná kľúč svojho
vodiča ihneď, ako sa priblíži.

Zabraňuje neželanému posunu vozidla na svahu
po uvoľnení brzdového pedálu. Pomoc pri
rozbiehaní do kopca sa aktivuje v teréne so
sklonom vyšším ako 3 %. Systém stabilizuje
vozidlo na dobu približne dvoch sekúnd a vodič
môže zatiaľ bezpečne presunúť nohu z brzdového
na plynový pedál.

* Dostupné za príplatok.

CÚVACIA
KAMERA*
Hneď po zaradení spiatočky kamera vybavená
snímačmi parkovacieho asistenta zobrazí situáciu
za vozidlom na 7“ dotykovom displeji, využívajúc
farebné značenie pre ľahkú identifikáciu vzdialenosti
od prekážky.
* Dostupné za príplatok.

* Podľa motorizácie.

Systém upozorní vodiča, keď je čas urobiť si prestávku - po
2 hodinách jazdy pri rýchlosti vyššej ako 65 km/h.
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MOTORY
POSLEDNEJ GENERÁCIE

PRE POHODU V MESTE AJ NA CESTÁCH

NOVÝ CITROËN C3 je vybavený výkonnými a úspornými motorizáciami
poslednej generácie : benzínový motor PureTech a dieselový motor
BlueHDi. NOVÝ CITROËN C3 s benzínovým pohonom je k dispozícii
s manuálnou prevodovkou s trojvalcovými motormi PureTech 68 a 82.
V ponuke je aj dieselový motor BlueHDi 75 Stop & Start
a 100 Stop & Start.

Porota medzinárodnej súťaže „The International Engine of the Year Awards”, ktorú organizuje britský časopis „Engine Technology
International” udelila cenu Najlepší motor roka 2016 motorizácii PureTech 110 v kategórii motorov s objemom 1 až 1,4 l.
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EKOLOGICKY
EFEKTÍVNE MOTORY
S cieľom priniesť maximum potešenia a komfortu ponúka
NOVÝ CITROËN C3 aj automatickú prevodovkou EAT6*
(Efficient Automatic Transmission 6) s motorizáciou PureTech 110 S&S.
Táto šesťstupňová prevodovka spája radosť z jazdy a ekologickú
efektívnosť, ponúka tiež rýchlejšie preraďovanie prevodových stupňov,
vynikajúcu plynulosť a potešenie z funkčnosti na vysokej úrovni.
* Dostupné neskôr.
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ZÁKLADNÉ
SÉRIOVÉ
VYBAVENIE
PODĽA VERZIE

48 ZÁKLADNÉ VYBAVENIE
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BÉŽOVÁ SABLE (M)

okien

SIVÁ SHARK (M)

Palubný po
čítač

ZELENÁ ALMOND (N)

Mirror Scre
en

NOVÝ CITROËN C3 je dostupný v jednofarebnom
aj dvojfarebnom prevedení bi-ton.

predných ok
ien
Elektrické a
sekvenčné
otváranie pr
edných

SIVÁ ALUMINIUM (M)

Kryt batožin
ového pries
toru

ČERVENÁ RUBI (M)

Elektrické ot
váranie

ČIERNA PERLA NERA (M)

Ozdobné kr
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” CLIC
Ozdobné kr
yty kolies 15
” ARROW
Ozdobné kr
yty kolies 3D
16”
Denné LED
svetlomety
Sada na op
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MODRÁ COBALT (M)

a zadných

¡
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BIELA BANQUISE (N)
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ládaním
Vonkajšie

Automatick
á klimatizácia

nt
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né sedadlo
2/3 – 1/3
CITROËN
Connect Ra
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spleji (1)
klimatizácia

ORANŽOVÁ POWER (M)

Pás lemujúc
i

ABS, AFU,
ESP, REF
Pomoc pri
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kopca (okrem
PureTech 68
Zadný park
BVM)
ovací asisten
t
Predné, bo
čné airbag
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airbag
Airbump® Bl
ack

FARBY KAROSÉRIE
FARBY STRECHY

NOVÝ CITROËN C3 je dostupný
s ochrannými prvkami Airbump®
alebo bez nich.

ŠTÝLY INTERIÉRU

ČERVENÁ ADEN

BIELA OPALE

ČIERNA ONYX

¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡

SÉRIOVÝ INTERIÉR
INTERIÉR URBAN RED

INTERIÉR METROPOLITAN GREY
INTERIÉR HYPE COLORADO

(1) Obsahuje audio systém so 6 reproduktormi so zásuvkou typu Jack a USB zásuvkou.
(2) Vyžaduje kompatibilný telefón.
(M) : metalická – (P): perleťová – (N): nemetalická. Metalické a perleťové farby sú dostupné za príplatok.
Vybavenie opísané v tomto katalógu predstavuje
kompletnú výbavu a technológie dostupné pre model NOVÝ CITROËN C3.
Definícia vozidiel CITROËN predávaných v EÚ sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť. Podrobné a aktuálne informácie
o definícii sériovej výbavy a výbavy za príplatok nájdete na stránke www.citroen.sk v sekcii „Cenníky a dokumentácia“.
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PRIATEĽSKÝ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

DISKY A OZDOBNÉ KRYTY

SPOTREBA A EMISIE CO2 (normy CEE 1999-100)*
V meste
(l/100 km)

Mimo mesta
(l/100 km)

Kombinovaná
(l/100 km)

Emisie CO2
(g/km)

PureTech 68 BVM (Live)

5,7

4,1

4,7

108

PureTech 68 BVM (Feel/Shine)

5,7

4,1

4,7

109

PureTech 82 BVM 105 g**

5,6

4,0

4,6

105

PureTech 82 BVM (Live)

5,7

4,1

4,7

108

PureTech 82 BVM (Feel/Shine)

5,7

4,1

4,7

109

PureTech 110 S&S BVM**

5,5

4,0

4,6

103

BlueHDi 75 S&S BVM 83 g**

3,6

2,9

3,2

83

BlueHDi 75 S&S BVM (Live)

4,2

3,1

3,5

92

BlueHDi 75 S&S BVM (Feel/Shine)

4,3

3,2

3,6

93

BlueHDi 100 S&S BVM

4,4

3,2

3,7

95

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
16” MATRIX

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
17” CROSS DIAMANTOVANÝ

• ZÁKLADNÁ ZMLUVNÁ ZÁRUKA : 2 ROKY :
Zahŕňa opravy a výmenu chybných súčiastok.
Asistenčná služba Citroën Assistance, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

• ZÁRUKA NA LAK
3 roky pre osobné vozidlá
2 roky pre úžitkové vozidlá.
• CITROËN CHRONO SERVICE
Bez vopred dohodnutého termínu na servis sa postaráme o základné úkony na vašom vozidle :
pneumatiky, brzdy, pruženie a príslušenstvo.
• DODATOČNÉ SLUŽBY

1471 / 1480
1829 / 2007*

1471 / 1483
1749

2539
3996

• CITROËN ESSENTIALDRIVE
Záruku na svoje vozidlo si môžete predĺžiť až na 8 rokov. Môžete si vybrať medzi zmluvou,
ktorou si predĺžite záruku o 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 rokov alebo s limitom od 50 000
do 200 000 km.
Predĺžením záruky tak získate :
- ochranu pred neočakávanými výdajmi na opravy, pretože počas tohto obdobia budete
môcť využívať rovnaké výhody, ako v čase, keď bolo vaše vozidlo v základnej zmluvnej záruke
- záruku, že vaše vozidlo opravia odborníci značky Citroën a pri oprave použijú výhradne originálne náhradné diely Citroën
- pri poruche bezplatný odťah k autorizovanému servisu Citroën
- vyššiu hodnotu vozidla pri jeho ďalšom predaji, pretože vaša Zmluva o záruke prejde automaticky na nového majiteľa
- istotu na cestách do zahraničia.

• CITROËN REALDRIVE
Zabezpečte si všetky operácie v rámci pravidelných prehliadok.
Od 12 do 96 mesiacov alebo s limitom od 40 000 do 200 000 kilometrov.
Získate tak :
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance.
• CITROËN IDEALDRIVE
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné prehliadky. Od 12 do 96 mesiacov alebo s limitom od 40 000 do 200 000 kilometrov.
Získate tak :
- predĺženie záruky
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- prvú technickú kontrolu.
• CITROËN FREEDRIVE
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje vozidlo. Od 12 do 96 mesiacov s limitom
od 40 000 do 200 000 kilometrov. V sieti autorizovaných servisov Citroën budete mať
zabezpečené :
- pravidelné prehliadky
- výmenu opotrebovaných dielov
- rozšírenú záruku na vozidlo
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke
- prvú technickú kontrolu.

648

Lakťová opierka.
1408 (pri lakťoch)
1379 (pri ramenách)

50

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
17” CROSS BLACK

ROZMERY

809

Štýlový spojler.

OZDOBNÝ KRYT
3D 16”

• ZÁRUKA PROTI PREHRDZAVENIU
12 rokov pre osobné vozidlá
5 rokov pre úžitkové vozidlá.

VÝBER PRÍSLUŠENSTVA

Krátky strešný box (330 l).

OZDOBNÝ KRYT 15”
ARROW

1474 / 1490

* Všetky informácie ohľadom motorizácií sa môžu meniť, preto si aktuálne informácie preverte na stránke www.
citroen.sk, kde sú priebežne aktualizované. Spotreby paliva uvádzané v tomto dokumente zodpovedajú
homologovaným údajom európskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na každého výrobcu vozidiel predávaných na území
EÚ. Tieto údaje boli dosiahnuté v presne stanovených podmienkach (teplota, zaťaženie, charakteristika jazdnej dráhy
atď.) a pri veľmi pokojnej jazde. Reálna spotreba sa môže líšiť od homologovanej, keďže atmosferické podmienky,
zaťaženie vozidla, jazdný štýl vodiča, tlak v pneumatikách, využívanie klimatizácie a/alebo kúrenia ako aj prípadný
úložný priestor na streche (aj keď prázdny) sú odlišné od podmienok pri homologizácii. Všetky rady pre ekologickú
jazdu nájdete na www.citroen.sk.
** Nie je v ponuke pre SR.

OZDOBNÝ KRYT 15”
CLIC

Predné zásterky.

* Šírka vozidla/šírka vrátane spätných zrkadiel.

1386 (pri lakťoch)
1346 (pri ramenách)

Motorizácia

CITROËN :
SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKA

C Automobil Import, s. r. o. : Prievozská 4/c,
821 09 Bratislava
Tento dokument sa týka výhradne vozidiel predávaných v EU. Informácie týkajúce sa modelov a ich
charakteristík zodpovedajú ich definícii v momente
tlačenia tohto dokumentu, nemôžu byť považované
za zmluvné. Citroën si vyhradzuje právo meniť bez

predchádzajúceho upozornenia charakteristiky predstavených modelov bez toho, aby bol povinný aktualizovať tento dokument. AUTOMOBILES CITROËN
potvrdzuje, že v súlade s ustanoveniami smernice
Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53 ES zo
dňa 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti, plní ciele stanovené v tejto smernici a že pri

výrobe svojich produktov používa recyklované materiály. Zobrazené farebné odtiene sú iba orientačné,
pretože tlačiarenská technika neumožňuje presnú
reprodukciu farieb. Prestavané vozidlá môžu mať odlišné technické charakteristiky, výkon, spotrebu, emisie CO2 a vybavenie. Ak si napriek starostlivosti, ktorú
sme venovali realizácii tohto katalógu, myslíte, že

obsahuje nejakú chybu, môžete nás kontaktovať. Na
získanie podrobných informácií týkajúcich sa produktov alebo služieb Citroën choďte na www.citroen.sk
alebo kontaktujte ktorékoľvek z predajných miest
Citroën na Slovensku. V prípade nehody alebo poruchy na vozidle volajte CITROËN ASSISTANCE :
0800 15 24 24 (bezplatný hovor).
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Október 2016 – Dizajn a realizácia :

