
CITROËN C3



 VISIO
DRIVE
STIL IN SVETLOBA
Zaradi inteligentno zasnovane konstrukcije smo v CITROËN C3 lahko 
vgradili izjemno veliko stekleno površino, ki nudi obilo svetlobe in daje 
občutek prostornosti.
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ZENITH
VETROBRANSKO 

STEKLO

Izjemno veliko vetrobransko steklo Zénith 
vozila CITROËN C3 je prava tehnološka 
mojstrovina, ki potnikom ponuja edin-
stven občutek, da so del pokrajine.

IZJEMNA
VIDLJIVOST
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Prečiščena armaturna plošča, kakovostni 
materiali in ergonomski dostop do vseh 
upravljal sestavljajo sproščujoč potniški 
prostor in poskrbijo za prijetno bivanje v 
vozilu. 

Udobni sedeži, višji položaj sedenja za 
vožnjo in izjemna vidljivost nudijo edinstveno 
vozniško izkušnjo.
 

POTOVANJE
P O V A B I L O  N A

S pametnim telefonom, 
na katerega ste si s strežnika

 z aplikacijami predhodno
 namestili ustrezno aplikacijo,
 odčitajte to kodo in si oglejte 

posnetek o CITROËNU C3.
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CITROËN C3 ponuja bogat izbor mul ti me-
dij skih sistemov. Novi 7- palčni zaslon na 
dotik, ki je idealno vgrajen na vrhu sredinske 
konzole, nudi dostop do številnih funkcij in 
storitev: funkcija Mirror Screen, povezava 
Bluetooth in pribor za prostoročno te le fo ni-
ranje omogočajo popolno povezljivost s 
pametnim telefonom. Navigacijski sistem 
zadnje generacije ponuja tudi pogled iz 
ptičje perspektive in zemljevide Evrope. 
Kamera za vzvratno vožnjo pomaga varneje 
opraviti različne manevre. Digitalni avtoradio 
in hi-fi sistem pa ponujata zelo kakovosten zvok.

POVEZAN
100 % DIGITALEN, TAKTILEN IN INTUITIVEN1         O%
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CITROËN C3 spada med najbolj kompaktna 
vozila v svojem razredu. V dolžino meri 3,94 m in 
v širino 1,73 m, njegov obračalni krog pa meri 
10,2 m. S temi merami je odlično prilagojen za 
mestno vožnjo.

KOMPAKTEN IN 

PROSTOREN
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5
UDOBNIH
SEDIŠČ

V CITROËNU C3 lahko udobno sedi pet odra-
slih. Je avtomobil za vsakdanje potrebe, ki s
pridom uporablja svoje odlike za udobje pot-
nikov tudi med daljšimi vožnjami. Prijetno 
počutje za voznika in vse potnike, tako na pred-
njih kot na zadnjih sedežih.
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ZELO 
PROSTOREN 
PRTLJAŽNIK

Kompakten CITROËN C3 ponuja še en 
adut: prtljažnik s prostornino 300 litrov, 
ki ga uvršča med najboljše v njegovem 
avtomobilskem razredu. Naslonjala zad-
njih sedežev je mogoče delno ali v celoti 
zložiti, kar ponuja različne kon fi guracije in 
velikosti prtljažnega prostora do dolžine 
največ 1,19 m. Snemljivo zad njo polico 
je mogoče brez težav po spra viti v pod 
prtljažnika. 300LDO
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Motor PureTech 110

Bencinski motorji PureTech, ki so zasnovani in izde-
lani v Franciji, uporabljajo inovativne, učinkovite in 
var čne tehnologije. Za CITROËN C3 so na voljo 
motorji PureTech 68 (od 102 g/km CO2), Pure-
Tech 82 (od 97 g/km CO2 za PureTech 82 S & S 
ETG) in PureTech 110 S & S (100 g/km CO2). 
Motor PureTech 110 je prejel naziv »Engine of the 
Year«, motor leta, kot nagrado za visoko raven zmo-
gljivosti in zmanjšanje porabe goriva in emisij CO2.
  
Tehnologija SCR (Selective Catalytic Reduction),
s katero so opremljeni motorji BlueHDi 75 in 100, 
CITROËNU C3 omogoča doseganje najboljših emisij 
CO2 v njegovem avtomobilskem razredu (79 g/km 
CO2 pri izvedenkah BlueHDi 75 S & S in BlueHDi 
100 S & S).

Nagrada za mednarodni motor leta za motorja PureTech 110 in 130
v kategoriji motorjev z gibno prostornino od 1 do 1,4 l, ki jo podeljuje
žirija natečaja »International Engine of the Year Awards« v organizaciji
britanske revije »Engine Technology International«.

DO OKOLJA 
PRIJAZNEJŠI
MOTORJI

EKOUČINKOVITOST
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VEČJA

VIDLJIVOST

KAMERA ZA 

VZVRATNO VOŽNJO

CONNECT BOX

Pri vzvratnem parkiranju vam pomaga kamera 
za vzvratno vožnjo, ki za lažje manevriranje 
po sre du je sliko na 7-palčni barvni zaslon. 
Pri določenih tipih motorjev je na voljo še 
si stem za pomoč pri speljevanju navkreber, ki 
omogoča brezskrbno speljevanje na klancih
z naklonom nad 3 %.

Naprava združuje storitve za klic v sili in klic 
avtomobilske asistence z lokalizacijo vozila – 
brezplačni storitvi, ki sta na voljo 24 ur na dan, 
vse dni v tednu. Ti storitvi ob pojavu okvare ali ob 
prometni nesreči omogočata natančno določitev 
položaja vozila in hitro intervencijo.VARNOST

& SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI

CITROËN C3 je opremljen s celovitim paketom elektronskih sistemov za pomoč pri vožnji: 
ima elektronski nadzor stabilnosti (ESP), sistem proti blokiranju koles (ABS) z elektronskim 
razdelilnikom zavorne sile (REF), pomoč pri nujnem zaviranju (AFU), samodejni vklop 
varnostnih utripalk ter tempomat – omejevalnik hitrosti.
Za primer trčenja ta sklop za pasivno varnost dopolnjuje še 6 varnostnih blazin: dve čelni 
varnostni blazini, povezani s sprednjima stranskima varnostnima blazinama, ter dve 
zavesasti varnostni blazini, vgrajeni v stropno oblogo.

Samozatemnitveno ogledalo, 
samodejni brisalci vetro bran-
skega stekla in samodejni vklop 
žarometov omogočajo opti-
mal no vidljivost v vseh okoli šči nah.

Oprema, ki je opisana v tem katalogu, predstavlja vso tehnologijo vozila CITROËN C3. Ker so vozila CITROËN naprodaj v Evropski uniji, se lahko njihova definicija med posameznimi državami razlikuje. 
Natančnejši opis ponudbe serijske in doplačilne opreme boste našli v dokumentu »Tehnični podatki in glavna oprema«, ki je na voljo za prenos s spletnega mesta www.citroen.si.
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(N): navadna – (K): kovinska – (B): biserna.
Kovinske in biserne barve so na voljo za doplačilo.

TKANINA OMNI CRÊPE MISTRAL BISE

ZRNASTO USNJE MISTRAL

TKANINA MICA CELADON

NOTRANJOST

PLATIŠČA
IN OKRASNI POKROVI

BARVE
KAROSERIJE

SIVA ALUMINIUM (K)

RDEČA RUBI (B)

SIVA SHARK (B)

BELA BANQUISE (N)

MODRA ENCRE (B)

RDEČA ADEN (N)

MODRA BAHIA (B)

ČRNA PERLA NERA (B)

KARMA (B)

MODRA BELLE-ÎLE (B)

BELA NACRÉ (B)

TKANINA LIBERIA

OKRASNI POKROV 
COMO 16”

OKRASNI POKROV 
ASTERODEA 15”

OKRASNI POKROV
AIRFLOW 15”

OKRASNI POKROV
 3D 16”

OKRASNI POKROV
 AIRFLOW 16”

PLATIŠČE 
VALONGA 16”

PLATIŠČE 
AIRFLOW 16”

PLATIŠČE CLOVER 17”
z diamantnim rezom v črni barvi

PLATIŠČE CLOVER 17”
z diamantnim rezom v beli barvi
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*Vsi podatki v zvezi z motorji se lahko spremenijo.
BVM: 5-stopenjski ročni menjalnik – ETG: 5-stopenjski robotizirani menjalnik Efficient Tronic.
V razpredelnici so navedene homologirane vrednosti porabe goriva v skladu z evropskimi predpisi,
ki veljajo za vse proizvajalce in vsa vozila, ki so v prodaji na evropskem trgu. Navedene vrednosti so 
izmerjene pod strogimi testnimi pogoji (temperatura, masa, tehnični podatki preizkusne naprave z valji, 
…) in pri zelo umirjenem profilu vožnje. Dejanske prometne razmere, atmosferski pogoji, stanje 
obremenitve vozila, stil vožnje, tlak v pnevmatikah, prisotnost strešnega prtljažnika (tudi brez prtljage), 
intenzivno delovanje klimatske naprave in/ali gretja ter splošno stanje vozila lahko seveda privedejo do 
odstopanj od homologiranih vrednosti porabe goriva. Za dodatne nasvete o varčni vožnji in čim boljšem 
izkoristku svojega vozila obiščite spletno mesto www.citroen.si.

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2 (po Direktivi 1999/100/ES)*

Motorji
Mestna 
vožnja 

(l/100km)

Izvenmestna 
vožnja 

(l/100km)

Kombin. 
vožnja 

(l/100km)

Emisije 
CO2 

(g/km)

C3 PureTech 68 BVM (platišča 16”)

C3 PureTech 68 BVM (okrasni pokrovi 16”)

5,2

5,3

3,9

4,0

4,4

4,5

102

104

C3 PureTech 82 BVM (okrasni pokrovi 15”)

C3 PureTech 82 BVM (platišča 16” in 17”)

5,5

5,6

3,9

4,1

4,5

4,6

104

107

C3 PureTech 82 BVM 99 g 5,1 3,8 4,3 99

C3 PureTech 82 S&S ETG (okrasni pokrovi 15”)

C3 PureTech 82 S&S ETG (platišča 16” in 17”)

4,6

5,2

3,9

3,9

4,2

4,3

97

99

C3 PureTech 110 S&S BVM 5,3 3,8 4,3 100

C3 BlueHDi 75 BVM 4,2 3,0 3,5 90

C3 BlueHDi 75 S&S BVM 79 g 3,6 2,7 3,0 79

C3 BlueHDi 100 S&S BVM 3,8 3,2 3,4 87

C3 BlueHDi 100 S&S BVM 79 g 3,6 2,7 3,0 79

DIMENZIJE

DODATNA
OPREMA

Kromirani okvirji zunanjih ogledal

Sistem za navigacijo Podloga za prtljažnik

Ogledalce

Otroški sedež Kiddy Cruiserfix Pro CITROEN Nosilec za kolo na strešnih prtljažnih drogovih
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• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z napako. Velja po splošnih garancijskih pogojih, 

opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• GARANCIJA NA BARVO
Velja 3 leta za osebna vozila (klasifikacija M1) in 2 leti za dostavna vozila (klasifikacija N1) brez 

omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali zamenjavo delov, ki imajo napako v 

zunanjem videzu. Velja po splošnih pogojih garancije na barvo, opisanih v servisni in garancij-

ski knjižici.

• GARANCIJA NA PRERJAVENJE
Velja 5 let za dostavna vozila (klasifikacija N1) in 12 let za vsa ostala vozila (klasifikacija M1) 

brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali zamenjavo delov, poškodovanih 

zaradi korozije (preluknjana karoserija in podvozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po 

splošnih pogojih protikorozijske garancije, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za vse hitre posege na vašem vozilu: menjava tekočin, posegi 

na pnevmatikah, zavorah, izpušnem sistemu, vzmetenju, dodatni opremi.

• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citroënovega vozila ste upravičeni do brezplačne 

pomoči v primeru okvare. Ugodnosti Citroën Assistance se nanašajo izključno na nova vozila, 

prodana na področju Slovenije, v času pogodbene garancije. Velja po splošnih pogojih o stori-

tvah Citroën Assistance, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

BREZPLAČEN KLIC

Tel.: 080 22 99

24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU.

• STORITVE CITROËN
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri pooblaščenem prodajalcu Citroën in na 

www.citroen.si.

Povprečna poraba goriva: 3,0–4,6 l/100 km, emisije CO2: 79–107 g/km, emisijska stopnja EURO 6, 
specifične emisije dušikovih oksidov 0,0078–0,0536 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične
emisije trdih delcev 0,00002–0,00008 g/km, število trdnih delcev pa 0,01 × 1011. Ogljikov dioksid (CO2)
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

CITROËN SLOVENIJA d.o.o.: Barjanska c. 54, 
1000 Ljubljana. Telefon: 01 / 20 04 200, faks: 
01 / 20 04 229, www.citroen.si. Prospekt se nanaša 
le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. Tehnični 
podatki so opisani v posebni prilogi. Informacije o 
modelih in njihovih tehničnih podatkih so veljavne v 
času natisa prospekta, so informativne in niso pravno 
zavezujoče. CITROËN si pridržuje pravico do spre-

memb predstavljenih modelov brez predhodne 
najave in obveznosti do posodobitve vsebine pro-
spekta. Fotografije so simbolne. 
AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva 
določbe Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih 
z dne 18. septembra 2000 in da so v proizvodih, ki 
jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali. Pred-
stavljene barve karoserij in oblazinjenj so informativne 

narave, ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive 
reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali 
karo serijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne teh ni-
čne lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in 
drugačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo 
jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno 
napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse 
informacije pokličite oddelek za stike s strankami 

Citroën Slovenija na 01 / 20 04 265 ali si oglejte 
spletno stran www.citroen.si. Za vse informacije o sto-
ritvah CITROËN stopite v stik z enim od pooblaščenih 
prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti – 
Citroën Assistance: 080 2299. Klic je brezplačen.

Za CITROËN C3 je na voljo bogata ponudba praktične dodatne opreme.

PRIJAZEN
DO OKOLJA

CITROËN:
VSEOBSEGAJOČA STORITEV

SPOZNAJTE CELOTNO PONUDBO CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN
Obiš č i t e  sp l e tno  mes to  www.c i t roen.s i  a l i  s i  na lož i t e  b rezp l a čno  ap l i ka c i j o .

**

** Po objavi uradnih rezultatov zveze FIA.
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citroen.si

IZDAJA: NOVEMBER 2015.
OBLIKOVANJE IN IZVEDBA: 
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