CITROËN NEMO COMBI

DRUŽINSKI ZNAČAJ
Bogatejši izbor vozil Nemo je namenjen prav vam. Dizajn vozila Nemo
Combi združuje obliko in funkcionalnost: ponuja veliko zastekljeno
površino. Okrasna maska s svojimi linijami poudarja zelo robusten in
drzen značaj. Z novo izvedenko vozila Nemo je na voljo okretno vozilo za prosti čas, ki je naklonjeno družinskim potrebam, saj se njegov
notranji prostor prilagaja življenju, polnem presenečenj. Brez dvoma je
Nemo, poln kreativnosti, narejen prav za vašo družino.
Oprema , ki je opisana v tem katalogu predstavlja celotno tehnologijo CITROEN Nemo. Vozila CITROEN,
ki so v prodaji v Evropski Uniji se lahko razlikujejo glede na državo uvoza. V tem katalogu opisana oprema
je lahko vgrajena serijsko, za doplačilo ali pa ni možna v odvisnosti od nivoja opreme vozila in države. Za
podrobnosti opisov razpoložljive opreme se pozanimajte pri pooblaščenem prodajalcu CITROEN ali
glejte dokument “Tehnični podatki in oprema”.
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Novo bočno steklo v potniški prostor prepušča veliko svetlobe. Izboljšuje estetski videz iz profila.

Stilsko izvirna okrasna maska izraža tako udobje kot
varnost.
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POPOLNOMA
PRENOVLJEN
Za vsakodnevno in praktično uporabo je zadek možno opremiti z novimi dvižnimi prtljažnimi vrati, ki zagotavljajo lažji dostop do prtljažnika.
Veliko zadnje steklo dopolnjuje že tako zavidljivo zastekljeno površino
in vsem potnikom zagotavlja prijetno osvetljenost. Linije zbujajo zaupanje ne glede na zorni kot: ob Nemu ne boste ostali ravnodušni.
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Vzdolžni strešni drogovi omogočajo prevoz dodatnega
tovora, medtem pa je v vozilu udobno nameščenih 5
odraslih potnikov. Nosilec za smuči s ključavnico, v katerega lahko popolnoma varno namestite od 2 do 4

pare smuči, prtljažnik za kolesa, strešni potovalni
kovček: vaše vozilo bo še bolj funkcionalno, a bo ostalo
povsem udobno (na voljo so kot dodatna oprema).
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SVOBODA
V VEČNAMENSKOSTI
Nemo se prilagaja vašemu življenju
tako v primeru družinskih izletov kot pri
prostočasnih dejavnostih. Prtljažnik presenetljivih dimenzij vam omogoča, da s
seboj vzamete veliko prtljage, saj prostornina do police znaša 356 litrov. Ker
za nekatere dejavnosti potrebujete več
prostora, se zadnja sedežna klop pre-

klopi v razmerju 2/3 - 1/3. Prilagodljivost notranjega prostora omogoča, da
prtljažnik pri svoji največji zmogljivosti
doseže prostornino 890 litrov.
Družinska potovanja so še udobnejša
po zaslugi 3 ugrezljivih in odstranljivih
vzglavnikov, ki so vgrajeni v zadnjo
sedežno klop. Za učinkovito zaščito

pred umazanijo in poškodbami talne
obloge prtljažnega prostora lahko izberete korito v prtljažniku, ki je na voljo kot
dodatna oprema. Majhne podrobnosti
so znak velikega avtomobila.

SPROSTITE SE
Instrumentna plošča čistih linij odraža zmeren notranji stil. Dvignjena
prestavna ročica omogoča udobje pri vožnji. Vse funkcije, ki so namenjene vozniku, so lahko dosegljive. Ergonomija je ključna beseda
pri opisovanju voznikovega mesta. Voznikov sedež se ponaša s serijo
nastavitev za udobje, ki se stalno izboljšuje. Za dobro počutje v vseh
letnih časih je Nemo opremljen z ročno klimatsko napravo (odvisno od
nivoja opreme). Nemo, nov družabnik na vaših potovanjih.
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TEHNOLOGIJA V VAŠI SLUŽBI
Za še boljše občutke pri vožnji ima Nemo
lahko vgrajen nov robotiziran mehanski
menjalnik, ki omogoča izbiro samodejnega
ali sekvenčnega načina delovanja, ki
omogoča popolnoma tekoče prestavljanje
v nižjo ali višjo prestavo s pomočjo enostavnega pritiska na prestavno ročico. Citroën je ponovno dokazal svojo inovativnost
in tehnološko ustvarjalnost: ponuja vožnjo,
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ki se prilagaja vašim željam in življenjskim
navadam.
Citroën kot dodatno opremo nudi tudi prenosni navigacijski sistem Garmin. Gostoljuben in funkcionalen zaradi enostavne
uporabe je prava dragocenost med vašimi
potovanji. Ne glede na to, ali ste izbrali glasovno ali vizualno vodenje, vas sistem Garmin vedno usmerja in vam tako prihrani

nepotreben stres. Avtokarte ne boste nikoli
več potrebovali!
Za potovanja z glasbeno spremljavo vam
Nemo nudi avdio sistem s CD in MP3
predvajalnikom. Za doplačilo je možna tudi
vgradnja tehnologije Bluetooth®. Za optimalno udobje in varnost med vožnjo boste
vaš prenosni telefon lahko uporabljali prostoročno prek avdio sistema.

ENOSTAVNA VOŽNJA
Potniški prostor je prežet z drobnimi in
domiselnimi detajli, ki so namenjeni
vozniku in potnikom. Volan je nastavljiv
po višini in globini. Prednja stekla so
opremljena z električnim pomikom
stekel. Za varnost vseh je Nemo
opremljen z električno nastavljivimi
in ogrevanimi zunanjimi ogledali.
Domiselno in lahko dosegljivo odla-

galno mesto za očala je nameščeno na
dosegu voznikovih rok.
Prenosna lučka je namenjena za dodatno osvetlitev prtljažnika. Prav tako pa
vas bo spremljala na vaših nočnih potepih. Ker je magnetna, jo lahko namestite na karoserijo, da vam bo
pomagala na primer pri zamenjavi
kolesa.

Opisana oprema je na voljo v odvisnosti
od nivoja opreme.

Tikanini Ancenis in Iris Tramontane*

BREZKOMPROMISNA
VARNOST
Varnost: Nemova prioriteta
Vozilo po zaslugi izredno stabilne lege
na cesti, zmogljivega zavornega sistema ABS ter regulatorja in omejevalnika hitrosti nudi visoko stopnjo aktivne
varnosti.

Pomoč pri parkiranju zadaj vas opozarja
na ovire, ki jih morda niste opazili. Tako
bo v mestu manevriranje ob vzvratni
vožnji lažje.
Štiri varnostne blazine izpopolnjujejo
omenjeni sistem aktivne varnosti:

OKRASNI POKROVI, BARVE
IN OBLAZINJENJE

Tkanina Irisban modra*

Modra Line (B)

Rdeča Malizioso (K)

Oranžna Corail (E)

Bela Banquise (E)

Mativoire (K)

Modra Lucia (B)

Modra Nocturne (K)

Siva Graphito (K)

Siva Garbato (K)

Rdeča Tiziano (E)

2 čelni varnostni blazini sta povezani z
2 prednjima stranskima varnostnima
blazinama. Ste na varnem.
Opisana oprema je na voljo v odvisnosti
od nivoja opreme in države.

15-palično kolo Full cover

* In ostali dodatni materiali
(K): kovinska – (B): biserna - (E): enoslojna Kovinske in biserne barve so na voljo za doplačilo.
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TEHNOLOGIJA
SKRBI ZA
VAŠO VARNOST
Da bi vas lahko popolnoma varno spremljal na vseh vaših poteh, vam Citroën
Nemo Combi ponuja sisteme za aktivno in pasivno varnost zadnje generacije:
ABS :sistem proti blokiranju koles je sistem za pomoč pri zaviranju, ki po potrebi prilagodi zavorni tlak in tako prepreči blokiranje koles in ohrani nadzor
nad smerjo vožnje.

PRIJAZEN DO OKOLJA
Okoljevarstvena oznaka Airdream označuje vozila, ki so najbolj prijazna do okolja. Po zaslugi odločnih prizadevanj za ohranjanje okolja je
Citroën danes eden izmed najbolj naprednih proizvajalcev na tem področju. Znanje, ki smo ga pridobili na ekološkem področju, zdaj
izročamo v vaše roke. Da bi vas vodili pri vaši izbiri, smo ustvarili oznako Airdream. Izberite model, ki nosi oznako Airdream, in deležni
boste najboljše tehnologije na področju varovanja okolja.

Regulator hitrosti* : Naprava omogoča vožnjo z ustaljeno hitrostjo, ki jo
voznik predhodno izbere brez pritiska na pedal plina, in ne glede na vrsto
cestišča. Regulator se samodejno izklopi ob pritisku na zavorni pedal, pedal
sklopke oziroma ročno s pritiskom na stikalo.

* na voljo tekom leta 2009

• 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 izgledu in/ali videzu. Velja po
splošnih pogojih garancije na barvo opisanih v servisni in
garancijski knjižici.

Varibilni omejevalnik hitrosti* : naprava vozniku omogoča, da določi in
shrani največjo hitrost, ki je ne želi preseči. Vozniku ni treba skrbeti za ohranjanje hitrosti. Kljub vsemu lahko preseže shranjeno hitrost, če močno pritisne na pedal plina.

Varnostna blazina : voznikovo mesto je serijsko opremljeno s čelno varnostno blazino. Za doplačilo je na voljo prednja varnostna blazina z možnostjo
izklopa na sovoznikovi strani ter stranske varnostne blazine, vgrajene v
plastične školjke, ki so nameščene na bočni strani naslonjal prednjih sedežev.

CITROëN : VSEOBSEGAJOČA STORITEV

Da vozilo lahko nosi oznako Airdream, ki jo je ustvaril Citroën, mora ustrezati naslednjim trem kriterijem:
1. ima emisijo CO2, ki je manjša ali enaka 140 g/km;
2. proizvodnja poteka v tovarni s standardom ISO 14001;
3. 95 % delov vozila je obnovljivih, kar predstavlja 85 % mase vozila za recikliranje.

• 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 pod-

vozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po splošnih pogojih protikorozijske garancije, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

BREZPLAČNI KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU.

• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za kakršenkoli hiter poseg
na vašem vozilu: Menjava tekočin, posegi na pnevmatikah,
zavorah, izpušnem sistemu, vzmetenju, dodatni opremi.

• POGODBA O GARANCIJI +
Do dve leti dodatne garancije
(60.000 km ali 80.000 km)
Več na www.citroen. si.

• 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 v času pogodbene garancije, prodana na področju Slovenije. Velja po splošnih pogojih o storitvah Citroën Assistance opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• POGODBA O VZDRŽEVANJU +
Pogodba o Vzdrževanju +
Do dve leti dodatne garancije
in vzdrževanje vozila
(60.000 km ali 80.000 km)
Več na www.citroen. si.

V nekaterih državah niso na razpolago vse izvedenke vozil.

CITROËN SLOVENIjA d.o.o., Ulica 15. maja 18, 6000
Koper, Telefon: 05 / 66 81 100, faks: 05 / 63 95 753,
www.citroen.si
Vozila Citroën, ki so v prodaji v Evropski Uniji, se lahko razlikujejo
glede na državo uvoza. Za poznavanje podrobnosti o opremljenosti posameznih modelov iz izbora Citroën si oglejte dokument
“Tehnični podatki in oprema”, ki je na voljo skupaj s pričujočim
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prospektom ali pa se o njej pozanimajte pri pooblaščenem prodajalcu vozil Citroën. Prospekt se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski Uniji. Informacije o modelih in njihovih tehničnih
podatkih so veljavne v času natisa prospekta, so informativne in
niso pogodbeno zavezujoče. Citroën si pridržuje pravico do sprememb predstavljenih modelov brez predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine prospekta. Fotografije so simbolne.

AUTOMOBILES CITROëN izjavlja, da upošteva določila smernic
CEE št. 2000/53 CE z dne 18. septembra 2000, ki se
nanašajo na odslužena vozila, in da so v proizvodih na tržišču
uporabljeni tudi reciklirani materiali. Predstavljene barve karoserij
so informativne narave, ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive reprodukcije barv. 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 poklicite oddelek za stike s strankami Citroën Slovenija na 05 / 66 81 209
ali si oglejte spletno stran: www.citroen.si. Za vse informacije o storitvah Citroën stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih
mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti - Citroën Assistance: 080
2299. Klic je brezplačen.
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Februar 2009 - Kreacija in realizacija :

- Izdaja ALTAVIA Paris - Tiskano V EU 02/2009.

www.citroen.com

