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BATERIJE
Glavna baterija Litij-ionska baterija, sestavljena iz 88 celic z zmogljivostjo 50 Ah
Zmogljivost 16 kWh pri 330 V
Običajno polnjenje 6 h prek hišne vtičnice 220 V 16 A
Hitro polnjenje 30 min prek posebnega akumulatorskega priključka z enofaznim tokom 125 A pod napetostjo 400 V
MOTOR
Tip Sinhronski s trajnimi magneti
Največja moč v kW (CEE) pri vrt/min 49 kW (67 KM), od 2500 do 8000 vrt/min
Največji navor 180 Nm od 0 do 2500 vrt/min  
PRENOS MOČI
Menjalnik Enostopenjski z izbirno ročico za 4 položaje (P, R, N, D), pogon na zadnja kolesa
KRMILNI MEHANIZEM
Število obratov volana med skrajnima položajema 3,5
Variabilni servovolan Električni serijsko
Premer obračalnega kroga med pločniki (m) 9 m
PODVOZJE
Vzmetenje Spredaj: pseudo-Mac-Pherson s stabilizacijskim drogom - Zadaj: Tipa De Dion s 3 drogovi 
Zavorni sistem Spredaj: 2 zračno hlajeni kolutni zavori - Zadaj:2 bobnasti zavori
Kolesa Pnevmatike: Spredaj: 145/65 R 15 - Zadaj: 175/55 R 15 / Serijsko komplet za začasno popravilo
PROSTORNINA
Število sedežev 4 sedeži
Prostornina prtljažnika / s preklopljeno zadnjo sedežno klopjo 166 litrov / 860 litrov
MASE
Najmanjša masa praznega vozila CEE 1120 kg
Dovoljena obremenitev (skupaj z voznikom) 330 kg
Dovoljena skupna masa po normi CEE 1450 kg
Največja dovoljena obremenitev na prednji premi 640 kg
Največja dovoljena obremenitev na zadnji premi 810 kg
Dovoljena skupna masa vozila in prikolice 1450 kg
Dovoljena obremenitev na vlečnem priključku / strešnem prtljažniku 0/43
ZMOGLJIVOSTI (pri polovični dovoljeni obremenitvi in novi bateriji) 
Največja hitrost 130 km/h
400 m z mesta v sekundah 20,7 sek
1000 m z mesta v sekundah 37,3 sek
0-50 km/h 5,9 sek
0-100 km/h 15,9 sek
pospešitev s 40 na 60 km/h 2,9 sek
pospešitev s 60 na 80 km/h 3,9 sek
PORABA ENERGIJE
Avtomnomija (po novem evropskem voznem ciklu - Uredba ECE101) 150 km
Poraba ob pritisku na pedal “plina” (po novem evropskem voznem ciklu - Uredba ECE101) 135 Wh/km
Emisija CO2(g/km) 0
INSTRUMENTNA PLOŠČA
Indikator porabe ali regeneracije energije - Digitalni merilnik hitrosti - Števec prevoženih kilometrov z dnevnim 
števcem - Indikatorji vzdrževanja (preostala razdalja in čas) - Indikator avtonomije •
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VARNOSTNA OPREMA IN OPREMA ZA VOŽNJO
Sistem ABS z elektronskim razdelilnikom zavorne sile (REF) in sistem za pomoč pri zaviranju v sili (AFU) •
Zvočni opozorilnik za pozabljen ključ v kontaktni ključavnici ob odpiranju voznikovih vrat  •
Zvočni opozorilnik (prednji sedeži) in kontrolna lučka za nepripete varnostne pasove na 4 sedežih •
Samodejni vklop zasenčenih luči  •
Dva po višini nastavljiva vzglavnika na zadnjih sedežih •
Napajalni kabel za običajno polnjenje  •
Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) z možnostjo izklopa •
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, izklop sovoznikove varnostne blazine s pomočjo ključa  •
Stranske varnostne zavese za zaščito glav potnikov na prednjih in zadnjih sedežih •
Stranske varnostne blazine za zaščito prsnega koša potnikov na prednjih sedežih •
Zadnje pozicijske in zavorne luči diodne
Sistem dveh 3-točkovnih pritrdišč ISOFIX na zadnjih sedežih •
Halogenski žarometi •
Prednje meglenke s funkcijo dnevnih luči •
Električno nastavljiva zunanja ogledala z električnim preklopom •
Varovala za otroke na zadnjih vratih •
Opozorilna lučka za slabo zaprta vrata •
Opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove na zadnjih sedežih •
OPREMA ZA UDOBJE IN UGODJE
Sedežna klop, deljiva v razmerju 50/50, z naslonjaloma nastavljivima po naklonu  •
Zaprt predal za drobnarije •
Prednji in zadnji odbijač ter zunanje kljuke vrat v barvi karoserije •
Klimatska naprava z avtomatskim načinom porazdelitve in pretoka zraka •
15-palčna lita platišča •
Električni pomik stekel spredaj in zadaj  (s sekvenčnim pomikom na voznikovi strani) •
Kovinska barva z zaščitnim lakom ali biserna barva z zaščitnim lakom •
2 zložljiva nosilca za kozarce na armaturni plošči •
Senčnik za voznika in sovoznika s pokritim ogledalom •
Vtičnica 12 V  •
Zunanja ogledala v svetleči črni barvi •
Po višini nastavljiv voznikov sedež •
Sedežne obloge iz tkanine Parfait Knit Camel in ostalih dodatnih materialov •
Preproge spredaj in zadaj •
Vratca za dostop do priključka za klasično polnjenje na desni strani
Vratca za dostop do priključka za hitro polnjenje na levi strani
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem •
Dodatno zatemnjena stekla na zadnjih in na prtljažnih vratih •
Volan in glava izbirne ročice v usnju črne barve z okrasnimi prešivi Camel •
Prtljažna vrata z brisalcem z intervalnim delovanjem in ogrevanim steklom •
AVDIO IN TELEMATSKI SISTEMI
CITROËN e-Touch (1) •
Pribor za prostoročno telefoniranje Bluetooh z USB priključkom •
Avdio sistem RDS s CD-predvajalnikom, s podporo za formate MP3 in WMA, 4 zvočniki + predoprema za zvočnike v zadnjih vratih •
• Serijska oprema   • Izbirna oprema  (1)    Sklop storitev, ki vključuje storitev CITROËN klic v sili z lokalizacijo vozila in CITROËN klic za pomoč na cesti z lokalizacijo vozila. Razpoložljivost storitev je odvisna od države.
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN SLOVENIJA d.o.o., Ulica 15. maja 18, 6000 Koper, Telefon: 
05/66 81 100, fax: 05/63 95 753, www.citroen.si, http://saloni.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 se 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 in skice 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. 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 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. IZDAJA: CITROËN SLOVENIJA, FOTOGRAFIJE:  AC CITROËN, 
Tiskano v EU v tiskarni VEK Koper, CITROËN C-ZERO, 3/11.
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