UUSI KOMPAKTI SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

90-luvun komeetta French Touch
hittilevyllä «Joli Dragon»,
Le Tone keskittyy musiikintekoon
15 vuoden ajan siirtyäkseen
vaiheittain kuvittamisen pariin.
Vuodesta 2011 lähtien
hänen luomuksensa ovat olleet esitteillä
Centre Pompidoussa Pariisissa.
Le Tone on ihastunut mustaan ja valkoiseen
kuvittaessaan yksinkertaisia tarinoitaan,
jotka hän piirtää vihkoihinsa.

2014

1934
CITROËN mullistaa
automaailman tuomalla
markkinoille Traction Avantin.
Auton erikoisutena oli
vetävien pyörien sijainti
edessä.
Auto saikin nimekseen:
Traction Avant eli Etu Veto.

CITROËN C4 CACTUS
innovatiivinen ja persoonallinen niin muotoilunsa
kuin Airbump®-kolhusuojiensakin ansiosta.

KATSO
KUVIA

1919
Vuodesta 1919 tähän päivään
omintakeiset autot ovat osa
CITROËNIN historiaa.

2

CITROËN Type A:n sarjavalmistus
käynnistyy.

1939

1948

CITROËN tuo markkinoille konseptiltaan
modernin Tub’in, jossa on mm.
kuormaamista helpottava sivuliukuovi.
Tub’in seuraaja vuonna 1948
on nimeltään Type H.

2 CV:n suunnittelun tavoitteeksi
asetettiin aikaansaada “mahdollisimman mukava, taloudellinen ja
turvalinen auto, jossa on tilaa
4 hengelle ja 50 kg:lle matkatavaroita.”

1968
On tullut kevyiden ja ketterien
autojen aika, kuten Ami 6 ja Dyane,
unohtamatta Maharia, omintakeista
ja monikäyttöistä maastoautoa.

1974

2017

Vuosina 1970 - 1980 CITROËNIN
teknistä imagoa vahvistetaan tuomalla
markkinoille CX-, BX- ja AX-automallit
sekä lippulaiva XM, joka varustetaan
elektroniikan ja hydrauliikan yhdistävällä
hydoaktiivisella jousituksella.

CITROËN voitti Rallye-Raid -kisojen autonvalmistajien
mestaruuden viisi kertaa vuosien 1993-1997 aikana, kahdeksan
WRC-mestaruutta vuosina 2003-2013 ja kolme kertaa peräkkäin
WTCC-mestaruuden vuosina 2014, 2015 ja 2016. CITROËN
haluaa jälleen ottaa haasteen vastaan palaamalla rallin
WRC-sarjaan vuonna 2017 tavoitteenaan paluu huipulle.

CITROËNIN
SUURESTA
PALUUSTA
RALLITEILLE.
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UUSI KOMPAKTI SUV
CITROËN C3 AIRCROSS
#EnemmänMahdollisuuksia
CITROËN C1

CITROËN C3

KOMPAKTI SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN C4 CACTUS

JOKAISELLE OMA CITROËN
Niin kaupungissa kuin maantielläkin arvostat mukavuutta ja viihtyvyyttä, arvoja,
jotka on kautta aikojen liitetty CITROËNIIN.

CITROËN C4 PICASSO
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MALLISTO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN SPACETOURER
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UUSI KOMPAKTI SUV
CITROËN C3 AIRCROSS
10 TÄRKEINTÄ OMINAISUUTTA
KOMPAKTI SUV

Tyyliltään jykevä ja suojaa antava,
korkea istuma-asento.
SIVUT 10 -15

PERSONOINTI

85 vaihtoehtoista väriyhdistelmää
ja 5 sisustusvaihtoehtoa.
SIVUT 16 - 19

MATKUSTAMO
Sisätiloiltaan
kokoluokkansa suurin.
SIVUT 22 -23

MUUNNELTAVUUS

Kaksiosaisena liukuva takaistuin
ja tavaratila suurimmillaan 520 litraa.
SIVUT 24 -25

AVATTAVA
PANORAAMAKATTO

Poikkeuksellinen valoisa matkustamo
suuren ikkunapinta-alan ja avattavan
panoraamakaton ansiosta.
SIVUT 26 -27
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PÄÄASIAT

GRIP CONTROL
JA ALAMÄKIAVUSTIN

Vetokyky ja nopeus hallinnassa kaikenlaisilla teillä, myös jyrkissä alamäissä.
SIVUT 32 - 35

VÄRILLINEN
TUULILASINÄYTTÖ

Tuo kuljettajan näkökenttään kaiken
tärkeän tiedon nostamatta katsetta tiestä.
SIVUT 36 - 37

YHTEYDENPITO

Mm. Mirror Screen ja langaton lataus.
SIVUT 38 - 39

AJOAVUSTINJÄRJESTELMÄT

Active Safety Brake, Park Assist…jokainen matka on entistä turvallisempi.
SIVUT 40 - 43

TEHOKKAITA VOIMANLÄHTEITÄ

PureTech- ja BlueHDi-moottorit
pitävät kulutuksen ja CO2-päästöt kurissa.
SIVUT 44 - 47
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SISÄLTÖ
S. 10 – DESIGN
S. 20 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®
S. 30 – TEKNOLOGIAT
S. 48 – TÄRKEIMMÄT VARUSTEET
Skannaamalla viereisen
koodin älypuhelimellasi voit
katsella CITROËN C3 AIRCROSS
ja -videoita.
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SISÄLTÖ
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UUDEN SUKUPOLVEN
KOMPAKTI SUV

CITROËN C3 AIRCROSS eroaa kompakteista
SUV-malleista vahvan, yksilöllisen ja raikkaan
olemuksensa ansiosta. Tyylissä yhdistyvät vankkuus
ja turvallisuus isojen pyörien ja korkealle sijoitetun
konepellin ansiosta, jota CITROËNin kromattu logo
integroituine LED-valoineen korostaa. Tässä uuden
sukupolven SUV:ssa ajoasento on
ennennäkemättömän korkea.
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KOKOLUOKKANSA
VÄLJIN JA MUUNNELTAVIN
MATKUSTAMO
CITROËN C3 AIRCROSS on tilava ja omien toiveiden
mukaan muunneltava, sen sisätilat ovat ainutlaatuiset,
kokoluokkansa suurimmat. Tavaratila on kooltaan
410l ja suurimmillaan 520l pituussuunnassa kahdessa
osassa 2/3-1/3 liukuvan takaistuimen ansiosta.
Muunneltavuuden maksimoi taittuva etumatkustajan
istuin, jonka ansiosta pitkienkin tavaroiden kuljettaminen
onnistuu mainiosti.

12 DESIGN

13

› 4m15 ‹ 1m64

KETTERÄ KAUPUNGISSA
CITROËN C3 AIRCROSSissa on onnistuttu yhdistämään
ulkoinen kompakti arkkitehtuuri avariin sisätiloihin.
Jokaisesta ajomatkasta muodostuu todellinen elämys.
Erityishuomiota on kiinnitetty matkustamon valoisuuteen,
jonka aikaansaavat suuret ikkunapinnat ja avattava
panoraamakatto. CITROËN C3 AIRCROSS on mukava
kumppani niin kaupungissa kuin maantielläkin.
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85
VÄRIYHDISTELMÄÄ
Kahdeksan eri korin väriä, kolme eri katon väriä ja
neljä Packs Color -väriä. CITROËN C3 AIRCROSSIN
voi personoida omanlaisekseen yhdistämällä eri
värejä oman maun mukaan. Mitään ei ole jätetty
sattuman varaan, personoinnissa on huomioitu
pienimmätkin yksityiskohdat: takakulmaikkunat
sälekaihdinvaikutelmineen ja kattokaiteet antavat
viimeistellyn silauksen samaan tapaan kuin
sivupeilien korinväriset kuoret, ajovalojen koristeet
ja pyörien keskiöt.
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5 MATKUSTAMOTUNNELMAA
Metropolitan Grey

CITROËN C3 AIRCROSSIN sisätilat ovat saaneet
vaikutteita matkailu-, muoti- tai sisustusmaailmoista.
Tarjolla on viisi toisistaan selkeästi erottuvaa
matkustamotunnelmaa omine persoonallisine
ilmeineen yksityiskohtien luodessa olohuonemaisen
tunnelman sisätiloihin.

Urban Red

Vakiotunnelma on tyyliltään neutraali keltaisten
koristetikkausten tuodessa oman raikkaan lisänsä
kokonaisuuteen. Kojelaudan tekstiilipintainen
harmaa koristelista sointuu hyvin yhteen Mica
Grey -kangasverhoilun kanssa.
Metropolitan Grey on tunnelmaltaan selkeä
valoisine väreineen, lämminhenkisine
istuinverhoiluineen ja kojelaudan koristeineen.
Urban Red -tunnelma leikittelee kontrastilla,
jonka ainaasaavat tummat värit ja dynaamisen
punaiset yksityiskohdat istuinverhoiluissa.

Hype Mistral

Hype Mistral -tunnelma on yhdistelmä mustaa
nahkaa ja kukonaskelkuvioista kangasta
kojelaudan verhoiluineen.
Hype Colorado luo ylellisen tunnelman
matkustamoon Coloradon värisine sisäilmeineen
ja pehmeine erikoismateriaaleineen.

Hype Colorado
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KÄYTTÄMÄÄN
UUSIA SOVELLUKSIA

HELPOTTAMAAN
ELÄMÄÄ

UUDENLAISTA JA ENNENKOKEMATONTA MUKAVUUTTA
CITROËN on kehittänyt uudenlaisen lähestysmistavan kokonaisvaltaisen mukavuuden tunteen aikaansaamiseksi kaikille autossa
matkustaville.Kyse on CITROËN ADVANCED COMFORT® teknologiasta,joka tuo innovativiisia ja älykkäitä ratkaisuja
tavoitteena kehon ja mielen hyvinvointi.
Käyttäjien pienimmätkin odotukset on huomioitu.
Jälleen kerran CITROËN toimii edelläkävijänä, kun puhutaan
autoilun mukavuudesta.
Neljä tärkeintä ominaisuutta hyvän olon aikaansaamiseksi ovat
kosketuksen ja akustiikan pehmeys,sisätilojen käytännöllisyys
kaikissa olosuhteissa, mielenrauhan aikaansaaminen
rauhallisen ympäristön ansiosta sekä intuitiivinen ja
käytännönläheinen teknologia.

KEVENTÄMÄÄN
HENKISTÄ PAINOLASTIA

JOUSTAVOITTAMAAN
KÄYTTÖÄ

20 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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TAVARATILA
SUURIMMILLAAN

520  L

PITUUSSUUNNASSA
LIUKUVAT ISTUIMET

TAITTUVA
ETUMATKUSTAJAN
ISTUIN

TILAVA MATKUSTAMO

Korkean ja nerokkaan arkkitehtuurin ansiosta
CITROËN C3 AIRCROSSISSA on onnistettu yhdistämään
kaksi avaintekijää: kompaktit ulkomitat ja käytännölliset,
kokoluokkansa suurimmat sisätilat yhdistettynä
huipputason matkustusmukavuuteen. Viisi todellista
istuinpaikkaa, joiden yläpuolella on poikkeuksellisen
paljon tilaa, myös jalkatilaa on runsaasti.

22 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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MUUNNELTAVUUS
VERTAANSA VAILLA
CITROËN C3 AIRCROSSIN muunneltavuus
on vertaansa vailla kaksiosaisena 2/3-1/3
pituussuunnassa liukuvan takaistuimen
ja pöytätasoksi taittuvan etumatkustajan
istuimen ansiosta. Istuinten siirtäminen
ja taittaminen on vaivatonta. Kuormapituus
on suurimmillaan 2,40m.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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AVATTAVA
PANORAAMAKATTO

26 CITROËN ADVANCED COMFORT®

Laajojen ikkunapintojen ja avattavan panoraamakaton
ansiosta sisätilat ovat poikkeuksellisen valoisat ja viihtyvyys
huippuluokkaa – katto auki tai kiinni. Katto avautuu
sähkötoimisesti samoin sitä peittävä suojalevy.
Ainutlaatuinen varuste tämän kokoluokan SUV:ssa.
Lisämukavuutta tarjoavat takasivuikkunoiden aurinkoverhot.
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KOKOLUOKKANSA
SUURIN TAVARATILA
CITROËN C3 AIRCROSSIN tavaratila on tämän kokoluokan
autoksi poikkeuksellisen suuri, 410l ja liukuvan
takaistuimen ansiosta suurimmillaan 520l. Tavaratilaan
pääsyä helpottaa leveä takaikkuna ja leveästi avautuva
takaluukku. CITROËN C3 AIRCROSS on varustettu
nerokkaalla tavaratilan peitteellä, joka voidaan sijoittaa
pystyyn istuimen selkänojaa vasten korkeiden tavaroiden
lastaamiseksi. Pystyasennossa istuimet taitettuina tavaratilan
lattia on täysin tasainen, mikä helpottaa kuormaamista.

SUURIMMILLAAN

520 L

28 CITROËN ADVANCED COMFORT®

29

HYÖDYLLISTÄ TEKNOLOGIAA

CITROËN C3 AIRCROSS on varustettu viimeisimmän sukupolven
turvallisuutta lisäävällä ja mielenrauhaa tuottavalla teknologialla.

30 TEKNOLOGIAT
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Hiekka

Lumi

GRIP CONTROL
JA ALAMÄKIHIDASTIN

Standard

Grip Control -järjestelmä parantaa etupyörien
etenemiskykyä tieolosuhteiden asettamien vaatimusten
mukaan. Grip Control -järjestelmän voi antaa valita
automaattisesti oikean toiminnon (standard-asetus) tai
itse valita jonkun viidestä vaihtoehdosta (standard,
lumi, muta, hiekka, ESP OFF). Tämän järjestelmän
ansiosta CITROËN C3 AIRCROSSILLA voi seikkailla
kaiken tyyppisillä teillä olosuhteista riippumatta.

Muta
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GRIP CONTROL
JA ALAMÄKIHIDASTIN

Grip Control -järjestelmään liittyvä Hill Assist Descent
-alamäkihidastintoiminto pitää ajonopeuden alhaisena
varmistaen ajoturvallisuuden jyrkissäkin mäissä. Alamäkihidastin
vähentää liukumisvaaraa tai ylikierroksia alamäessä niin
eteenpäin ajettaessa kuin peruutettaessakin. Järjestelmä
aktivoidaan keskikonsolissa olevan painikkeen avulla.
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VÄRILLINEN
TUULILASINÄYTTÖ
Turvallisuuden varmistamiseksi kuljettaja saa
näkökenttäänsä katseen korkeudelle taittuvalle levylle ajon
kannalta hyödyllistä tietoa liittyen nopeuteen,
vakionopeudensäätimeen ja nopeudenrajoittimeen,
törmäysvaroittimeen ja navigointiin.
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YHTEYDENPITO

38 TEKNOLOGIAT

CITROËN C3 AIRCROSS tarjoaa intuitiivista ja innovatiivista
yhteydenpitoa. Keskikonsolista löytyy älypuhelimen langaton
induktiolatauspiste (Qi-standardi).
CITROËN Connect Nav(1) -navigointijärjestelmä. Mirror Screen
-teknologia (Android Auto -, Apple CarPlay™ - tai Mirror Link®
-käyttöliittymät) mahdollistaa älypuhelimen toimintojen ja
sovellusten siirtämisen kosketusnäytölle. Uuden sukupolven 7’’
kosketusnäyton avulla hallitaan auton toimintoja kuten
ilmastointia, ajoavustinjärjestelmiä ja radiota.
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TURVALLISUUS JA AJOAVUSTINJÄRJESTELMÄT

VÄRILLINEN
TUULILASINÄYTTÖ
Tuulilasinäytön ansiosta kuljettajan ei tarvitse
irrottaa katsettaan tiestä, vaan hänen
näkökenttäänsä läpinäkyvälle levylle
tuulilasin eteen välittyvät ajoon liittyvät
tärkeät tiedot, kuten ajonopeus, vakionopeuden
säätimen tiedot, navigointiopasteet ja
törmäysvaroittimen hälytys. Todellinen
uutuus tämän kokoluokan autossa!
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NOPEUSRAJOITUS
LIIKENNEMERKKIEN
TUNNISTAMINEN
Järjestelmä tunnistaa
nopeusrajoitusliikennemerkit ja välittää tiedon
kuljettajalle mittaristoon ja värilliselle
tuulilasinäytölle.

ACTIVE
SAFETY BRAKE

AUTOMAATTISET
KAUKOVALOT

Aktiivisen hätäjarrutusjärjestelmän avulla
vältetään törmääminen edellä ajavaan.
Toimii 5 km/h nopeudesta alkaen, kun kyse
on joko kiinteistä tai liikkuvista esteistä tai
jalankulkijoista. Varoittaa kuljettajaa
vaaratilanteen uhatessa. Mikäli kuljettaja ei
ryhdy ajoissa tarvittaviin toimenpiteisiin,
hätäjarrutus aktivoituu automaattisesti.

Kaukovalot syttyvät ja sammuvat
automaattisesti, kun kohtaava ajoneuvo
lähestyy.

KAISTAVAROITIN
Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, mikäli hän yli
60 km/h nopeudella ajaessaan on vaihtamassa
kaistaa käyttämättä suuntavilkkua. Se havaitsee
tiehen merkityn kaistamerkinnän ylittämisen ja
varoittaa kuljettajaa sekä äänimerkillä että
näyttöön ilmestyvällä varoituksella.

TOP REAR
VISIONPERUUTUSKAMERA
Pysäköinti sujuu vaivattomasti peruutuskameran
välittäessä 180° kuvaa 7’’ kosketusnäytölle
auton takana olevasta alueesta ilmoittaessa
lähestyvän esteen sijainnista värillisin viivoin.
Kamera käynnistyy automaattisesti, kun
peruutusvaihde kytketään päälle.
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TURVALLISUUS JA AJOAVUSTINJÄRJESTELMÄT

KAHVITAUKO!
Järjestelmä ilmoittaa kuljettajalle milloin
on syytä pitää tauko eli kun ajoaikaa on
takana kaksi tuntia keskinopeuden
ylittäessä 65 km/h.
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KULJETTAJAN
VIREYSTILAN
ILMAISIN
Järjestelmä valvoo kuljettajan vireystilaa
tarkkaillen ajoa suhteessa tiemerkintöihin.
Tämä järjestelmä on erityisen hyödyllinen
silloin, kun ajetaan yli 65 km/h nopeudella.

PYSÄKÖINTIAVUSTIN
Pysäköintiavustin on oiva apu tasku- tai
vinopysäköinnin yhteydessä. Järjestelmä
ilmoittaa automaattisesti vapaana olevasta
paikasta ja hoitaa pysäköinnin turvallisesti.
Kuljettajan ei tarvitse kuin valita
peruutusvaihde, kiihdyttää ja jarruttaa.

KATVEAVUSTIN
Katveavustin informoi kuljettajaa oranssin
värisellä, sivupeilissä näkyvällä varoitusmerkillä
ajoneuvosta, joka on sijoittunut n.k.
kuolleeseen kulmaan. Erittäin hyödyllinen
varuste esimerkiksi moottoritiellä kovalla
nopeudella ajettaessa.

AVAIMETON
SISÄÄNPÄÄSY JA
KÄYNNISTYS
Ovet avautuvat ja sulkeutuvat avaimeen
koskematta ja moottori käynnistyy napin
painalluksella. Auto tunnistaa henkilön,
jolla on avain mukanaan.

MÄKILÄHTÖAVUSTIN
Mäkilähtöavustin pitää auton paikallaan niin,
että kuljettaja ehtii rauhassa siirtää jalan kaasulle
ja nostaa kytkintä. Järjestelmä toimii
automaattisesti noin kahden sekunnin ajan, kun
mäen jyrkkyys on yli 3%.
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UUSIMMAN SUKUPOLVEN
VOIMANLÄHTEET
CITROËN C3 AIRCROSSIIN on tarjolla laaja valikoima vähäpäästöisiä ja
tehokkaita voimanlähteitä. PureTech-bensiinimoottorit edustavat
viimeisintä teknologiaa ja HDi-moottorit uusinta diesel-sukupolvea.
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TEHOKKAITA
MOOTTOREITA
Bensiinimoottorivalikoimista löytyy vapaasti hengittävä
PureTech 82 -moottori sekä turboahdetut PureTech
110 - ja PureTech 130 -moottorit. Näiden uuteen
PureTech- moottoriperheeseen kuuluvien
voimanlähteiden polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt
ovat entisestään alentuneet.
Dieselmoottoreita on kaksi, BlueHDi 100 ja BlueHDi
120, jotka uuden pakokaasuja jatkuvasti puhdistavan
järjestelmän ansiosta täyttävät Euro 6.1 -päästönormit.
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmässä on kolme
laitetta: hapetuskatalysaattori, additiivinen
hiukkassuodatin ja suodattimen yläpuolella sijaitseva
SCR-pelistyskatalysaattori, joka poistaa moottorin
ilmaan saattamat typpioksidi- eli Nox-päästöt.

PureTech 110 ja 130 valittiin vuoden
2016 kansainvälisiksi moottoreiksi 1l
– 1,4l kokoluokassa brittiläisen
«Technology International» -lehden
järjestämässä kilpailussa.
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äyttö

Peruutustutka

Mäkilähtöa
vustin

TÄRKEIMMÄT
VAKIOVARUSTEET
MALLEITTAIN
ABS, AFU,
ESP, REF

8 KORIN VÄRIT
4 VÄRITEHOSTEET
5 MATKUSTAMOTUNNELMAT

BLACK

ORANGE

COSMIC SILVER (M)

3 KATON VÄRIT
SILVER

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

VAKIOVERHOILU
METROPOLITAN GREY

URBAN RED
HYPE COLORADO

NATURAL WHITE

¿

¿
¿

¿
¿

¿

¿
¿
¿

¿
¿

HYPE MISTRAL

*Edellyttää yhteensopivaa puhelinta.
(1) Android Auto, Apple CarPlay ja Mirror Link -yhteensopivuus.
(M) Metallinhohtoväri – (N) Helmiäisväri – (O) Perusväri. Metallinhohto- ja
helmiäisvärit lisävarusteita.
Kaikki tässä esitteessä esitellyt varusteet ovat osa CITROËN C3 AIRCROSS
-teknologiaa. EU-maissa myytävät CITROËN-autot voivat varustelultaan vaihdella
maasta toiseen. Lisätietoja malli- ja maakohtaisista vakio- ja lisävarusteista löytyvät
TEKNISET TIEDOT JA TÄRKEIMMÄT VARUSTEET -taulukoista, jotka ovat
ladattavissa osoitteesta www.citroen.fi
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LISÄVARUSTEITA

KEVYTMETALLIVANTEET

CITROËN:
MUKAVAA MATKAA
• CITROËN-TAKUU:
Uusien Citroën-henkilöautojen takuu on kolme (3) vuotta tai 100.000 km. Maalitakuu autolle
on kaksi (2) vuotta ja puhkiruostumattomuustakuu kaksitoista (12) vuotta.*

KORISTEKAPSELIT 16” KORISTEKAPSELIT 16” KORISTEKAPSELIT 16”
AIRFLOW
AXIS
3D

Tetrax Smart teline älypuhelimelle.

• CITROËN-HUOLENPITOPALVELU:
Voit ennakoida autosi ylläpitokulut vuosiksi eteenpäin solmimalla huolenpitosopimuksen. Voit
tehdä sopimuksen uuteen Citroën-autoosi kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen sopimusta on
mahdollista jatkaa.

Aurinkosuoja + Lastenistuin.

KEVYTMETALLIVANTEET KEVYTMETALLIVANTEET
16” MATRIX
17” 4 EVER
TIMANTTIHIOTTU
TIMANTTIHIOTTU

EU:n alueella markkinoitujen Citroën-autojen varustetas vaihtelee maittain. Esitteen sisältö ja
varustetiedot perustuvat tehtaan ennakkoilmoituksiin ja niihin voi tulla muutoksia ilman että
valmistaja niistä tiedottaisi erikseen.

Kattokaiteisiin kiinnitettävä suksiteline.

Kulutus
kaupunkiajossa
(l/100 km)

Kulutus
maantieajossa
(l/100km)

CO2-päästöt
(g/km)

116 708

4,6

5,0

115

4,8

5,6

126

6,3

4,7

5,3

119

BlueHDi 100 5 vaihteinen

4,5

3,7

4,0

104

BlueHDi 100 Stop&Start 5 vaihteinen

4,1

3,5

3,7

96

BlueHDi 120 S&S 6-v vanteet 16” ja 17”

4,7

3,8

4,1

107

5,9

PureTech 110 S&S 5-v vanteet 16” ja 17”

5,9

PureTech 110 S&S EAT6 Aut. vanteet 16” ja 17”

6,9

PureTech 130 S&S 6-v vanteet 16” ja 17”

1513
1976 / 1824*
1513
1976 / 1824*

2604
4154
1597 / 1637**
1597 / 1637**

5,1

PureTech 82 5 vaihteinen

1513
4,6
1976 / 1824*

Yhdistetty
kulutus
(l/100km)

1597 / 1637**

Moottorit

1597 / 1637**

Kulutus ja CO2-päästöt (EU-normin 1999-100 mukaan)*

1513 842
1976 / 1824*

708

1491
1756

2604
4154

842

1491
1756

708

2604
4154

842

1491
1756

708

2604
4154

842

1491
1756

*Kaikki tässä taulukossa esitetyt kulutuslukemat perustuvat Euroopassa voimassa oleviin hyväksyttyihin
mittaustapoihin. Ne on saatu noudattamalla eurooppalaisia standardimittauksia, joita noudattavat kaikki
eurooppalaiset autonvalmistajat ja joita noudatetaan kaikkien Euroopassa myytävien autojen osalta.
Nämä arvot on mitattu tarkkaan määritellyissä testiolosuhteissa (lämpötila, paino, testipenkin
ominaisuudet jne.). Todelliset ajo- ja sääolosuhteet, liikenne, auton kuormaus, ajotapa, rengaspaineet,
ilmastoinnin ja lämmityslaitteen runsas käyttö sekä ajoneuvon kunto ovat seikkoja, joilla on oma
vaikutuksensa polttonesteen kulutukseen.
Esite on painettu tyyppihyväksyntäprosessin ollessa vielä kesken, joten taulukossa esitetyt arvot ovat vailla
lopullista vahvistusta.
*Ulkopeilit taitettuina
**Pitkittäisin kaitein
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*Kesto lasketaan ensimmäisestä rekisteröintipäivästä alkaen.

• CITROËN-TIEPALVELU:
Citroën-tiepalvelu auttaa matkan keskeytyessä kaikkialla Euroopassa. Se palvelee 24 h/vrk ja
on voimassa 36 kk uuden Citroën-auton rekisteröinnistä.
Suomessa Citroën-autoilijaa palvelee maanlaajuinen verkosto, jonka ammattilaiset ovat palveluksessasi aina kun tarvitset neuvoja tai tietoja.
Lisätietoa Citroën-palvelusta saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta www.citroën.fi

MITAT
Polkupyöräteline.

Kaikki tässä esitteessä kuvatut varusteet kuuluvat Citroën-henkilöautojen teknologiaan.
Markkina-alueen ja varustetason mukaan ne voivat olla joko vakio- tai lisävarusteita. Kun jokin
varuste tai ominaisuus on auton valinnassa erityisen tärkeä, suosittelemme varmistamaan sen
valtuutetulta jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.citroen.fi.

CITROËN
&SINÄ

LÄPINÄKYVYYS
MERKITSEE
LUOTTAMUSTA

Lisätietoja:

citroen.fi

MAAHANTUOJA:
Auto-Bon Oy
Mäkituvantie 3
01510 Vantaa
Puh 010 569 741
www.citroen.fi
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– Tuotanto ja toteutus:

www.citroen.fi tai lataamalla Citroën-sovelluksen.

Heinäkuu 2017 – Painettu EU:ssa

LISÄTIETOA CITROËN-MALLISTOSTA:

