UUSI CITROËN C3

Le Tone, 90-luvun komeetta
French Touch hitillään
« Joli Dragon », keskittyy
musiikintekoon 15 vuoden
ajan siirtyäkseen vähitellen
kuvittamisen parin.
Vuodesta 2011 lähtien hänen
luomuksensa ovat olleet esillä
Centre Pompidou -keskuksessa Pariisissa.
Le Tone ihailee muiden taitelijoiden värikylläisiä
töitä, mutta on itse hulluna mustaan ja
valkoiseen kuvittaessaa yksinkertaisia
tarinoitaan, jotka hän piirtää huopakynällä
vihkoihinsa.

1974

2019

Citroën vahvistaa imagoaan
teknisen osaamisen saralla
tuomalla markkinoille CX:n,
jossa elektroniikka ja hydrauliikka
on yhdistetty toisiinsa
hydroaktiivisen jousituksen avulla.
Auton takaikkuna on kovera
ja kojetaulu futuristinen.
Näiden innovaatioiden ansiosta
CX:n menestys on taattu.

19_19 Concept on muotoilultaan
suorastaan vallankumouksellinen.
Tämä 100% sähköinen ajoneuvo on
saanut inspiraationsa ilmailun
maailmasta. Se vie mukavuuden
täysin uudelle tasolle.
19_19 Concept on kuin huippuälykkäällä jousituksella varustettu
liikkuva salonki.
Konseptiauton toimintamatka on
800 km ja se on varustettu autonomisella ajotavalla ja henkilökohtaisella
assistentilla.

1934
Vuodesta 1919 alkaen
on Citroën tuonut
markkinoille omintakeisia automalleja.
2

Citroën rikkoo rajoja tuomalla markkinoille Traction Avantin.
Auton, jolla on erikoinen ominaisuus,
vetävät pyörät etuakselilla.

1939

Citroën tuo markkinoille Tub’in, modernin
automallin, jonka erikoisuutena on
kuormaamista helpottava sivuliukuovi.
Type H seuraa Tub’in jalanjälkiä vuonna
1948.

1948

2 CV suunnitellaan « mahdollisimman
mukavaksi, taloudelliseksi ja turvalliseksi
autoksi, jossa on tilaa neljälle hengelle ja
50 kg:lle matkatavaraoita. »

1955

Pariisin autonäyttelyssä 1955 esitellään
DS, joka aerodynaamisine linjoineen
herättää runsaasti huomiota. Flaminio
Bertonin suunnittelema futuristinen auto
saa lempinimen « lentävä lautanen ».

1968

On tullut keveyiden ja ketterien autojen
aika, kuten Ami 6 ja Dyane, unohtamatta Méharia, omaperäistä
monikäyttöautoa.

2014

Citroën C4 Cactus saa huhtikuussa 2015
« World Car Design of The Year » -palkinnon.
Tämä palkinto myönnetään autolle, joka on
herättänyt huomiota ja tuonut mukanaan
jotain uutta, huimapäistä ja innovatiivista
muotoilua.
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JOKAISELLE
OMA CITROËN
Niin kaupungin kaduilla kuin maanteilläkin
nautit mukavuuden tunteesta
sekä viihtyvyydestä - arvoista, jotka on
kautta aikojen yhdistetty Citroëniin.

CITROËN C4 CACTUS

UUSI CITROËN C3
NAUTI ELÄMÄSTÄ VÄREISSÄ!

CITROËN C3

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO

(KOKO M)

(KOKO XL)

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

KOMPAKTI
CITROËN C3 AIRCROSS SUV

CITROËN C5
AIRCROSS HYBRID SUV

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C5
AIRCROSS SUV

(KOKO M – XL)

LADATTAVA HYBRIDI
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GAMME
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TÄRKEIMMÄT
OMINAISUUDET

Voit skannata älypuhelimellasi
viereisen koodin avulla
kaksi uutta Citroën C3:sta
kertovaa videota.

ADVANCED
COMFORT -ISTUIMET

Leveät ja muodokkaat Citroën Advanced Comfort ®
istuimet varmistavat entistäkin paremman istuinmukavuuden.
SIVUT 28 - 29

UUSI
KEULAN MUOTOILU

TILAVA
JA KOMPAKTI

SIVUT 12 - 13

SIVUT 30 - 31

KOLHUSUOJAT

LIITETTÄVYYSPALVELUT

Keulaa koristavat
uudet LED-ajovalot.

Airbump ® kolhusuojat suojaavat auton koria
vahvistaen samalla auton energistä ilmettä.
SIVUT 14 - 15

97 ERI VÄRIYHDISTELMÄÄ
Persoonallisuutta vahvistamaan.
SIVUT 16 - 21

Citroën Connect Assist, Citroën Connect Nav
ja Citroën Connect Play.
SIVUT 36 - 39

12 AJONHALLINTAJÄRJESTELMÄÄ
Pysäköintiavustin edessä ja takana,
mainio varuste kaupunkiajossa.
SIVUT 40 - 43

MATKUSTAMOTUNNELMAT

UUSIMMAN SUKUPOLVEN MOOTTOREITA

SIVUT 22 - 23

SIVUT 44 - 45

Kaksi uutta lisävarusteena saatavaa lämminhekistä ja
tyylikästä sisustustunnelmaa kotoisan olon takaamiseksi.
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Käytännöllinen jokapäiväisessä ajossa
3,99 metrin pituudensa ansiosta.

OMINAISUUDET

Suorituskykyisiä, tehokkaita ja
vähäpäästöisiä voimanlähteitä.
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SISÄLTÖ
P. 10
P. 26
P. 34
P. 48
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SISÄLTÖ

DESIGN
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
TEKNOLOGIAT
VARUSTEET
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DES
IGN
Uusi Citroën C3 erottuu joukosta vahvan
persoonallisuutensa sekä modernin ja
energisen ilmeensä ansiosta.
Dynaaminen muotoilu ja suurikokoiset pyörät
korostavat auton voimakasta ilmettä.
Airbump ® -kolhusuojat sivuovien alaosassa
suojaavat koria vahvistaen samalla
auton graafista linjakkuutta.
Lokasuojien levikkeet ja korinväriset puskurit
antavat lisäenergiaa uudelle Citroën C3:lle.
Korkea ja vaakasuora keulan rakenne korostaa
kompaktin ja karismaattisen uuden C3:n
vakuuttavuutta.

Skannaamalla tämän koodin
älypuhelimellasi saat käyttöösi
uutta Citroën C3:a
esitteleviä videoita.

Tässä esitteessä kuvatut varusteet ovat osa uuden Citroën C3:n teknologiaa.
EU:n alueella markkinoitujen Citroën -autojen varustetasot voivat vaihdella markkina-alueittain.
Lisätietoja mallikohtaisista varustetasoista löydät www.citroen.fi -sivustolta.
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UUSI KEULAN
MUOTOILU
Uuden Citroën C3:n uudenlainen keulan
muotoilu on saanut inspiraationsa
CXPERIENCE-KONSEPTIAUTOSTA.
Uudistunut chevron-logo kromilistoineen ulottuu
LED-ajovaloihin saakka korostaen auton leveyttä.
Teknologisen ilmeen antavat LED-ajovalot on
muotoiltu uudelleen.
Sumuvalojen kehysten värikoristeet tuovat
oman raikkaan lisänsä kokonaisuuteen.
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KOLHUSUOJAT

AIRBUMP ®*
Uudesti muotoillut Airbump ® kolhusuojat suojaavat auton kylkiä
korostaen uuden C3:n graafista
ilmettä.
Kolhusuojat muodostuvat ovien
alaosaan sijoitettujen kolmen
vaakakapselin kokonaisuudesta.
Yhden kapselin värillinen reunus tuo
oman lisänsä kokonaisuuteen
toistamalla sumuvalojen reunuksiin
valittua Pack Color -väriä.
* Uusi Citroën C3 on tarjolla varustettuna
Airbump ® -kolhusuojilla tai ilman niitä.
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LAAJA
VALIKOIMA
PERSONOINTIVAIHTOEHTOJA
Uusi Citroën C3 erottuu joukosta
laajojen personointivaihtoehtojensa ansiosta
omintakeisen muotoilun korostaen erilaisuutta.
Uuden Citroën C3:n personointivaihtoehdot
kattavat peräti 97 eri vaihtoehtoa.
Ulkovärejä on seitsemän, katon värejä neljä
ja Pack Color -värejä neljä erilaista.
Lisäksi tarjolla on kolme kattokoristetta sekä
kolme matkustamotunnelmaa.
Kaikkia näitä värejä voi yhdistellä keskenään
oman maun mukaan.
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97 ERI
YHDISTELMÄÄ
Uuden C3:n personointivaihtoehtoja rikastuttaa
kaksi uutta väriä, Rouge Elixir (punainen) ja Spring
Blue (sininen). Kaksiväriyhdistelmiä laajentaa uusi
katon väri Bleu Eméraude (sininen), joka tulee nyt
tarjolle Blanc Opale (valkoinen), Noir Onyx
(musta) ja Rouge Aden (punainen) värien rinnalle.
Pack Color Émeraude Anodisé (sininen) tulee
lisäksi valikoimiin Pack Color -värien Noir (musta),
Blanc (valkoinen) ja Rouge (punainen) rinnalle.
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7
KORIN-

4
KATON

VÄRIÄ

4
PACK

COLOR

VÄRIÄ

UUSI

UUSI

UUSI

UUSI

Valittu katonväri on sama kuin ulkopeilien
kuorien väri.

Pack Color -värit koristavat
sekä sumuvalojen että
Airbump ® -kolhusuojien
kapseleiden reunuksia.
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3
KATTO-

KORISTETTA
Rouge, Émeraude tai Techwood: valitse
mieluinen koriste kolmen eri
grafiikkateeman joukosta halutessasi
personoida uuden Citroën C3:n katon
ilmettä.
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MATKUSTAMOTUNNELMAA

Personointimahdollisuudet jatkuvat myös uuden C3:n
matkustamatiloissa, todellisessa rauhan tyyssijassa.
Matkustamo on laadukas ja kodikas. Kojelauta, joka
on viimeistelty niin väriensä kuin materiaaliensa osalta,
sointuu tyylikkäästi yhteen niin ovien kuin istuimienkin
kanssa korostaen samalla matkustamon kodikasta
tunnelmaa.

Vakiotunnelma

UUTTA

Vakiona olevan matkustamotunnelman lisäksi tarjolla
on kaksi uutta sisustustunnelmaa.

Matkustamotunnelma Techwood

3

Korkeatasoisessa Techwood -tunnelmassa on käytetty
laadukkaita materiaaleja, jotka ovat myös mukavia koskettaa. Kojelauta muistuttaa XCPERIENCEkonseptiauton kojelaudan yksityiskohtia tuoden
matkustamoon tyylikkyyttä ja lämpöä.
Emeraude-tunnelma henkii dynaamisuutta leikitellen
tummien värien ja Emeraude-värien kesken. Istuimissa
on tekninen ja dynaaminen 3D-tekstiiliverhoilu mustan
TEP-verhoilun koristaessa kojelautaa.

UUTTA
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Matkustamotunnelma Émeraude
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ERIKOISSARJA

UUSI CITROËN C3
C-SERIES
Vertauskuvallisia värejä, erikoismateriaaleja ja teknologiavarusteita ainutlaatuisen tyylin ja
mukavuuden luomiseksi. Citroën C-Series -erikoissarjassa yhdistyvät kaikki ne ominaisuudet,
joita Citroëniin on aina liitetty ja jotka ovat jo yli sadan vuoden ajan erottaneet
Citroënin muista automerkeistä. Koko Citroën-mallisto on varustettu kiistattoman
omaperäisillä ominaisuuksilla.

24 CITROËN C3 C-SERIES

Uusi Citroën C3 C-Series vahvistaa uuden C3-malliston persoonallisuutta
tuomalla tarjolle muista malleista niin sisältä kuin ulkoakin erottuvan
erikoissarjan. Ajovaloja ja Airbump ® -kolhusuojia ympäröivät Anodised
Deep Red -väriset koristeet luovat tyylikkään kontrastin viiteen eri
korinväriin: Blanc Banquise, Sable, Gris Acier, Gris Platinium ja Noir Perla
Nera. Erikoisvärisen katon lisäksi myös ulkopeilit erottuvat muista.
Gris Chiné -verhoiltujen istuimien koristeena on poikittainen punainen
värinauha. Kojelautaa, etu- ja takamattoja sekä ovien kynnyksiä koristavat
Anodised Deep Red -väriset yksityiskohdat.
Feel Pack -versioon pohjautuva uusi Citroën C3 C-Series on varustettu
monilla ajotuntumaa ja viihtyvyyttä entisestään parantavilla ominaisuuksilla
kuten pysäköintiavustin takana, Pack Visibilité -näkyvyyspaketti sekä Pack
Safety -turvapaketti. C-Series -erikoismallistoon on tarjolla tehokkaita ja
suorituskykyisiä PureTech 83 S&S BVM, 110 S&S BVM6 -bensiinimoottoreita sekä BlueHDi 100 S&S BVM -dieselmoottori.
C-Series ei saatavilla Suomessa.
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MU
KAVA
ENNENKOKEMATONTA MUKAVUUTTA

Citroën on kehittänyt ainutlaatuisen mukavuusohjelman jokaisen autossa matkustavan
huomioimiseksi. Tämän CITROËN ADVANCED COMFORT ® -ohjelman
tavoitteena on aikaansaada innovatiivisia, teknologisia ja älykkäitä ratkaisuja
hyvänolon tunnetta lisäämään ottamalla huomioon käyttäjien moninaiset odotukset.
Näin vahvistetaan Citroëniin kautta aikojen yhdistettyä ominaisuutta, mukavuutta.
Mukavuusohjelma käsittää neljä eri osa-aluetta: kotoisuus, käytännöllisyys,
jouhevuus ja turvallisuus.

TOTTELEE

JOKAISTA LIIKETTÄ
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HELPOTTAA
ELÄMÄÄ

KEVENTÄÄ
STRESSIÄ

TEKEE

KÄYTÖN JOUSTAVAKSI
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ADVANCED
COMFORT
ISTUIMET

Uusi Citroën C3 on varustettu
tilavilla ja lähes nojatuolimaisilla
istuimilla, jotka ovat saaneet
inspiraationsa huonekalumaailmasta. Advanced Comfort
-istuimet ovat syntyneet 100%
Citroënin oman innovaation
tuloksena. Mukavuuden
nostamiseksi uudelle tasolle on
leveät ja muodokkaat istuimet
suunniteltu harkiten.
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TILAVA
JA
KOMPAKTI
3,99 M
Uusi Citroën C3 luo uskomattoman tilavan tunteen
ja vertaansa vailla olevan matkustusmukavuuden
niin etu- kuin takaistuimillakin. Jalkatila on
huippuluokkaa. Ketterän ja kompaktin uuden Citroën
C3 -mallin pituus 3,99 metriä. Lisämukavuutta tarjoaa
sähköisesti taittuvat ulkotaustapeilit.
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TAVARATILA
300 L
Uusi Citroën C3 on omiaan kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin
300 litran suuruisen tavaratilansa ansiosta.
Hyvän olon tunteen varmistamiseksi ja jokapäiväisen
liikkumisen helpottamiseksi on C3 varustettu lukuisilla
käytännöllisillä säilytystiloilla. Keskikonsoli on suunniteltu
nerokkaasti siten, että etumatkustajilla olisi mahdollisimman
paljon tilaa ympärillään. Myös hansikaslokero on tilava,
suuruudeltaan 6,25 l.
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TEKNO
LOGIAT
Mukavuutta autoiluun tuo osaltaan myös ajonhallintajärjestelmien
helppokäyttöisyys.
Etusijalle on asetettu erilaisten toimintojen ergonomia,
kuten ajoon liittyvä informaatio tai intuitiiviset teknologiat.
Uusi Citroën C3 on varustettu 12 ajonhallintajärjestelmällä
vaivattoman ajoelämyksen varmistamiseksi.

34 TEKNOLOGIAT

35

LIITETTÄVYYS

CITROËN CONNECT ASSIST
lisää turvaa
My Citroën -sovelluksen avulla on mahdollista
saada reaaliaikaista tietoa mm. jäljellä olevasta
ajokilometrimäärästä. Se käsittää myös Citroën
Connect Box -järjestelmän, joka yhdistää auton
tiepalvelu- ja SOS-hätäpuheluihin.
Kaksi veloituksetonta palvelua, jotka ovat
käytettävissä 24/7. Ongelma- tai
onnettomuustilanteessa apu on nopeasti
saatavilla.
CITROËN CONNECT NAV
lisää mukavuutta
Uuden Citroën C3:n 7” kokoinen ja moderni
kosketusnäyttö on sijoitettu keskelle kojelautaa.
Saatavilla myös uuden sukupolven
navigointijärjestelmä, jota voidaan hallita joko
kosketusnäytöltä tai ääniohjauksella. Myös
puhelinta ja radion toimintoja on mahdollista
hallita ääniohjauksella. TomTom Traffic välittää
navigointiin reaaliaikaista liikennetietoa
mahdollistaen optimaalisen reitinhallinnan.
Järjestelmä paikallistaa huoltoasemien sijainnit,
välittää tietoa polttoaineiden hinnoista, säästä sekä
lähistön mielenkiintoisista tutustumiskohteista.
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CITROËN CONNECT PLAY
lisää nautintoja
Mirror Screen -teknologian ansiosta älypuhelimen
sovellukset on mahdollista siirtää uuden Citroën
C3:n kosketusnäytölle. Kuljettaja voi näin käyttää
puhelimensa multimediasisältöä ja sovelluksia
kosketusnäytön avulla. Tämä teknologia on
yhteensopiva Apple CarPlay™ ja Android Auto
-järjestelman kanssa.
Uusi Citroën C3 on varustettu ConnectedCAM
Citroën ® -järestelmällä*, jonka avulla on
mahdollista tallentaa tapahtumia auton edestä
kuvina tai videona maksimissaan 20 sekunnin
ajan ja jakaa ne sosiaalisessa mediassa tai
tallentaa omaan käyttöön. Tämä teknologia on
erityisen hyödyllinen esim onnettomuustilanteessa. Törmäyksen hetkellä kamera
aktivoituu automaattisesti ja mahdollistaa
tapahtumien tallentamisen 30 sekunnin ajan
ennen tapatumaa ja yhden minuutin ajan
tapahtuman jälkeen.
*Varuste ei saatavilla Suomessa
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12 TURVALLISUUSJA AJONHALLINTAJÄRJESTELMÄÄ

POISKYTKETTÄVISSÄ*

POISKYTKETTÄVISSÄ*

POISKYTKETTÄVISSÄ*

POISKYTKETTÄVISSÄ*

POISKYTKETTÄVISSÄ*

POISKYTKETTÄVISSÄ*

UUTTA

PYSÄKÖINTIAVUSTIN
EDESSÄ*
Kuusi pysäköintianturia edessä varoittaa esteestä
äänimerkillä helpottaen kaupunkiajoa ja
pysäköintiä. Mitä lähemmäs estettä ajat,
sitä kiihtyvämmässä tahdissa ääni varoittaa.

KATVEAVUSTIN *

KAISTAVAROITIN

KAHVITAUKOVAROITIN

Katveavustin informoi kuljettajaa sivupeileissä
näkyvällä oranssin värisellä varoitusmerkilllä
ajoneuvosta, joka on sijoittunut n.k.
kuolleeseen kulmaan. Erittäin hyödyllinen
varuste esim. moottoriteillä.

Järjestelmä havaitsee tiehen merkityn
kaistamerkinnän tahattoman tai hetkittäisen
ylittämisen ja varoittaa kuljettajaa,
mikäli hän on vaihtamassa kaistaa
käyttämättä suuntavilkkua.
Toimii 60 km/h nopeudesta alkaen.
Kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä tai
mittaristoon ilmestyvällä kuvalla.

Ilmoittaa kuljettajalle, kun olisi hyvä pitää tauko:
kahden tunnin yhtämittäisen, yli 65 km/h
nopeudella ajetun matkan jälkeen.

VAKIONOPEUDEN
SÄÄDIN JA
NOPEUDENRAJOITIN

NOPEUSRAJOITUSLIIKENNEMERKKIEN
TUNNISTUS

Liikennemerkkien tunnistustoiminto ja
nopeussuositus ehdottaa havaitun nopeusrajoituksen käyttöönottoa vakionopeudensäätimessä tai nopeudenrajoittimessa.

Toiminto tunnistaa nopeusrajoitusliikennemerkit välittäen tiedon kuljettajalle
kojetauluun, jolloin hän voi rekisteröidä
nopeuden suositelluksi nopeudeksi.

* Version mukaan.
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12 TURVALLISUUSJA AJONHALLINTAJÄRJESTELMÄÄ

POISKYTKETTÄVISSÄ*

POISKYTKETTÄVISSÄ*

POISKYTKETTÄVISSÄ*

AKTIIVINEN
HÄTÄJARRUTUS*

KULJETTAJAN VIREYSTILAN VALVONTA*

AJOVALOAUTOMATIIKKA*

Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä minimoi
yhteentörmäykset niin jalankulkijoihin,
paikallaan oleviin kuin liikkuviinkin esteisiin.
Toimii 5 km/h nopeudesta alkaen.
Törmäysvaaran havaitessaan järjestelmä
varoittaa kuljettajaa. Mikäli kuljettaja ei ryhdy
toimenpiteisiin, hidastaa järjestelmä auton
nopeutta automaattisesti.

Tämä järjestelmä seuraa kuljettajan vireystilaa
tunnistaen auton tiemerkkinöistä poikkeavan
liikkumisen. Varoittaa kuljettajaa äänimerkillä
tai kojetauluun tulevalla merkillä havaittuaan
vireystilan laskeneen.

Järjestelmä sytyttää kaukovalot automaattisesti
ajotilanteen salliessa ja sammuttaa ne
vastaantulevan ajoneuvon lähestyessä.

AVAIMETON
SISÄÄNPÄÄSY
JA KÄYNNISTYS*
Järjestelmä avaa ja sulkee uuden Citroën C3:n
ovet sekä mahdollistaa moottorin käynnistämisen
avaimeen koskematta.
Auto tunnistaa kuljettajan hänen lähestyessään
autoa avain taskussaan.

PERUUTUSKAMERA*

MÄKILÄHTÖAVUSTIN

Kun peruutusvaihde on kytketty päälle, välittää
peruutuskamera 7” kosketusnäytölle kuvaa
auton takaa. Värilliset viivat näyttöruudulla
kertovat esteen lähestymisestä.

Estää auton tahattoman liikkeellelähdön
jarrupolkimen vapauttamisen jälkeen.
Toimii kallistussuhteeltaan yli 3% mäessä ja pitää
auton paikoillaan noin kahden sekunnin ajan.
Kuljettaja voi kaikessa rauhassa siirtää jalkansa
jarrupolkimelta kaasupolkimelle.

* Version mukaan.
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TEHOKKAITA
VOIMANLÄHTEITÄ
Uusi Citroën C3 on ajo-ominaisuuksiltaan vertaansa vailla niin kaupungin
kaduilla kuin maantielläkin. Tarjolla on suorituskykyisiä, tehokkaita ja
vähäpäästöisiä, uuden sukupolven Euro6-päästönormin mukaisia
PureTech-bensiinimoottoreita.
EAT6-AUTOMAATTIVAIHTEISTO
VARMISTAA KORKEATASOISEN AJONAUTINNON
Automaattivaihteisto EAT6 (Efficient Automatic Transmission) on tarjolla
PureTech 110 -moottoriin nopean ja jouhevan vaihteensiirron sekä erinomaisen
ajomukavuuden varmistamiseksi.
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KORINVÄRIT

AIRBUMP® VÄRIT

Uusi Citroën C3 on tarjolla sekä yksi- että kaksivärisenä.

Uusi Citroën C3 on tarjolla Airbump ®.
kolhusuojilla tai ilman.

BLANC BANQUISE (P)

GRIS PLATINIUM (M)

BEIGE (H)

MATKUSTAMOTUNNELMAT

KATON VÄRIT

ROUGE ADEN

MUSTA PUNAISIN KORISTEIN
(AINOASTAAN 2-VÄRISESSÄ PUNAKATTOISESSA VERSIOSSA)

NOIR ONYX

VAKIOTUNNELMA

SPRING BLUE (H)

ROUGE ÉLIXIR (H)

NOIR PERLA NERA (H)

GRIS ACIER (M)

TECHWOOD-TUNNELMA

CITROËN C3 FEEL

¡

¡

¡

¡

¡

CITROËN C3 FEEL PACK

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

CITROËN C3 SHINE

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡
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Pack Safety (3)
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W
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MUSTA ÉMERAUDE-KORISTEIN

7” kosketus
näyttö
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stin
Airbump® m
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Ajotietokon
e
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BLANC OPALE

MUSTA VALKOISIN KORISTEIN
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ÉMERAUDE-TUNNELMA

(M): Metallinhohtoväri - (H): Helmiäisväri - (P): Perusväri
(1) Edellyttää yhteensopivaa älypuhelinta.
(2) Yhteensopiva Android Auto ja Apple CarPlay™-järjestelmien kanssa
(3) Pack Safety: kaistavaroitin, kahvitaukohälytys, nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistus ja suositus, kuljettajan ja matkustajan turvavyötunnistin.
(4) Pack Visibilité: ajovaloautomatiikka, automaattiset tuulilasipyyhkimet
Kaikki tässä esitteessä kuvatut varusteet kuuluvat uuden Citroën C3.n teknologiaan. EU:n alueella markkinoitujen Citroën-autojen varustetasot vaihtelevat maittain.
Esitteen tekstit ja varustetiedot perustuvat tehtaan ennakkoilmoituksiin ja niihin voi tulla muutoksia ilman, että autonvalmistaja tiedottaa niistä etukäteen.
Tarkemmat varustetiedot löytyvät www.citroen.fi -sivustolta.
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VANTEET JA PÖLYKAPSELIT
TA K U U

KAUPALLINEN:

3 vuotta tai 100 000km. Citroën-takuu voimassa siihen asti kun jompi kumpi raja-arvoista saavutetaan.

MAALITAKUU:

Henkilöautot 3 vuotta ja hyötyajoneuvot 2 vuotta.

PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU:

Henkilöautot 12 vuotta ja hyötyajoneuvot 5 vuotta.
Lisätietoja lähimmältä Citroën-jälleenmyyjältä.

KORISTEKAPSELI 15”
ARROW

Älypuhelinteline.

KORISTEKAPSELI 3D 16”
STEEL & DESIGN

Kattokaiteet.

HUOLENPITOSOPIMUS:

Voit ennakoida autosi ylläpitokulut vuosiksi eteenpäin solmimalla huolenpitosopimuksen.
Voit tehdä sopimuksen uuteen Citroën-autoosi kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen sopimusta
on mahdollista jatkaa.

ASSISTANCE-TIEPALVELU:

Citroën-tiepalvelu auttaa matkan keskeytyessä kaikkialla Euroopassa. Se palvelee 24/7 ja on
voimassa 36 kk uuden Citroën-auton rekisteröinnistä. Suomessa Citroën-autoilijaa palvelee
maanlaajuinen verkosto, jonka ammattilaset ovat palveluksessasi aina kun tarvitset neuvoja tai
tietoja. Lisätietoja Citroën-palveluista saat jälleenmyyjältäsi tai www.citroen.fi -sivustolta.

SOPIMUS

KEVYTMETALLIVANNE 16” KEVYTMETALLIVANNE 16”
MATRIX TIMANTTIHIOTTU
HELLIX

Sisämatot.

Ilman työkaluja irrotettava vetokoukku.
CITROËN
A S S I S TA N C E

MITAT
Moottorit

PureTech 83 S&S
BVM

PureTech 110 S&S PureTech 110 S&S
BVM6
EAT6*

Kulutus ja CO2 -päästöt (WLTP) (2) (3) (4)
6,1 - 6,3

6,8 - 7,0

7,8 - 7,9

Keskinopea ajo (l/100 km)

5,2 - 5,4

5,5 - 5,7

5,9 - 6,1

Nopea ajo (l/100 km)

4,9 - 5,1

5,0 - 5,1

5,1 - 5,2

Moottoritie ajo (l/100 km)

6,1 - 6,5

5,9 - 6,1

6,1 - 6,2

Yhdistetty kulutus (l/100 km)

5,5 - 5,8

5,7 - 5,8

6,0 - 6,1

Yhdistetty CO2 (g/km)

125 - 131

128 - 131

136 - 139

1474 / 1490

Hidas ajo (l/100 km)

LATAA MY CITROËN -MOBIILISOVELLUS
My Citroën -sovelluksen avulla löydät auton huoltoa koskevat tiedot yhdellä painalluksella.
1471 / 1480
1829 / 2007*

1471 / 1483
1749

LATAA SCAN MY CITROËN -MOBIILISOVELLUS
niin saat autosi käyttöohjekirjan suoraan älypuhelimeesi. Lisätyn todellisuuden ansiosta voit skannata
autosi ominaisuuksia ja siirtä suoraan niitä koskeviin tietoihin.

*Citroën pidättää oikeuden moottoreita koskeviin muutoksiin. Viimeisimmät tekniikka- ja kulutustiedot löytyvät
osoitteesta www.citroen.fi. Polttoaineen kulutuslukemat on saatu noudattamalla eurooppalaisia standardimittaustapoja,
joita noudattavat kaikki eurooppalaiset autonvalmistajat ja joita noudatetaan kaikkien Euroopassa myytävien autojen
osalta. Polttoaineen kulutus- ja CO2- päästölukemat on määritelty uuden WLTP-mittaustavan mukaan. WLTP-mittaustapa
korvaa aiemmin käytössä olleen NEDC-mittaustavan. Koska mittausolosuhteet ovat nyt aiempaa realistisemmat, ovat
WLTP-mittaustavalla saadut arvot useimmiten aiempaa korkeammat kuin aiemmalla NEDC-mittaustavalla saadut arvot.
asiakasarviot

BVM = Manuaalivaihteisto
EAT6 = B6-portainen automaattivaihteisto
S&S = Stop & Start

citroen.fi
809

2539
3996

ARVIOI AUTOSI, KERRO MIELIPITEESI JA JAA SE
tai arvioi Citroën-jälleenmyyjäsi palvelu auton ostamisen tai huoltotoimenpiteen jälkeen.
Arviosi ja mielipiteesi julkaistaan Citroënin verkkosivuilla.

648

* Leveys ulkotaustapeilit taitettuna/taittamattomina. Ilmoitettu millimetreinä.

Citroën préfère Total – AUTOMOBILES CITROËN – RCS Paris 642 050 199.

Tämän esitteen tiedot ja kuvat perustuvat teknisiin tietoihin, jotka olivat voimassa esitteen painatushetkellä. Kuvissa ja tekstissä esitetyt varusteet ovat vakio- tai lisävarusteita malliversion mukaan. Kun jokin varuste tai ominaisuus on auton valinnassa erityisen tärkeä,
suosittelemme varmistamaan sen valtuutetulta Citroën-jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.citroen.fi.
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