UUSI
CITROËN C3 AIRCROSS

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

1974

2019

Citroën esittelee CX:n, joka varustetaan elektroniikan ja hydrauliikan
yhdistävällä kaasunestejousituksella.
Auton moottori sijoitetaan eteen,
takaikkuna on kovera ja kojelauta
futuristinen. Innovaatioita, joiden
ansiosta auton menestys on
erinomainen.

19_19 Concept on muotoilultaan huomiota herättävä, 100 % sähköinen,
lentokoneteollisuudesta inspiraationsa
saanut. Mukavuus on huippuluokkaa
luoden vaikutelman pyörien päällä liikkuvasta salongista, joka on varustettu
älykkäällä jousituksella. Toimintamatka
800 km, autonominen ajotapa ja henkilökohtainen assistentti.

1934
Vuodesta 1919 alkaen
on Citroën tuonut
markkinoille omintakeisia
automalleja
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Citroën mullistaa automaailman tuomalla markkinoille Traction Avant’in,
jonka erikoisuutena on vetävien pyörien
sijainti edessä. Siksi auto saikin nimekseen Traction Avant eli Etu Veto.

1939

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

1948

2CV :n suunnittelun tavoitteeksi asetettiin aikaansaada ”mahdollisimman
mukava, taloudellinen ja turvallinen
auto, jossa on tilaa neljälle matkustajalle
ja 50 kg:lle matkatavaroita. ”

1955

Pariisin autonäyttelyssä 1955 on esittelyvuorossa
DS, jonka aerodynaamiset linjat hämmästyttävät.
DS :n suunnittelusta vastasi Flaminio Bertoni,
jonka luoman futuristisen muotokielen johdosta
auto saa lempinimen ”lentävä lautanen”.

1968

On kevyiden ja ketterien autojen
aika, kuten Ami6 ja Dyane, unohtamatta Méharia, omintakeista ja
monikäyttöistä maastoautoa.

1970

Ilmeeltään moderni ja tyyliltään vakuuttava GS säilyy
pitkään yhtenä markkinoiden aerodynaamisimmista
ja mukavimmista automalleista. Tätä 4-sylinterisellä
moottorilla ja kaasunestejousituksella varustettua
sedania myytiin lähes 2,5 miljoonaa kappaletta.
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JOKAISELLE OMA CITROËN
Niin kaupungin kaduilla kuin maanteilläkin on mukavuus ja viihtyvyys arvossaan.
Arvoja, jotka on kautta aikojen yhdistetty Citroëniin.

UUSI
CITROËN C3 AIRCROSS
MUKAVASTI MUUNNELTAVA

CITROËN C3

CITROËN C4

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO

(KOKO M)

(KOKO XL)

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN C3 AIRCROSS
SUV

CITROËN C5 AIRCROSS
SUV

CITROËN C5 AIRCROSS
SUV HYBRID

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN AMI
100 % SÄHKÖINEN

CITROËN Ë-C4
100 % SÄHKÖINEN

LADATTAVA HYBRIDI
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MALLISTO

(KOKO M)

SAATAVANA MYÖS 100 % SÄHKÖISENÄ

(KOKO XL)

SAATAVANA MYÖS 100 % SÄHKÖISENÄ
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11 TÄRKEINTÄ
OMINAISUUTTA
UUSI KOMPAKTI SUV

Muotoilultaan uusi, persoonallisuudeltaan
entistäkin vakuuttavampi.
SIVUT 10 -13

PERSONOINTI

Uusia värejä ja uusia Packs Color -väripaketteja,
tuloksena 70 eri väriyhdistelmää.
SIVUT 14 -17

AVATTAVA
PANORAAMAKATTO

Poikkeuksellista valoisuutta ja avaruutta.
SIVUT 20 -21

ADVANCED COMFORT
-MUKAVUUSISTUIMET

Rakenteeltaan innovatiiviset istuimet yhdistettynä
kolmeen uuteen matkustamotunnelmaan.
SIVUT 22 -23

SISÄTILAT

Sisätilat kokoluokkansa avarimpia.
SIVUT 24 -25

MUUNNELTAVUUS

Takaistuin kahdessa osassa liukuva,
tavaratila suurimmillaan 520 litran kokoinen.

SIVUT 26 -27

GRIP CONTROL JA
HILL ASSIST
-ALAMÄKIHIDASTIN
Vetokykyä kaikissa olosuhteissa ja
hallittavuutta jyrkissäkin mäissä.
SIVUT 32 -33

VÄRILLINEN
TUULILASINÄYTTÖ

Hyödylliset tiedot silmien korkeudelle
katsetta tiestä nostamatta.
SIVUT 34 -35

LIITETTÄVYYS

Uusi selkeä ja helppokäyttöinen
9” kosketusnäyttö.
SIVUT 36 -37

12 AJOAVUSTINTA

Active Safety Brake, Park Assist…
Jokainen matka on turvallinen.
SIVUT 38 - 41

VAIHTEISTOT
EAT6-AUTOMAATTIVAIHTEISTO

Tehokkaat PureTech-bensiinimoottorit
ja BlueHDi-dieselmoottorit.
SIVUT 42 - 45
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OMINAISUUDET
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SISÄLTÖ
S. 10
S. 18
S. 30
S. 46
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SISÄLTÖ

DESIGN
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
TEKNOLOGIAT
TÄRKEIMMÄT VARUSTEET
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DES
IGN
UUSI

Citroën C3 Aircross SUV on persoonallisuudeltaan entistä vakuuttavampi,
aiempaa vahvempi ja modernimpi. Uudet ajovalot ja kromatut chevron-tunnukset,
jotka ulottuvat LED-valoihin saakka. Dynaamista ilmettä vahvistava uusi keulan
muotoilu, jota korostaa uudesti muotoiltu etusäleikkö geometrisine kuvioineen
sekä hopeanharmaa etuhelman suojus.
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VAKUUTTAVA
LUONTEELTAAN

Uudet LED-ajovalot

Uusi Citroën C3 Aircross on välittömästi tunnistettavissa
kompaktiksi SUV:ksi korkealle sijoitetun vaakasuoran
konepeltinsä, avarien tilojensa ja monien suojavarusteidensa
ansiosta. Laajat ikkunapinta-alat vahvistavat C3 Aircross
SUV:n persoonallisuutta ja ainutlaatuisuutta.

Uudet vanteet Origami 17”
12 DESIGN

13

70

VÄRI
YHDIS
TELMÄÄ
7 korinväriä, 2 katon väriä, 4 Packs Color -väripakettia.
Uusi Citroën C3 Aircross SUV tarjoaa jokaiselle
mieluisan vaihtoehdon. Ja jotta personointimahdollisuuksia olisi riittävästi,pienimmätkin yksityiskohdat on huomioitu niin etusuojalevyn värillisissä
koristeissa ja ulkopeilien kuorissa takakulmaikkunoiden
koristeita unohtamatta. Tarjolla on myös uusia
timanttihiottuja tai mustia kevytmetallivanteita.

2
KATON
VÄRIÄ

7
KORIN
VÄRIÄ

4
PACKS
COLOR

14 DESIGN

15

VAKIOSISUSTUS
Tyylikäs istuinverhoilu, kangas Mica Grey
yhdistettynä kojelaudan harmaaseen tekstuuriin.

SISUSTUS URBAN BLUE*
Urheilullisen ilmeen luovat sininen kangasverhoilu yhdistettynä siniseen keinonahkaan,
jota on käytetty myös kojelaudan verhoilussa.
Selkänojien yläosia koristaa poikittainen nauha
Chevron-kuvioineen.

SISUSTUS METROPOLITAN GRAPHITE*
Samanaikaisesti kotoisa ja trendikäs sisustus, jossa
yhdistyvät grafiitin harmaa keinonahka meleeratun
harmaaseen kankaaseen, jota on käytetty myös
kojelaudassa. Istuinten selkänojan yläosaa koristaa
puuta muistuttava kuvio. Viimeistelystä vastaa
Citroënin identiteetin mukainen, chevrontunnuksen muotoinen koristetikkaus.
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SISUSTUSVAIHTOEHTOA
Uuden Citroën C3 Aircross SUV:n sisätilojen muotoilu on saanut
inspiraationsa matkailun, muodin ja huonekalujen maailmasta.
Tarjolla on neljä erilaista sisustusvaihtoehtoa, joista jokainen luo
oman ainutlaatuisen tunnelmansa matkustamoon.

SISUSTUS HYPE GREY*
Tyylikäs Hype Grey -verhoilu yhdistää istuimissa
ja kojelaudassa käytetyn harmaanvihreän nahan
mustaan keinonahkaan. Selkänojan yläosassa
toistuu tyylitelty chevron-tunnus, joka muistuttaa
istuimien uusia koristetikkauksia.
*Lisävaruste, saatavana Advanced Comfort-mukavuusistuimien
yhteydessä.
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MU
KAVA
UUDENLAISTA MUKAVUUTTA

Citroën on kehittänyt täysin uudenlaisen tavan kokonaisvaltaisen mukavuuden aikaansaamiseksi
kaikille autossa matkaaville. Kyse on CITROËN ADVANCED COMFORT ® -teknologiasta, joka
tuo innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja tavoitteena kehon ja mielen hyvinvointi. Käyttäjien kaikki
odotukset on otettu huomioon. Jälleen kerran CITROËN toimii edelläkävijänä autoilun
mukavuudesta puhuttaessa. Neljä tärkeintä ominaisuutta hyvän olon aikaansaamiseksi ovat
viihtyisyys, käytännöllisyys, joustavuus ja mielenrauha.

TOTTELEE

JOKAISTA LIIKETTÄ

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

HELPOTTAA
ELÄMÄÄ

KEVENTÄÄ
STRESSIÄ

TEKEE

KÄYTÖN JOUSTAVAKSI
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AVATTAVA

PANORAAMALASIKATTO
Laajojen ikkunapintojen ja avattavan, suurikokoisen
panoraamakaton ansiosta sisätilat ovat poikkeuksellisen
valoisat ja viihtyvyys on huippuluokkaa – katto auki tai
kiinni. Katto avautuu sähkötoimisesti samoin kuin sitä
peittävä suojalevy. Ainutlaatuinen varuste tämän
kokoluokan SUV:ssä. Lisämukavuutta uuteen Citroën C3
Aircross SUV:hen tuovat takasivuikkunoiden
aurinkoverhot*.
* Lisävaruste version mukaan.
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ADVANCED COMFORT

MUKAVUUSISTUIMET
Uusi CITROËN C3 Aircross SUV on istuinmukavuudeltaan
huippuluokkaa. Istuimet ovat saaneet inspiraationsa
huonekalumaailmasta, jotta voisit tuntea olosi yhtä
mukavaksi kuin kotisohvallasi. Nämä istuimet, jotka otettiin
ensimmäisenä käyttöön Citroën C5 Aircross SUV:ssä, ovat
mukavuudeltaan vertaansa vailla.
Citroënille tyypillisen innovatiivisen muotoilun ansiosta ne
suorastaan houkuttelevat luokseen. Istuinrakenteen
keskiosassa on tiivistä vaahtomuovia ja lähellä pintaa
rakenteeltaan paksumpaa vaahtomuovia. Istuimet säilyttävät
mukavuutensa ja ainutlaatuiset ominaisuutensa pitkään.
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TILAVA JA
KÄYTÄNNÖLLINEN
MATKUSTAMO

Kynätelineet

Korkean ja nerokkaan arkkitehtuurinsa ansiosta
uudessa Citroën C3 Aircross SUV:ssä on onnistuttu
yhdistämään kaksi avaintekijää: kompaktit ulkomitat
ja käytännölliset, kokoluokkansa suurimpiin kuuluvat
sisätilatyhdistettynä ainutlaatuiseen matkustusmukavuuteen.
Jokainen viidestä istuinpaikasta tarjoaa huippuluokan
pääntilat ja jalkatilat.
Uudessa Citroën C3 Aircross SUV:ssa on uusi
keskikonsoli, jonka kätevää, suljettavaa* säilytystilaa
voivat niin etumatkustajat kuin takamatkustajatkin
vaivattomasti käyttää. Kaksi mukitelinettä ja runsaasti
säilytystilaa, kynille ja älypuhelimelle** omansa.
Keskikonsolista löytyy myös langaton älypuhelimen
induktiolatauspiste (Qi-standardi).

Älypuhelimen langaton induktiolataus

* Säilytystilan suljettava luukku tarjolla version mukaan
** Version mukaan

Suljettava säilytystila
24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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KOKOLUOKKANSA
MUUNNELTAVIN

Etumatkustajan istuin taittuva

TAITTUVA ETUMATKUSTAJAN ISTUIN*

Takaistuin kahdessa osassa (2/3 – 1/3) taittuva

Uuden Citroën C3 Aircross SUV:n muunneltavuus on vertaansa vailla kaksiosaisena (2/3 – 1/3)
pituussuunnassa liukuvan* takaistuimen sekä pöytätasoksi taittuvan* etumatkustajan istuimen
ansiosta. Kuormapituus on suurimmillaan 2,40 m.
*Version mukaan.

LIUKUVAT
TAKAISTUIMET*

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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POIKKEUKSELLINEN
TAVARATILA

PERUSTILAVUUS

410L
TAKAISTUIN ETEEN
LIU’UTETTUNA

520L*

TAVARATILAN LATTIA
TASAISENA

Uuden Citroën C3 Aircross SUV:n 410 litrainen tavaratila on kokoluokkansa suurimpia, liukuvan takaistuimensa* ansiosta jopa 520
litraa. Tavaratilaan pääsyä helpottaa leveä ja vaivattomasti avautuva
takaluukku. Uusi Citroën C3 Aircross SUV on varustettu nerokkaalla
tavaratilan peitteellä, joka voidaan sijoittaa pystyyn istuimen selkänojaa vasten korkeiden tavaroiden lastaamiseksi. Pystyasennossa
istuimet taitettuina tavaratilan lattiasta saadaan täysin tasainen
kuormaamista helpottamaan.
*Version mukaan.

1289L
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TEKNO
LOGIAT
Uusi Citroën C3 Aircross SUV on varustettu uusimman sukupolven
turvallisuutta parantavilla, mielenrauhan varmistavilla teknologioilla.

30 TEKNOLOGIAT
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GRIP CONTROL
JA ALAMÄKIAVUSTIN
Grip Control -järjestelmä* parantaa etupyörien
etenemiskykyä tieolosuhteiden asettamien
vaatimusten mukaan. Grip Control -järjestelmän
voi antaa valita automaattisesti oikean toiminnon
(standard-asetus) tai valita itse jonkun viidestä
vaihtoehdosta (standard, lumi, muta, hiekka, ESP
OFF). Tämän järjestelmän ansiosta UUDELLA
CITROËN C3 AIRCROSS SUV:LLÄ voi seikkailla
kaiken tyyppisillä teillä olosuhteista riippumatta.
Grip Control* -järjestelmään liittyvä Hill Assist
Descent* -alamäkiavustin pitää ajonopeuden
alhaisena varmistaen ajotuvallisuuden jyrkissäkin

mäissä. Se vähentää liukumisvaaraa tai
ylikierroksia alamäessä niin eteenpäin ajettaessa
kuin peruutettaessakin. Järjestelmä aktivoidaan
keskikonsolissa olevasta säätimestä.

*Lisävaruste version mukaan.
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VÄRILLINEN

TUULILASINÄYTTÖ*
Turvallisuuden varmistamiseksi kuljettajan näkökenttään välittyy
taittuvalle levylle katseen korkeudelle ajon kannalta hyödyllistä
tietoa nopeuteen, vakionopeudensäätimeen ja nopeudenrajoittimeen sekä törmäysvaroittimeen ja navigointiin liittyen.
*Version mukaan.
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LIITETTÄVYYS
Uuteen Citroën C3 Aircross SUV:hen on tarjolla innovatiivisia ja käytännöllisiä
liitettävyyspalveluita. TomTom -palveluihin (2) yhdistetty Citroën Connect Nav (1)
-navigointijärjestelmä, joka toimii ääniohjauksella tai uuden 9” kosketusnäytön
avulla, joka välittää ajantasatietoa liikenteestä, pysäköintipaikoista, huoltoasemista,
polttoaineen hinnoista ja säätilasta. Lisätoiminto “Vaara-alueet” (3) lähettää
ääni- ja kuvavaroituksia matkan varrelta.
Citroën Connect Play -teknologia (1), joka yhdistää Android Auto- ja Apple
CarPlay™-käyttöliittymät, mahdollistaa älypuhelimen (4) sovellusten
siirtämisen kosketusnäytölle.
My Citroën -sovellus helpottaa auton löytämistä kadun varresta tai
pysäköintihallista. Se käsittää lisäksi Citroën Connect Box’in, joka kokoaa
hätäpuhelin- ja assistance-palvelut. Kaksi veloituksetonta palvelua, jotka
ovat käytettävissä 24/7, varmistavat avun nopean saannin esim.
onnettomuustilanteessa.
(1) Version mukaan
(2) Veloitukseton kolmen vuoden ajan
(3) Tarjolla maakohtaisista määräyksistä riippuen
(4) Version mukaan
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TURVALLISUUS- JA
AJOAVUSTINJÄRJESTELMÄÄ

POISKYTKETTÄVISSÄ

POISKYTKETTÄVISSÄ

VÄRILLINEN
TUULILASINÄYTTÖ*

NOPEUSRAJOITUSLIIKENNEMERKKIEN
TUNNISTUS

Tuulilasinäytön ansiosta kuljettajan ei tarvitse
irrottaa katsettaan tiestä. Näkökenttään
läpinäkyvälle levylle tuulilasin eteen katseen
korkeudelle välittyvät ajoon liittyvät tärkeät
tiedot, kuten ajonopeus, vakionopeuden
säätimen tiedot, navigointiopasteet ja
törmäysvaroittimen hälytys.

Järjestelmä tunnistaa nopeusrajoitusliikennemerkit ja välittää tiedon kuljettajalle
mittaristoon ja värilliselle tuulilasinäytölle*.

POISKYTKETTÄVISSÄ

POISKYTKETTÄVISSÄ

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,
aktivoituu hätäjarrutus automaattisesti.

Kaukovalot syttyvät ja sammuvat automaattisesti
kohtaavan ajoneuvon lähestyessä.

POISKYTKETTÄVISSÄ

KAISTAVAROITIN,
TAHATON
KAISTANYLITYS
Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, mikäli hän yli
60 km/h nopeudella ajaessaan on vaihtamassa
kaistaa suuntavilkkua käyttämättä. Varoittaa
kuljettajaa sekä äänimerkillä että näyttöön
ilmestyvällä varoituksella.

POISKYTKETTÄVISSÄ

KATVEAVUSTIN*

Très utile sur les voies rapides ou les autoroutes,
ce système de surveillance indique au conducteur
la présence d’un véhicule dans les angles morts
par une diode orange placée dans l’angle des
rétroviseurs extérieurs.

* Version mukaan
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TURVALLISUUS- JA
AJOAVUSTINJÄRJESTELMÄÄ

POISKYTKETTÄVISSÄ

KULJETTAJAN
VIREYSTILAN
ILMAISIN*
Järjestelmä valvoo kuljettajan vireystilaa
tarkkaillen ajoa suhteessa tiemerkintöihin.
Erityisen hyödyllinen ajettaessa yli 65 km/h
nopeudella.

POISKYTKETTÄVISSÄ

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.

POISKYTKETTÄVISSÄ

KAHVITAUKO!
Järjestelmä ilmoittaa kuljettajalle, milloin
on syytä pitää tauko eli kun ajoaikaa on
takana kaksi tuntia yli 65 km/h
keskinopeudella.

TOP REAR VISION*
PERUUTUSKAMERA
Pysäköinti sujuu vaivattomasti peruutuskameran
välittäessä 180° kuvaa 9’’ kosketusnäytölle
auton takana olevasta alueesta ja ilmoittaessa
värillisin viivoin lähestyvästä esteestä. Kamera
käynnistyy automaattisesti, kun peruutusvaihde
kytketään päälle.

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,
jotta kuljettaja ehtii rauhassa siirtää jalan
kaasulle ja nostaa kytkintä. Järjestelmä toimii
automaattisesti noin kahden sekunnin ajan
mäen jyrkkyyden ollessa yli 3 %.

* Version mukaan
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2 MOOTTORIA
TEHOKASTA

Uuteen Citroën C3 Aircross SUV:hen on tarjolla
vähäpäästöisiä ja tehokkaita moottoreita.
Turboahdetut PureTech 110 ja PureTech 130-moottorit kuuluvat
PureTech-bensiinimoottorimallistoon, jonka kulutusarvot ja
CO2-päästöt ovat entisestään alentuneet.
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AUTOMAATTIVAIHTEISTO
EAT6
6-portainen automaattivaihteisto EAT6 (Efficient Automatic Transmission)
yhdistettynä Stop&Start -järjestelmään on tarjolla PureTech 130
bensiinimoottoriin yhteyteen. Vaihtaminen on jouhevaa ja käyttömukavuus
korkealla tasolla tehden matkanteosta entistäkin nautinnollisempaa.
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4 MATKUSTAMOTUNNELMAA

KAKI GREY (P)
ANODISED DARK BLUE

SHINY BLACK

2 KATON VÄRIÄ
POLAR WHITE

¿
¿
¿

KANGAS MICA GREY
TUNNELMA URBAN BLUE

TUNNELMA METROPOLITAN GRAPHITE
TUNNELMA HYPE GREY

ANODISED ORANGE

(M): metalliväri – (H): helmiäisväri – (P): perusväri
Metallihohto- ja helmiäisvärit lisävarusteita

(1) Käsittää TomTom-järjestelmän, ääniohjauksen kolmen vuoden ajan
sekä Connect Nav -navigointijärjestelmän (sis. « Vaaralliset alueet», « Liikenneinfo », « Huoltoasemat »,
« Pysäköinti»,« Sää » et « Paikallishaku »-palvelut).
(2) Android Auto ja Apple CarPlay™ yhteensopiva

Kaikki tässä esitteessä esitellyt varusteet ovat osa UUSI CITROËN C3 AIRCROSS SUV -teknologiaa.
EU-maissa myytävät CITROËN-autot voivat varustelultaan vaihdella maasta toiseen. Lisätietoja malli- ja
maakohtaisista vakio- ja lisävarusteista TEKNISET TIEDOT JA TÄRKEIMMÄT VARUSTEET -taulukoista,
jotka ovat ladattavissa osoitteesta www.citroen.fi
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LISÄVARUSTEITA

VANTEET JA KORISTEKAPSELIT
TA K U U

KAUPALLINEN:

3 vuotta tai 100 000 km. 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 16”
AXIS

VARAPYÖRÄ

SUOJAVERHOT SIVUIKKUNOISSA

POLKUPYÖRÄTELINE VETOKOUKULLA

KATTOKAITEISIIN KIINNITETTÄVÄ SUKSITELINE

PureTech 110 S&S BVM6

PureTech 130 S&S EAT6

Alhainen nopeus (l/100 km)

6,8 - 7,0

7,7 - 7,9

Keskinopeus (l/100 km)

5,6 - 5,8

6,0 - 6,1

Korkea nopeus (l/100 km)

5,0 - 5,3

5,2 - 5,4

Erittäin korkea nopeus (l/100 km)

6,2 - 6,6

6,3 - 6,7

Yhdistetty kulutus (l/100 km)

5,8 - 6,1

6,1 - 6,3

CO2 -päästöt (g/km)

131 - 137

137 - 143

KEVYTMETALLIVANNE
17” ORIGAMI BLACK

KEVYTMETALLIVANNE
17” ORIGAMI
TIMANTTIHIOTTU

MITAT

CITROËN
A S S I S TA N C E

1597 / 1637**

Kulutus (WLTP) (1)(2)

Kaikki tässä taulukossa esitetyt kulutuslukemat perustuvat WLTP-mittaustapaan, joka otettiin käyttöön uusissa
autoissa 1.9.2018. WLTP korvaa aiemmin käytössä olleen NEDC-mittaustavan. WLTP-standardi antaa
kuluttajille aiempaa totuudenmukaisemman kuvan autojen polttoaineenkulutuksesta ja CO2-päästöistä.
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.
Lisätietoja: citroen.fi
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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
palvelee
maanlaajuinen
verkosto,
Panne
mécanique,
accident,
perte de clés
ou clés Citroën-autoilijaa
bloquées dans la
voiture,
erreur
jonka
ammattilaiset
ovatles
palveluksessasi
aina kun tarvitset
neuvoja àtaivie.
tietoja.
Lisätietoja
Citroën-palveluista
de carburant
: toutes
Citroën bénéficient
de l’assistance
Il suffit
pour cela
saat
jälleenmyyjältäsi
www.citroen.fi
d’effectuer
tous lestai
ans,
l’entretien -sivustolta.
de votre véhicule dans le réseau Citroën.

2604

LATAA SCAN MY CITROËN -MOBIILISOVELLUS
My Citroën -sovelluksen avulla löydät auton huoltoa koskevat tiedot yhdellä painalluksella.

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

714

4160

avis clients
citroen.fr

1513

1491

1576 / 1824*

1756

* Ulkosivupeilit taitettuina
**Pitkittäisin kattokaitein
Arvot ilmoitettu millimetreinä
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HUOLENPITOSOPIMUS:

SOPIMUS

KEVYTMETALLIVANNE
16” X CROSS
TIMANTTIHIOTTU

Moottorit

KORISTEKAPSELI 16” KEVYTMETALLIVANNE 16”
X CROSS BLACK
STEEL & DESIGN

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

Citroën préfère Total – AUTOMOBILES CITROËN – RCS Paris 642050199.
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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osoitteessa www.citroen.fi
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