NOVI CITROËN
SUV C3 AIRCROSS

1974
Citroën lansira CX. Vozilo je kot skupek tehničnih rešitev znamke ponujalo
sklop motorja-menjalnika na prednjem
delu, hidro pnevmatsko vzmetenje s
stalno višino podvozja, konkavno
zadnje steklo in futuristično instrumentno ploščo. Te inovacije so bile
zagotovilo za briljantno kariero.

1934
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Citroën je sprožil pravi preobrat v
avtomobilski industriji z modelom
Traction Avant. Vozilo je imelo
pomembno posebnost, zaradi katere
je dobilo tudi tak naziv: Pogonski
kolesi sta namreč spredaj (fra. traction avant: prednji pogon).

1939

Citroën lansira vozilo Tub zelo moderne zasnove, ki je med drugim imelo bočna drsna
vrata. Njegov naslednik je bil Type H v letu
1948.

1948

Zasnovan je bil model 2 CV kot «varčno
varno vozilo, ki lahko prepelje štiri osebe
50 kilogramov prtljage na najvišji ravni
udobja».

o in
e in

Le Tone, ki je v devetdesetih
zaslovel s skladbo «Joli
Dragon» glasbene zvrsti
French touch, se je 15 let
ukvarjal z glasbo, nato pa se je
postopoma podal med
ilustratorje. Od leta 2011
svoje stvaritve predstavlja tudi
v muzeju Centre Pompidou. Le Tone občuduje
umetnike, ki obvladujejo barvo, in priznava, da
je njegova šibka točka črno-bela kombinacija, ki
jo uporablja za pripovedovanje preprostih
zgodb, izrisanih s flomastrom.

2016
Cxperience Concept je spreobrnil
zapovedi petvratne limuzine visokega
cenovnega razreda: drzna oblika
karoserije, dizajnerska oprema notranjosti, najsodobnejša tehnologija
… CXPERIENCE je požel obilo slave
na najrazličnejših področjih in osrečil
številne ljubitelje avtomobilskega
dizajna.

1955

Na avtomobilskem salonu leta 1955 je bil
razstavljen model DS, ki je s svojimi
aerodinamičnimi linijami pritegnil obilo
pozornosti in je bil videti kot neznani leteči
predmet. Kreacija oblikovalca Flaminija
Bertonija si je zaradi futurističnega videza
prislužila naziv «leteči krožnik».

1968

Napočil je čas za lahke in okretne
avtomobile, kot sta bila Ami 6 in
Dyane, pa tudi Méhari, izvirno vozilo
za vse vrste podlag in vse oblike
uporabe.

1970

S svojim modernim videzom in usločenimi slogovnimi
potezami je GS dolgo časa veljal za enega izmed najbolj aerodinamičnih in udobnih vozil na trgu. To
petvratno limuzino s štirivaljnim protibatnim motorjem
in hidropnevmatskim vzmetenjem, so prodali v več kot
2,5 milijona primerkih.
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VSAKEMU SVOJEGA
CITROËNA
Tako v mestu kot na odprti cesti boste
navdušeni nad udobjem in prijetnim
počutjem v notranjosti, torej nad vrednotami, za katerimi Citroën že od nekdaj
stremi.

CITROËN C3

CITROËN AMI
NA VOLJO 100% ËLECTRIC

CITROËN C4

CITROËN Ë-C4
NA VOLJO 100% ËLECTRIC

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO

(VELIKOST M)

(VELIKOST XL)

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV CITROËN
C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
PRIKLJUČNI HYBRID

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(VELIKOST XS)

(VELIKOST M)

NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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IZBOR VOZIL

NA VOLJO 100% ËLECTRIC

CITROËN SPACETOURER
(VELIKOST XL)

NA VOLJO 100% ËLECTRIC

NOVI SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

5

ENAJST GLAVNIH
ADUTOV
NOVI KOMPAKTNI SUV

Nova oblikovna zasnova z mogočno osebnostjo
in samozavestnim značajem.
STRANI 10 -13

INDIVIDUALIZACIJA PODOBE
Nove barve karoserije in novi barvni paketi za 70
različnih kombinacij.
STRANI 10-17

POMIČNA PANORAMSKA
STREHA
Izjemna osvetljenost in odprtost.
STRANI 20 -21

SEDEŽI ADVANCED COMFORT
Sedeži z inovativno zasnovo v povezavi s tremi novimi
kombinacijami notranjosti.
STRANI 22 -23

PROSTORNA NOTRANJOST
Najbolj razkošna notranjost v tej kategoriji.
STRANI 24 -25
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BISTVENE INFORMACIJE

MODULARNOST
Drsno pomična sedežna klop z dvema popolnoma ločenima deloma in prostornina
prtljažnika, ki jo lahko povečamo do 520 litrov.
STRANI 26 -27

GRIP CONTROL S
FUNKCIJO HILL ASSIST
DESCENT

Pogonska moč v vseh razmerah in nadzor nad
hitrostjo celo na strmem klancu.
STRANI 32 -33

BARVNI PROJEKCIJSKI
PRIKAZOVALNIK V VIŠINI
OČI

Uporabne informacije brez odmika
pogleda s cestišča.
STRANI 34 -35

POVEZLJIVOST

Nov 9-palčni zaslon na dotik ergonomske oblike,
ki omogoča enostavno prebiranje informacij.
STRANI 36 -37

12 SISTEMOV ZA
POMOČ PRI VOŽNJI
Samodejno zaviranje v sili (Active Safety
Brake), Park Assist … Vsaka pot postane
bolj varna.
STRANI 38 - 41

SAMODEJNI MENJALNIK
EAT6
Učinkoviti bencinski motorji PureTech ali
dizelski motorji BlueHDi.
STRANI 42 - 45
7

VSEBIN
8

VSEBINA

INA
STR. 10
STR. 18
STR. 30
STR. 46

OBLIKOVNA ZASNOVA
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
TEHNOLOGIJE
GLAVNA OPREMA
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NOVA

OBLI
KOVNA
ZAS
NOVA
Novi SUV Citroën C3 Aircross je pred kratkim utrdil svojo osebnost in se zdaj
ponaša s še bolj statusnim, mogočnim in modernim videzom. Poleg prednjih luči
z novim svetlobnim podpisom in kromanega logotipa dvojne puščice, ki se razteza
vse do luči na diode LED, tudi prenovljen prednji del razkriva svojo dinamičnost in
vzdržljivost po zaslugi nove okrasne rešetke z inovativnim geometrijskim motivom
in novim zaključnim elementom srebrno sive barve z barvitimi vstavki.

10 DIZAJN

11

Nova 17 palčna platišča Origami
12 DIZAJN

BOLJ ODLOČEN
ZNAČAJ

Nove luči z LED diodami

Novi SUV Citroën C3 Aircross je zaradi svojega visokega in
vodoravno umeščenega pokrova motornega prostora, razkošnih
površin in številnih zaščitnih elementov nemudoma
prepoznaven, ponaša pa se tudi z izklesanim in mogočnim
videzom, po katerem nemudoma ugotovimo, da gre za
kompaktnega SUV-ja. Njegove zelo velike steklene površine, ki
se raztezajo vse naokoli karoserije, dodatno poudarijo njegovo
izrazno in edinstveno osebnost.
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70
KOM
BINA
CIJ
S sedmimi barvami karoserije, dvema barvama strehe
in štirimi barvnimi paketi lahko novega SUV-ja
Citroëna C3 Aircross prilagodite po svojem okusu. Da
boste lahko še bolj potešili svoje želje po
individualizaciji podobe, smo premišljeno zasnovali
vsako najmanjšo podrobnost, med katere sodijo tudi
barvni vstavki na prednjih zaključnih elementih in
ohišja zunanjih ogledal, pa tudi zadnja vogalna stekla
z učinkom naoknic ali brez. Temu se pridružujejo še
nova lita platišča z diamantno ali povsem črno
končno obdelavo.

14 DIZAJN

2
BARVI

STREHE

7
BARV

KAROSERIJE

4
BARVNI
PAKETI
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SERIJSKA KOMBINACIJA NOTRANJOSTI
Oblazinjenju sedežev v tkanini Mica sive barve
Grey se pridružujejo dekorativni dodatki na
armaturni plošči v teksturirano sivi barvi.

KOMBINACIJA NOTRANJOSTI
URBAN BLUE*
Pri tej kombinaciji notranjosti v duhu «športnih
oblačil» se pretanjeno prepletata tkanina modre
barve in material TEP modre barve, ki je
prisoten tudi na okrasni letvi armaturne plošče.
Prek zgornjega dela naslonjal pa se razteza
okrasni trak z motivom dvojne puščice.

KOMBINACIJA NOTRANJOSTI
METROPOLITAN GRAPHITE*
Razkošna in trendovska kombinacija notranjosti
združuje tkanino z učinkom grafitnega usnja in
tkanino patinasto sive barve, ki prekriva okrasno
letev armaturne plošče. Zgornji del naslonjal
obdaja okrasni trak v videzu svetlega teksturiranega lesa. Za še bolj eleganten videz pa poskrbijo
novi okrasni šivi v obliki stiliziranega logotipa
dvojne puščice, ki je prepoznavni znak znamke
Citroën.
KOMBINACIJA NOTRANJOSTI HYPE GREY*
Elegantna kombinacija notranjosti visokega
razreda združuje usnje sivo zelene barve, ki
obdaja sedeže in okrasno letev armaturne
plošče, in material TEP črne barve. Okrasni
trakovi na zgornjem delu naslonjal vsebujejo
motiv dvojne puščice, ki spominja na nove
okrasne šive na sedežih.
*Za doplačilo so kombinacije notranjosti na voljo s sedeži
Advanced Comfort.
16 DIZAJN
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KOMBINACIJE
NOTRANJOSTI
Oblikovna zasnova notranjosti novega SUV-ja Citroën C3 Aircross je
nastala po zgledu raznih svetov, kot na primer svet potovanj, mode
oziroma pohištva. Na voljo so štiri povsem različne kombinacije
notranjosti. Dekorativni dodatki ustvarijo edinstveno atmosfero, značilno
za pravi salon.
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BLAŽENJE

VSEH MOTEČIH DRAŽLJAJEV

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

POENOSTAVLJENO
BIVANJE V VOZILU

MANJ

PSIHIČNIH OBREMENITEV

NEMOTENA
UPORABA

KOM
FORT

*

ZA NEPRIMERLJIVO SPLOŠNO UDOBJE

Pri Citroënu smo razvili celovit program, namenjen zagotavljanju neprimerljivega udobja vsakemu
posameznemu potniku vozila. Program CITROËN ADVANCED COMFORT® je usmerjen v
oblikovanje inovativnih, tehnoloških in inteligentnih rešitev za dobro počutje. Pri tem so upoštevana
čisto vsa pričakovanja uporabnikov, kar potrjuje Citroënovo legitimnost na področju udobja v
avtomobilu. Naš inženiring dobrega počutja narekujejo štiri glavne smernice: občutek zapredka
ličinke, praktičnost, nemotena uporaba in brezskrbnost.
* Udobje.
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20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

POMIČNA

PANORAMSKA
STREHA*
Njena velika steklena površina in velike mere odpiranja
omogočajo vozniku in potnikom izkoristiti prednosti
izjemne osvetljenosti in vam zagotavljajo dobro počutje,
tako v odprtem kot tudi zaprtem položaju. Uporabnik
mora zgolj pritisniti na enega od dveh intuitivnih električnih
stikal, kadar želi odpreti strešno okno ali spremeniti
položaj senčnika. Edinstvena oprema v tej kategoriji
športnih terenskih vozil. Za še več udobja je novi SUV
Citroën C3 Aircross opremljen tudi s senčniki* na zadnjih
sedežih.
*Za doplačilo, odvisno od izvedenke.
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SEDEŽI

ADVANCED
COMFORT
Novi SUV Citroën C3 Aircross, ki je na področju udobja v
samem vrhu, je odslej opremljen s sedeži, nastalimi po
navdihu pohištvenih elementov, tako da se boste v vozilu
počutili enako dobro kot doma. Sedeži so bili vpeljani z
vozilom SUV Citroën C5 Aircross ter zagotavljajo
neprimerljivo udobno sedenje, oporo in vožnjo. S svojim
inovativnim oblazinjenjem, ki je značilno za znamko
Citroën, sedeži kar vabijo, da sedemo vanje. Strukturirani
peni večje debeline na površini, ki je podobna mehkemu
ležišču, se pridružuje penasta guma visoke gostote v
notranjosti prednjih sedežev, kar je zagotovilo za stalno
mehkobo in dobro oporo sedalnega dela brez kakršnegakoli
ugrezanja.

22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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PROSTOREN
IN UPORABEN
POTNIŠKI PROSTOR

V visoki in domiselni arhitekturni zgradbi novega SUV-ja
Citroën C3 Aircross se prepletata dve ključni vrednoti: visoko
kompaktna zunanjost in izjemno uporabna notranjost, ki vozilu
zagotavljata eno izmed najboljših kakovosti bivanja v njegovem
razredu in nadstandardno udobje. Petim pravim sedežnim
mestom se pridružuje zelo veliko prostora nad glavami in veliko
prostora za kolena.
Novi SUV Citroën C3 Aircross je pridobil novo sredinsko
konzolo z odlagalnim mestom, ki ga je možno zapreti z drsnim
rolojem*, do katerega lahko dostopijo potniki na zadnjih in
prednjih sedežih in dva nosilca za kozarec. To je le eno od
številnih in domiselnih odlagalnih mest, kot so manjši predal v
obliki peresnice, mesta za odlaganje na spodnjem delu
sredinske čelne plošče in odlagalno mesto za pametni telefon*,
na katerem ga lahko brezžično napolnimo** z indukcijo
(Standard Qi). V žepe na hrbtišču prednjih sedežev pa lahko
potniki na zadnjih sedežih odložijo razne predmete.
*Drsni senčnik je na voljo pri nekaterih izvedenkah.
**Odvisno od izvedenke.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Odlagalno mesto v obliki peresnice.

Odlagalno mesto za pametni telefon z indukcijskim polnilnikom.

Odlagalno mesto z drsnim rolojem.
25

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

NAJBOLJ
MODULAREN
SUV SVOJE
KATEGORIJE

Naslonjalo sedeža prednjega sopotnika z možnostjo preklopa.

POTNIŠKI SEDEŽ
ZLOŽLJIVA SPREDNJA
STRAN*

Deljiva zadnja sedežna klop v razmerju 2/3 - 1/3.

Novi SUV Citroën C3 Aircross se lahko pohvali z edinstveno modularnostjo po zaslugi drsno
pomične* sedežne klopi, ki je deljiva v razmerju 2/3-1/3 in ima dva popolnoma ločena dela in
sedeža prednjega sopotnika, ki ga lahko preklopimo*. Z enostavnim premikom sedežev lahko
dolžino za nakladanje prtljage povečamo na 2,40 metra.
*Odvisno od izvedenke.

ZADNJI SEDEŽI
DRSNI*

27

STANDARDNA
VELIKOST

410l
Z DRSNO POMIČNO
ZADNJO SEDEŽNO KLOPJO

520l*

V POLOŽAJU RAVNEGA
PODA

1289l

28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

IZJEMNO VELIK
PRTLJAŽNI
PROSTOR

Novi SUV Citroën C3 Aircross se ponaša z izjemno prostornino
prtljažnika, ki jo lahko s 410 litrov povečamo na 520 litrov po zaslugi
drsno pomične zadnje sedežne klopi*. Dostop do prtljažnega prostora
je enostaven zahvaljujoč širokim prtljažnim vratom in veliki odprtini
vrat. Novi SUV Citroën C3 Aircross je opremljen celo z domiselno
polico za prtljago, ki jo lahko za potrebe prevoza visokih predmetov
pospravimo v vertikalen položaj za naslonjalo zadnje sedežne klopi.
Ko je pod prtljažnega prostora v zgornjem položaju, se nam po
preklopu sedežev sprosti skoraj raven pod za enostavno nakladanje.
*Odvisno od izvedenke.
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TEHNO
LOGIJE
Novi SUV Citroën C3 Aircross je skupek tehnologij najnovejše generacije
za varnost in brezskrbnost.

30 TEHNOLOGIJE
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GRIP CONTROL
S FUNKCIJO HILL ASSIST DESCENT
Sistem za izboljšano vlečno moč (Grip Control)*
prilagodi vlečno moč prednjih koles glede na
vrsto podlage. Sistem Grip Control lahko deluje
samodejno v standardnem načinu, lahko pa
izberemo enega od drugih načinov (standardni,
sneg, blato, pesek ali ESP OFF). S tem sistemom
lahko novi SUV Citroën C3 Aircross zapelje na
vse vrste cest ne glede na vozne razmere. V
kombinaciji s sistemom Grip Control* pomoč pri
spustu po strmini (Hill Assist Descent*) pomaga
vozilu zadržati nižjo hitrost, tudi na zelo strmem
klancu. Zmanjša nevarnost spodrsavanja ali
zanašanja vozila med vožnjo po klancu navzdol,

tako v vzvratni prestavi kot tudi v prestavi za
vožnjo naprej. Funkcijo vklopimo s posebnim
gumbom na sredinski konzoli.

*Za doplačilo, odvisno od izvedenke.
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BARVNI PROSOJNI

ZASLON ZA
PRIKAZ
PODATKOV*
Za večjo varnost ima voznik vse informacije, potrebne za vožnjo,
v svojem vidnem polju: hitrost, referenčna vrednost tempomata
in omejevalnika hitrosti, opozorilniki na nevarnost trčenja in
navodila za navigacijo se v barvah prikazujejo na prosojnem zaslonu za prikaz podatkov.
*Odvisno od izvedenke
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POVEZLJIVOST*
Novi SUV Citroën C3 Aircross vam ponuja inovativne možnosti za povezavo, ki so
vsakodnevno zares uporabne.
Citroën Connect Nav(1), ki ga upravljamo z glasovnimi ukazi ali prek 9-palčnega
zaslona na dotik(1), deluje v povezavi s sistemom TomTom Services in sproti
posreduje informacije o prometnih razmerah, poišče lokacijo parkirišč in bencinskih
servisov, prikaže ceno goriva ali vremensko napoved. Opcija «Nevarni odseki»(3) pa
v realnem času posreduje zvočna in vizualna opozorila na poti.
S tehnologijo Citroën Connect Play(1), ki zajema Android Auto in Apple CarPlayTM,
lahko z avtomobilom povežete tudi svoj pametni telefon(4) in združljive aplikacije
upravljate prek zaslona na dotik vozila.
Aplikacija My Citroën vam pomaga enostavno poiskati vozilo na cesti ali v parkirni
hiši. Na voljo je skupaj s sistemom Citroën Connect Box, ki zajema sistem za klic v
sili in sistem za pomoč na cesti z lokalizacijo vozila. Brezplačni storitvi, ki v primeru
okvare, slabosti ali prometne nesreče natančno določita položaj vozila in zagotovita
hitro intervencijo, sta vam na razpolago 24 ur na dan, vse dni v tednu.
*Delovanje navedenih sistemov in njihovih funkcionalnosti je odvisna od posameznih držav
(v Sloveniji sistem deluje z omejenimi zmožnostmi).
(1) Odvisno od izvedenke.
(3) Na voljo glede na zakonodajne predpise v državi, kjer vozimo.
(4) Odvisno od modela.
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12 SISTEMOV
ZA VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

MOŽNOST IZKLOPA

BARVNI PROSOJNI
ZASLON ZA PRIKAZ
PODATKOV*
Po zaslugi te opreme vozniku ni treba
odmakniti pogleda s ceste, saj se mu na
prosojnem zaslonu v njegovem vidnem polju
projicirajo vse bistvene informacije za vožnjo
(trenutna in priporočena hitrost, podatki
tempomata in omejevalnika hitrosti vozila,
navodila navigacijskega sistema in opozorilnik
na nevarnost naleta).

38 TEHNOLOGIJE

MOŽNOST IZKLOPA

MOŽNOST IZKLOPA

ODČITAVANJE
ACTIVE
PROMETNIH ZNAKOV SAFETY BRAKE*
To je sistem za nujno zaviranje, ki zmanjša
IN PRIPOROČILO O
nevarnost naleta vozil. Deluje pri hitrosti 5
km/h in več, učinkuje pa z nepremičnimi ali
OMEJITVI HITROSTI
premičnimi predmeti in s pešci. Če sistem
Sistem prepozna prometne znake omejitve
hitrosti in to informacijo prikaže vozniku na
instrumentni plošči in barvnem prosojnem
zaslonu za prikaz podatkov*.

zazna nevarnost trčenja, nanjo opozori
voznika. Če se voznik ne odzove, sistem
samodejno zavira.

MOŽNOST IZKLOPA

SAMODEJNI
PREKLOP DOLGIH
LUČI*
Ta funkcija upravlja preklapljanje med dolgimi in
zasenčenimi lučmi glede na to, ali v prometu
zazna druga vozila.

MOŽNOST IZKLOPA

OPOZORILNIK
NENAMERNE
MENJAVE VOZNEGA
PASU
Ko pri hitrosti nad 60 km/h sistem zazna
nenamerno vožnjo čez neprekinjeno ali
prekinjeno belo talno črto brez vklopljenega
smernega kazalca na ustrezni strani, na to
opozori voznika z zvokom in grafičnim
opozorilom na instrumentni plošči.

MOŽNOST IZKLOPA

SISTEM
ZA NADZOR
MRTVEGA KOTA*
Sistem, ki je zelo v pomoč med vožnjo po hitri
cesti in avtocesti, vozniku sporoča prisotnost vozila
v mrtvih kotih z oranžno lučko, ki zasveti v kotu
zunanjega vzvratnega ogledala na ustrezni strani.

*Odvisno od izvedenke
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12 SISTEMOV
ZA VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

MOŽNOST IZKLOPA

OPOZORILNIK
NA VOZNIKOVO
NEPOZORNOST*
Sistem ocenjuje stanje voznikove pozornosti prek
ugotavljanja odstopanj v smeri vožnje glede na
talne označbe. Funkcija je še posebej prilagojena
hitrim cestam in hitrosti višji od 65 km/h.
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MOŽNOST IZKLOPA

PARK ASSIST*
To je aktiven sistem za pomoč pri
vzdolžnem in pravokotnem parkiranju. Na
voznikovo zahtevo samodejno poišče
parkirno mesto in upravlja krmilni
mehanizem, s čimer poskrbi za varno
parkiranje. Vozniku preostane le, da vklopi
vzvratno prestavo in nato pospešuje
oziroma zavira.

MOŽNOST IZKLOPA

COFFEE
BREAK ALERT
(OPOZORILNIK ZA
PREMOR MED
VOŽNJO)
Sistem voznika opozori, ko je čas za
odmor, in sicer po dveh urah vožnje s
hitrostjo več kot 65 km/h.

KAMERA ZA POMOČ
PRI VZVRATNI
VOŽNJI TOP REAR
VISION*
Ob preklopu v vzvratno prestavo kamera
prikaže na 9-palčnem zaslonu na dotik sliko
območja za vozilom, na kateri so navedene
barvne oznake, ki prikazujejo oddaljenost od
morebitnih ovir ter rekonstruirano sliko
območja za vozilom, prikazano pod kotom
180°.

PROSTOROČNI
DOSTOP IN
ZAGON*

POMOČ
PRI SPELJEVANJU
V KLANEC

Sistem omogoča, da lahko svoje vozilo
zaklenete, odklenete in zaženete, tako da ključ
ves čas obdržite pri sebi. Avtomobil prepozna
svojega voznika, čim se mu približa.

Sistem preprečuje neželeno premikanje vozila na
klancu, ko voznik spusti zavorni pedal. Sistem za
pomoč pri speljevanju navkreber deluje na klancih
z naklonom nad 3 %, kjer zadrži vozilo na mestu
za približno dve sekundi. V tem času lahko voznik
umirjeno premakne nogo z zavornega pedala na
pedal za pospeševanje.
(1)

*Odvisno od izvedenke.
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4 MOTORJEV
UČINKOVITIH

42 TEHNOLOGIJE

Novi SUV Citroën C3 Aircross je lahko opremljen z enim od
motorjev iz široke palete varčnih in učinkovitih motorjev.

Atmosferski in turbo kompresorski motorji PureTech 110 S&S in
PureTech 130 S&S pripadajo družini bencinskih motorjev
PureTech. V primerjavi s predhodno generacijo ima ta družina
motorjev nižjo porabo goriva in nižje emisije CO2, pri tem pa je še
bolj živahna.
Med dizelskimi motorji pa se motorja BlueHDi 110 S&S in
BlueHDi 120 S&S ponašata s tehnologijo, ki neprekinjeno
obdeluje škodljive izpušne pline, ki nastajajo v dizelskih motorjih,
in s tem ustreza standardu EURO 6. Izpušna linija ima tri sisteme
za zmanjševanje onesnaževanja: oksidacijski katalizator, filter
trdnih delcev (FAP) z aditivom, ki zmanjšuje število in maso trdnih
delcev, ter sistem za selektivno katalitično redukcijo (SCR) pred
filtrom FAP, ki iz izpuha motorja odstranjuje dušikove okside
(NOx).
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44 TEHNOLOGIJE

SAMODEJNI

MENJALNIK
EAT6
Bencinski motor PureTech 130 S&S in dizelski motor BlueHDi 120 S&S sta na
voljo skupaj s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom EAT6 (Efficient
Automatic Transmission), ki je vgrajen skupaj s sistemom Stop&Start. Menjalnik
omogoča hitrejše spreminjanje prestav, hkrati s tem pa zagotavlja tudi neovirano
in udobno uporabo na vrhunski ravni. Zahvaljujoč njegovemu voznemu udobju
bodo vaše vsakodnevne poti še bolj prijetne.
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7 BARV KAROSERIJE

BELA BANQUISE

SIVA ARTENSE

MODRA VOLTAIC

ČRNA PERLA NERA

RDEČA PEPEROCHINO

SIVA PLATINUM

2 BARVNA ODTENKA STREHE

NATURAL WHITE
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ČRNA PERLA NERA

SIVA KAKI

4 BARVNI PAKETI

4 KOMBINACIJ NOTRANJOSTI

ANDISHED BLUE

TKANINA MICA GREY

KOMBINACIJA NOTRANJOSTI URBAN BLUE

KOMBINACIJA NOTRANJOSTI
METROPOLITAN GRAPHITE

KOMBINACIJA NOTRANJOSTI HYPE GREY

BLACK

NATURAL WHITE

ANODISED ORANGE
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IZBOR DODATNE OPREME

PLATIŠČA
IN OKRASNI POKROVI

16-PALČNI OKRASNI POKROV
STEEL & DESIGN

ZASILNO REZERVNO KOLO

16-PALČNO PLATIŠČE
IZ LAHKE LITINE X CROSS BLACK

KOMPLET BOČNIH SENČNIKOV

16-PALČNO PLATIŠČE
17-PALČNO PLATIŠČE
IZ LAHKE LITINE X CROSS IZ LAHKE LITINE ORIGAMI
Z DIAMANTNIM UČINKOM
BLACK

NOSILEC ZA SMUČI NA STREŠNIH
PRTLJAŽNIH DROGOVIH

MERE

1597 / 1637**

NOSILEC ZA KOLESA NA VLEČNI KLJUKI

17-PALČNO PLATIŠČE
IZ LAHKE LITINE ORIGAMI
Z DIAMANTNIM UČINKOM

842

2604

714

2604

1513

1491

1576 / 1824*

1756

* Širina skupaj z vzvratnimi ogledali. **Skupaj z nosilci.
Mere v milimetrih.
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GARANCIJE

POGODBENA :

2 LETI, popravilo ali zamenjava okvarjenih delov. Citroën Assistance 24 ur na dan, vse dni v tednu.

NA BARVO :

2 LETI za osebna in gospodarska vozila.

PROTI PRERJAVENJU :

12 LET za osebna vozila. 5 let za gospodarska vozila.
Za več informacij in podrobne pogoje se obrnite na Citroënovo prodajno mesto.

PODALJŠANO JAMSTVO :

POGODBA

JAMSTVO IN
VZDRŽEVANJE :
VKLJUČENE STORITVE :

OD 3 DO 5 LET dodatnega jamstva, od 20.000 do 200.000 km*. Podaljšanje pogodbenega jamstva.
Citroën Assistance 24 ur na dan, vse dni v tednu. Takojšnja identifikacija pri vseh članih mreže Citroën.
OD 3 DO 5 LET, od 40.000 do 200.000 km*. Prednosti pogodbe Osnovni servis in avtomobilska
asistenca. Podaljšanje pogodbenega jamstva.
OD 3 DO 5 LET dodatnega jamstva, od 40.000 do 200.000 km*. Prednosti pogodbe Razširjeni servis.
Zamenjava obrabnih delov (razen pnevmatik).
*Ko je izpolnjen prvi od obeh pogojev. Število prevoženih kilometrov se šteje od km 0 vozila. Trajanje se šteje od datuma prve registracije.

CITROËN
ASISTENCA :
CITROËN
ASISTENCA

mehanska okvara, prometna nesreča, izgubljeni ključ ali v vozilu zaklenjene ključe, napačno
Panne mécanique,
perte de
cléskoristijo
ou clés ugodnosti
bloquées dans
la voiture,
erreur
natočeno
gorivo: vsaaccident,
vozila Citroën
lahko
doživljenjske
asistence.
de to
carburant
: toutes
lesvozilom
Citroën vsako
bénéficient
de l’assistance
à vie.pregled
Il suffit pour
celaCitroën.
Za
morate le
s svojim
leto opraviti
redni servisni
v mreži
d’effectuer
ans,24
l’entretien
deinvotre
véhicule
dans
le réseau
Citroën. telefonsko številko.
Storitev
vamtous
je nalesvoljo
ur na dan
vse dni
v tednu
s klicem
na ustrezno
Za več informacij: citroen.SI/ Financiranje in storitve/Citroën asistenca

PRENESITE SI MOBILNO APLIKACIJO MY CITROËN
če želite izkoristiti prednosti osebnega spremljanja vašega vozila in do Citroënovih storitev dostopati
prek svojega pametnega telefona.
PRENESITE SI MOBILNO APLIKACIJO SCAN MY CITROËN
da boste imeli vso dokumentacijo vozila vedno na dosegu roke! Po zaslugi funkcije za razširjeno
resničnost poskenirajte dele vašega vozila in dostopite neposredno do podatkov, ki vas zanimajo.

Izdaja: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O - podjetje za distribuciijo avtomobilov d.o.o., Barjanska cesta 54 - 1000 Ljubljana, SLOVENIJA - Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani - Osnovni kapital 3.254.882 EUR; Matična št. 5934737 - ID za DDV: SI59925680. Ta
dokument se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. Informacije o modelih in njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa tega dokumenta in niso pogodbeno zavezujoče. Citroën si pridržuje pravico do sprememb predstavljenih tehničnih podatkov
modelov brez predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine tega dokumenta.
AUTOMOBILES CITROËN v skladu z določbami Direktive EGS št. 2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 2000 izjavlja, da dosega v tej direktivi zastavljene cilje in pri izdelavi svojih proizvodov za prodajo na trgu uporablja tudi reciklirane materiale.
Predstavljene barve karoserij in oblazinjenj so informativne narave, saj tiskarske tehnike ne omogočajo zanesljive reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in
drugačno opremo. Če ste kljub naši skrbni pripravi tega kataloga, ugotovili kakšno napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami C AUTOMOBIL IMPORT d.o.o., na 080 30 15 ali si oglejte spletno stran: www.citroen.si Za vse informacije o storitvah Citroën, stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajno-servisni mest Citroën v Sloveniji.
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Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Izpusti onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

