
NOVI KOMPAKTNI SUV
CITROËN C3 AIRCROSS
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Spoznajte izjemne modele, ki od leta 
1919 do danes oblikujejo Citroënovo 
zgodovino.

Citroën sproži pravi preobrat v 
avtomobilski industriji z modelom 

Traction Avant (prednji pogon). 
Vozilo je imelo pomembno 

posebnost, zaradi katere je dobilo 
tudi tak naziv: pogonski kolesi sta 

spredaj (fra. traction avant: 
prednji pogon).

1934

1919 1939 1948
Začetek serijske proizvodnje vozila 
Citroën Type A.

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

Model 2 CV je bil zasnovan kot «varčno 
in varno vozilo, v katerem se lahko v 
največjem možnem udobju vozijo štiri 
osebe in 50 kg prtljage».
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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.

2014
CITROËN C4 CACTUS pred-
stavi inovacijo v oblikovanju in 
zaščiti s svojimi oblogami 
Airbump®.

1968
Napočil je čas za lahke in okretne 
avtomobile, kot sta bila Ami 6 in 
Dyane, in za Méhari, izvirno vozilo 
za vse vrste podlag in vse oblike 
uporabe.

1974
V sedemdesetih in osemdesetih letih 
je tehnološki vidik znamke Citroën 
prišel še bolj do izraza z modeli CX, 
BX, AX in XM, vozilom visokega 
razreda, ki je bilo opremljeno z 
elektronskim-hidravličnim vzmeten-
jem Hydractive.

Citroën si je s petimi zmagami na svetovnem prvenstvu cross-country relija 
med konstruktorji v letih od 1993 do 1997, osmimi naslovi prvaka na 
prvenstvu WRC med 2003 in 2012 ter tremi zaporednimi naslovi prvaka v 
treh letih nastopanja na prvenstvu WTCC (2014 do 2016) priboril izjemno 
zbirko dosežkov. Znamka Citroën se je zaradi svoje edinstvene naravnanosti 
in izjemne želje po spopadanju z izzivi v sezoni 2017 odločila za povratek na 
prvenstvo WRC, in to z enim samim ciljem: ponovno postati drugim za zgled.

2017

OGLEJTE SI 
SLIKE O

VELIKEM 
POVRATKU 
CITROËNA V 
SVET RELIJA.
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IZBOR VOZIL

Tako v mestu kot na odprti cesti boste navdušeni nad udobjem in 
prijetnim počutjem v notranjosti, torej nad vrednotami, ki so že 
od nekdaj v središču delovanja znamke CITROËN.

VSAKEMU SVOJEGA  CITROËNA 

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN JUMPER COMBICITROËN C4 P ICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E -MEHARICITROËN C-ZERO

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN E -BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4 AIRCROSS

CITROËN NEMO
MULTISPACE

CITROËN C4

KOMPAKTIVNI  SUV
CITROËN C3 AIRCROSS
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NOVO KOMPAKTNO 
ŠPORTNO TERENSKO VOZILO

CITROËN C3 AIRCROSS
Za vse plati

vašega življenja

5



C3-AIRCROSS-SLO-ok page 6 C3-AIRCROSS-SLO-ok page 7

BISTVENE LASTNOSTI

NOVO KOMPAKTNO ŠPORTNO TERENSKO VOZILO
CITROËN C3 AIRCROSS
IN NJEGOVIH 10 GLAVNIH ADUTOV

KOMPAKTNO ŠPORTNO TERENSKO VOZILO

STRANI 10 -15

Vzdržljiva in varna stilska zasnova ter 
visok položaj za vožnjo.

MERE PROSTORA ZA POTNIKE 

STRANI 22 -23

Najbolj razkošna notranjost v tej 
kategoriji.

MODULARNOST

STRANI 24 -25

Drsno pomična sedežna klop z dvema 
popolnoma ločenima deloma in prostor-
nina prtljažnika, ki jo lahko povečamo do 
520 litrov.

PANORAMSKO STREŠNO 
OKNO

STRANI 26 -27

Izjemna osvetljenost in odprtost.

INDIVIDUALIZACIJA PODOBE

STRANI16 - 19

85 barvnih kombinacij karoserije in pet 
kombinacij notranjosti, s katerimi boste 
izstopali iz množice. 
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BARVNI PROJEKCIJSKI 
PRIKAZOVALNIK 

STRANI 36 - 37

Uporabne informacije brez odmika 
pogleda s cestišča.

 12 SISTEMOV
ZA POMOČ PRI VOŽNJI

STRANI40 - 43

Samodejno zaviranje v sili (Active 
Safety Brake), Park Assist … Vsaka pot 

postane bolj varna.

POVEZLJIVOST

STRANI 38 - 39

Mirror Screen, brezžično polnjenje … 
Razširitev uporabe vašega pametnega 

telefona.

IZBOLJŠANA VLEČNA MOČ
S POMOČJO ZA SPELJEVANJE V KLANEC

STRANI 32 - 35

Pogonska moč v vseh razmerah in nadzor 
nad hitrostjo celo na strmem klancu.

UČINKOVITI MOTORJI

STRANI 44 - 47

PureTech ali BlueHDi, motorji zagotavljajo 
nadzorovano porabo goriva in emisij CO2
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VSEBINA8
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STRAN 10 – DIZAJN

STRAN 20 – CITROËN ADVANCED COMFORT®

STRAN 30 – TEHNOLOGIJE

STRAN 48 – OPREMA

VSEBINA
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DIZAJN

CITROËN C3 AIRCROSS naznanja svojo drugačnost 
znotraj razreda kompaktnih športnih terenskih vozil s 

svojo mogočno, izvirno in sodobno postavo. Njegov stil je 
robusten in hkrati zaščitniški po zaslugi velikih koles in 
visokega pokrova motornega prostora, ki ga poudarja 

kroman logotip dvojne puščice, v katerem je integrirana 
osvetlitev na diode LED*. V notranjosti tega športnega 

terenskega vozila nove generacije lahko izkoristite 
prednosti visokega položaja za vožnjo.

*Odvisno od izvedenke

KOMPAKTNO ŠPORTNO 
TERENSKO VOZILO NOVE 

GENERACIJE 
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DIZAJN12
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Prostoren in po želji prilagodljiv CITROËN C3 Aircross je 
povsem edinstvena ponudba v svojem segmentu po zaslugi 
edinstvene notranjosti, ki nudi najbolj razkošen prostor v svoji 
kategoriji. Prtljažnik se ponaša s 410 litri prostornine, ki jo je 
moč povečati vse do 520 litrov zahvaljujoč dvodelni sedežni 
klopi deljivi v razmerju 2/3 - 1/3 z možnostjo drsnega 
pomika*. Za zares celovito modularnost pa lahko sedež 
prednjega sopotnika preklopimo*, na primer za prevoz velikih 
ali dolgih predmetov.

*Odvisno od izvedenke

NAJBOLJ PROSTORNO IN 
MODULARNO KOMPAKTNO 
ŠPORTNO TERENSKO VOZILO 
V SVOJI KATEGORIJI
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DIZAJN14
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› 4,15 m ‹ in 1,64 m  
OKRETEN V MESTU
CITROËN C3 AIRCROSS uspešno združuje kompaktno 
arhitekturo zgradbo zunanjosti z zares prostorno notranjostjo. 
S tem poskrbi, da se na vsakem potovanju in v družbi drugih 
počutimo čim bolj prijetno. Posebna pozornost je bila 
posvečena osvetljenosti potniškega prostora po zaslugi velikih 
bočnih steklenih površin in panoramskega strešnega okna*. 
CITROËN C3 AIRCROSS vam zagotavlja enostavno bivanje in 
je izjemno okreten, tako da se dobro znajde v mestu in izven 
njega.

*Opcijsko, odvisno od izvedenke.
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DIZAJN

Iz osmih barv karoserije, treh barv strehe in štirih 
barvnih paketov lahko sestavite CITROËN C3 
AIRCROSS po svojem okusu. Čisto nič ni 
prepuščeno naključju, niti individualizacija 
podobe, ki je premišljena do najmanjših 
podrobnosti: zadnja vogalna stekla z učinkom 
naoknic in nosilni drogovi strešnega prtljažnika 
se pridružujejo barvitim dodatkom na ohišju 
zunanjih ogledal, okrasnim profilom žarometov 
in srednjim kolesnim okrasom. 

85
BARVNIH 
KOMBINACIJ
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DIZAJN

Ambient notranjosti Metropolitan Grey

Kombinacija notranjosti Urban Red

Kombinacija notranjosti Hype Mistral

Kombinacija notranjosti Hype Colorado

Dizajn notranjosti CITROËN C3 Aircross je 
nastal po zgledu raznih svetov, kot na primer 
svet potovanj, mode oziroma pohištva. Izbirate 
lahko med petimi popolnoma različnimi 
kombinacijami notranjosti. Dekorativni dodatki 
ustvarijo edinstveno atmosfero, značilno za pravi 
salon. 

Pri serijski kombinaciji notranjosti prevladuje 
nevtralna barva, ki jo poudarjajo rumeni 
okrasni šivi. Dekorativni dodatki za armaturno 
ploščo v teksturirani sivi barvi se ujemajo z 
oblazinjenjem sedežev v tkanini Mica Grey.

Kombinacija notranjosti Metropolitan Grey* 
zagotavlja preglednost in dobro počutje v 
notranjosti prek svetlih tonov in toplih 
materialov, ki elegantno obdajajo dekorativne 
dodatke na armaturni plošči.

Kombinacija notranjosti Urban Red* se 
poigrava s kontrasti med temnimi barvami in 
dodatki v dinamični rdeči barvi na sedežih.

Kombinacija notranjosti Hype Mistral* 
zajema oblazinjenje v kombinaciji črnega usnja 
in tkanine z motivom pepita vzorca ter 
dekorativne dodatke armaturne plošče v 
materialu TEP.

Kombinacija notranjosti Hype Colorado* je 
prav tako visoko cenovnega videza z 
notranjostjo v barvi Colorado na dotik mehkimi 
materiali in čisto posebno končno obdelavo.

*Za doplačilo.

5 AMBIENTOV 
NOTRANJOSTI
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UDOBJE / CITROËN ADVANCED COMFORT®

LAHKOTNA 
UPORABA

SPROSTITEV 
MENTALNEGA BREMENA

UBLAŽITEV 
VSEH DRAŽLJAJEV

POENOSTAVLJENO 
BIVANJE V VOZILU

20
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ZA NEPRIMERLJIVO SPLOŠNO UDOBJE     
CITROËN je oblikoval celovit proces, namenjen zagotavljanju 
neprimerljivega udobja vsakemu posameznemu potniku v vozilu. 
Proces, ki smo ga poimenovali CITROËN ADVANCED COMFORT®, 
je usmerjen v oblikovanje inovativnih, tehnoloških in inteligentnih 
rešitev za dobro počutje telesa in duha. 
Pri tem upoštevamo vsa pričakovanja uporabnikov, kar potrjuje drznost 
in napredno razmišljanje CITROËNA z vidika udobja v avtomobilu. Naš 
inženiring dobrega počutja narekujejo štiri glavne smernice: mehkoba 
stikov in akustike, priročnost notranjega prostora v vseh situacijah, na 
umirjenem ambientu osnovana umirjenost duha in nazadnje še uporabna 
intuitivna tehnologija.

ADVANCED
COMFORT®
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UDOBJE / CITROËN ADVANCED COMFORT® 

DO  
520  L*

DRSNO POMIČNI
ZADNJI SEDEŽI*
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V visoki in domiselni arhitekturni zgradbi CITROËNA 
C3 Aircross se prepletata dve ključni vrednoti: viso 
visoko kompaktna zunanjost in izjemno uporabna 
notranjost, ki vozilu zagotavljata najboljšo kakovost 
bivanja v njegovem razredu in nadstandardno udobje. 
Petim pravim sedežnim mestom se pridružuje zelo 
veliko prostora nad glavami in veliko prostora za 
kolena. 

Do 520 litrov*
Drsno pomični zadnji sedeži*
Sedež prednjega sopotnika z možnostjo preklopa*

*Odvisno od izvedenke

PROSTORNA POTNIŠKA 
KABINA

SEDEŽ PREDNJEGA  
SOPOTNIKA 

Z MOŽNOSTJO 
PREKLOPA*
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UDOBJE / CITROËN ADVANCED COMFORT®

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 zložimo 

v mizico*. Z enostavnim premikom sedežev 
lahko dolžino za nakladanje prtljage povečamo 

na 2,40 m.

*Odvisno od izvedenke

ULTRA MODULAREN
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

PANORAMSKO STREŠNO 
OKNO*
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Njegova 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 CITROËN C3 Aircross opremljen s senčniki* na zadnjih 
sedežih. 

*Opcijsko, odvisno od izvedenke.
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UDOBJE / CITROËN ADVANCED COMFORT®28
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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. 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

IZJEMNO VELIK 
PRTLJAŽNI PROSTOR

Do

520 l
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TEHNOLOGIJA

CITROËN C3 AIRCROSS je skupek tehnologij najnovejše 
generacije za varnost in brezskrbnost.

TEHNOLOGIJA
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TEHNOLOGIJA

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 CITROËN C3 AIRCROSS zapelje na vse vrste cest ne 
glede na vozne razmere.*Selon version.

Način za vožnjo po pesku
Način za vožnjo po snegu
Standardni način
Način za vožnjo po blatu

*Opcijsko, odvisno od izvedenke.

IZBOLJŠANA VLEČNA MOČ 
S POMOČJO ZA SPELJEVANJE V KLANEC*
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Način za vožnjo po pesku

Način za vožnjo po snegu

Način za vožnjo po blatu

Standardni način
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TEHNOLOGIJA34
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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 spo-
drsavanja 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. 

*Opcijsko, odvisno od izvedenke.

GRIP CONTROL 
S POMOČJO SISTEMA HILL 
DECENT CONTROL*
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TEHNOLOGIJA

Za večjo varnost ima voznik vse informacije, potrebne za 
vožnjo, v svojem vidnem polju: hitrost, referenčna vrednost 
tempomata in omejevalnika hitrosti, opozorilniki na nevar-

nost trčenja in navodila za navigacijo se v barvah prikazujejo 
na prosojnem zaslonu za prikaz podatkov.

*Opcijsko, odvisno od izvedenke.

BARVNI PROSOJNI ZASLON 
ZA PRIKAZ PODATKOV*
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TEHNOLOGIJA38



C3-AIRCROSS-SLO-ok page 39

CITROËN C3 AIRCROSS vam ponuja intuitivne in inovativne 
možnosti za povezavo. Na sredinski konzoli se nahaja odlagalna 
površina za pametni telefon*, ki omogoča brezžično(1) indukcijsko 
polnjenje (standard Qi). 
CITROËN Connect Nav(1), ki ga lahko upravljamo z glasovnimi 
ukazi ali prek 7-palčnega zaslona na dotik(1) posreduje prometne 
informacije v realnem času, lokacijo in cene bencinskih servisov in 
parkirišč oziroma informacije o vremenski napovedi. Opcija 
«Nevarni odseki»(2) pa v realnem času posreduje zvočna in 
vizualna opozorila na poti. S tehnologijo Mirror Screen(1) (prek 
protokolov Android Auto, Apple CarPlayTM in Mirror Link®) 
lahko z avtomobilom povežete tudi svoj pametni telefon(3) in 
združljive aplikacije upravljate prek zaslona na dotik vozila. Prek 
7-palčnega zaslona na dotik nove generacije lahko upravljate vse 
funkcije vozila, sisteme za pomoč pri vožnji, klimatsko napravo in 
avtoradio.

*Deluje z združljivim telefonom.
(1) Opcijsko, odvisno od izvedenke in države
(2) Odvisno od države
(3) Odvisno od izvedenke in države

POVEZLJIVOST
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VARNOST IN 12 SISTEMOV ZA POMOČ PRI VOŽNJI 

ODČITAVANJE 
PROMETNIH ZNAKOV 
IN PRIPOROČILO O 
OMEJITVI HITROSTI

BARVNI PROSOJNI 
ZASLON V VIŠINI OČI*

Sistem prepozna prometne znake omejitve 
hitrosti in to informacijo prikaže vozniku na ins-
trumentni plošči in barvnem prosojnem zas-
lonu za prikaz podatkov.

To je sistem za nujno zaviranje, ki zmanjša 
nevarnost naleta vozil. Deluje pri hitrosti 5 km/h 
in več, učinkuje pa z nepremičnimi ali premičnimi 
predmeti in s pešci. Če sistem zazna nevarnost 
trčenja, nanjo opozori voznika. Če se voznik ne 
odzove, sistem samodejno zavira.

*Opcijsko odvisno od izvedenke.

ACTIVE SAFETY 
BRAKE*

TEHNOLOGIJA  

Po zaslugi barvnega prosojnega zaslona za
prikaz podatkov v višini oči vozniku ni treba
odmakniti pogleda s ceste, saj se mu v 
vidnem polju projicirajo vse bistvene 
informacije za vožnjo (trenutna in 
priporočena hitrost, nastavljena vrednost 
tempomata in omejevalnika hitrosti vozila, 
navodila za navigacijo in opozorilnik na 
nevarnost naleta).

*Opcijsko odvisno od izvedenke.
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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.

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

*Opcijsko odvisno od izvedenke.

Ob preklopu v vzvratno prestavo kamera 
prikaže na 7-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°. 

*Opcijsko odvisno od izvedenke.

KAMERA ZA POMOČ PRI 
VZVRATNI VOŽNJI TOP 
REAR VISION*
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TEHNOLOGIJA

COFFEE
BREAK ALERT
Sistem voznika opozori, ko je čas za 
odmor, in sicer po dveh urah vožnje s 
hitrostjo več kot 65 km/h.

PARK ASSIST*

To je aktiven sistem za pomoč pri pravo-
kotnem in bočnem parkiranju. Na vozni-
kovo 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.

*Opcijsko odvisno od izvedenke.

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.

VARNOST IN 12 SISTEMOV ZA POMOČ PRI VOŽNJI  
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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.

*Opcijsko odvisno od izvedenke.

SISTEM
ZA SPELJEVANJE 
V KLANEC
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 plin.

PROSTOROČNI 
DOSTOP IN ZAGON* 

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.

*Opcijsko odvisno od izvedenke.
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MOTORJI ZADNJE 
GENERACIJE
CITROËN C3 AIRCROSS je lahko opremljen z enim od motorjev iz 
široke palete varčnih in učinkovitih motorjev. Med bencinskimi motorji so 
na voljo različice PureTech, opremljene z najsodobnejšimi tehnologijam, 
med dizelskimi pa najsodobnejše različice motorjev BlueHDi. 
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Med bencinskimi motorji so na voljo atmosferski 
motor PureTech 82 ter motorja PureTech 110 in 
PureTech 130 s turbokompresorjem, ki pripadajo novi 
družini bencinskih motorjev PureTech. V primerjavi s 
predhodno generacijo ta družina motorjev zmanjšuje 
porabo goriva in emisije CO2, pri tem pa je še bolj 
živahna.
Med dizelskimi motorji pa se motorja BlueHDi 100 in 
BlueHDi 120 ponašata s tehnologijo, ki neprekinjeno 
obdeluje škodljive izpušne pline, ki nastajajo v 
dizelskih motorjih, in s tem ustreza standardom EURO 
6.1. 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).

UČINKOVITI 
MOTORJI

Nagrada za mednarodni motor leta za 
motorja PureTech 110 in 130 v 
kategoriji motorjev z gibno prostornino 
od 1 l do 1,4 l, ki jo podeljuje žirija 
natečaja International Engine of the 
Year Awards v organizaciji britanske 
revije Engine Technology International. 
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8 BARV KAROSERIJE

3 BARVE STREHE

GLAVNA OPREMA

ORANŽNA SPICY (M) BELA NATURAL (N) SIVA SABLE (P) SIVA MISTY (M)

MODRA BREATHING (M) ČRNA INK (M) RDEČA PASSION (N) SREBRNA COSMIC (M)

INK BLACK NATURAL WHITE ORANGE
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5 KOMBINACIJ NOTRANJOSTI

BLACK

ORANGE

SILVER

NATURAL WHITE

SERIJSKI AMBIENT NOTRANJOSTI AMBIENT NOTRANJOSTI 
METROPOLITAN GREY

AMBIENT NOTRANJOSTI URBAN RED AMBIENT NOTRANJOSTI HYPE COLORADO

AMBIENT NOTRANJOSTI HYPE MISTRAL

4 BARVITE PODROBNOSTI
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DIMENZIJE

PLATIŠČA IN OKRASNI 
POKROVI

16 -PALČNO PLATIŠČE  
STEEL & STYLE

16-PALČNI OKRASNI 
POKROV AIRFLOW

16-PALČNO LITO
PLATIŠČE MATRIX Z

DIAMANTNO
OBDELAVO

17-PALČNO LITO
PLATIŠČE 4 EVER Z

DIAMANTNO
OBDELAVO

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

DODATNA OPREMA

Univerzalni nosilec z magnetno sponko Tetrax 
Smart 

Nosilec za kolesa na vlečni kljuki 

Komplet bočnih senčnikov + otroški sedež 

Nosilec za smuči na strešnih prtljažnih drogovih 
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AUTOMOBILES CITROËN: Delniška družba z 
osnovnim kapitalom 159.000.000 €– Sedež 
družbe: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS 
Paris 642 050 199. Ta dokument se nanaša le 
na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. 
Informacije o modelih in njihovih tehničnih podat-
kih 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 brez 
obveznosti posodobitve vsebine tega dokumenta. 
AUTOMOBILES CITROËN v skladu z določbami 
Direktive EGS št. 2000/53/ES o izrabljenih vozi-
lih 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 karose-
rij in oblazinjenj so informativne narave, saj tis-
karske tehnike ne omogočajo zveste reprodukcije 
barv. Vozila z nadgradnjo, izdelana pri predelova-
lcih vozil, imajo lahko drugačne tehnične 
lastnosti, zmogljivosti, porabo goriva, emisije 
CO2 in opremo. Če ste kljub naši skrbni pripravi 
tega kataloga v njem ugotovili kakšno napako, 

vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse infor-
macije pokličite oddelek za stike s strankami 
C AUTOMOBIL IMPORT na 01/20 04 265 ali 
obiščite spletno mesto www.citroen.si. Za vse 
informacije o Citroënovih storitvah se obrnite na 
katero od naših pooblaščenih prodajnih mest v 
Sloveniji. Citroën Assistance: 080 22 99 (klic je 
brezplačen).

CITROËN 
POGODBE

Povprečna poraba goriva: 3,7–5,6 l/100 km, emisije CO2: 96–126 g/km, emisijska stopnja  EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0209–0,0491 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev 0,00005–0,00039 g/km, število trdnih 
delcev pa 0,01 x1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 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.

l   JAMSTVO
Enostavna rešitev po preteku pogodbene garancije. Pogodba za jamstvo v obdobju 
od 3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov vključuje tudi storitve Citroën Assistance.

l   OSNOVNI SERVIS
Pogodba osnosni servis za obdobje od 3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov. Poleg 
jamstva (3-5 let), vključuje tudi storitve Citroën Assistance in redne vzdrževalne servise.

l  RAZŠIRJENI SERVIS
Pogodba razširjeni servis za obdobje od 3 do5 let* in za izbrano število kilometrov. Poleg 
jamstva (3-5 let), vključuje tudi storitve Citroën Assistance, redne vzdrževalne servise in 
zamenjavo obrabnih delov.

* Ko je izpolnjen prvi od obeh pogojev. Število prevoženih kilometrov se šteje od km 0 vozila. Trajanje se šteje od datuma 
prve registracije.

l  POGODBENA GARANCIJA: 2 LETI 
Popravilo ali zamenjava okvarjenih delov. 
Citroën Assistance 24 ur na dan, vse dni v tednu.

l  GARANCIJA PROTI PRERJAVENJU
12 let za osebna vozila. 
5 let za gospodarska vozila.

l  GARANCIJA ZA BARVO
3 leta za osebna vozila. 
2 leti za gospodarska vozila.

PRIPOROČA
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ZA OGLED CELOTNE PONUDBE VOZIL CITROËN obiščite spletno mesto www.citroen.si


