НОВИЙ

CITROËN C3

Усі 90-ті Le Tone був
на вершинах хіт-парадів
із композицією «Joli
Dragon» і присвятив музиці
15 років, але своєчасно
змінив напрям діяльності
на ілюстрацію. З 2011 р.
його твори виставлялись
у відомих галереях, як-от у центрі
Помпіду. Le Tone щиро захоплюється
митцями, котрі знають, як працювати
з кольором, але зізнається, що особисто
він надає перевагу чорному й білому —
фломастерами цих кольорів він
розповідає прості історії у нотатниках.

1974

2019

Citroën випускає СХ —
безпрецедентне поєднання
технічних інновацій
та просунутого дизайну,
із розміщеними спереду
двигуном та коробкою передач.
Продумана гідропневматична
підвіска, увігнуте заднє скло
та футуристична передня
панель виділили цю модель
з-поміж більш посередніх
конкурентів.

Ефектний дизайн повністю
електричного 19_19 Concept,
що був натхненний
аеронавтикою. У ньому
комфорт доведено до екстриму
і за допомогою розумної
підвіски створено атмосферу
лаунжу на колесах.
Концепт-кар також має
функцію автономного
водіння, персонального
асистента та пробіг
805 кiлометрiв.

1934

Citroën робить революцію
на автомобільному ринку
із Traction Avant. Легендарна
назва пов’язана з інноваційною
передньопривідною
конструкцією.
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1939

Citroën випускає TUB —
надзвичайно практичний
сучасний дизайн із відсувними
вбік дверима: його відомого
наступника, Type H (див. вище),
випущено у 1948 р.

1948

Улюблений 2 CV створений як
«безпечне та економічне авто,
що може перевозити чотирьох
осіб та 50 кг багажу». Випущено
понад 5 мільйонів.

1955

Представлений широкому загалу
на Паризькій автомобільній виставці
1955 року, DS піднімає футуристичний
дизайн на новий рівень. За свою
аеродинамічну форму, створену
Фламініо Бертоне, отримав
прізвисько «літальна тарілка».

1968

Золота ера легких та прудких
авто, як Ami 6, Dyane та Mehari,
унікальний дизайн яких
підходить для всіх доріг
та цілей.

2014

Citroën C4 Cactus отримує
нагороду за дизайн у квітні
2015-го на підтвердження того,
що це авто змінило статус кво
своїм сміливим та інноваційним
стилем.
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НОВИЙ CITROËN C3
ЖИТТЯ КЛЬОВЕ,
КОЛИ КОЛЬОРОВЕ!
CITROËN BERLINGO

CITROËN C-ELYSEE

CITROËN
C3 AIRCROSS SUV

НОВИЙ CITROËN C3

CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

CITROËN ДЛЯ КОЖНОГО
У міському трафіку чи подорожі країною кожен Citroën забезпечує справжній комфорт
у привітному середовищі. І так було завжди.

CITROËN
SPACETOURER

4

RANGE
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КОРОТКО
ПРО НОВІ ПЕРЕВАГИ

СИДІННЯ
ПІДВИЩЕНОГО
КОМФОРТУ
Великі та широкі сидіння — найпомітніше
втілення програми Citroën Advanced Comfort®,
яке відчують і водії, і пасажири.
СТОР. 22–23

ОНОВЛЕНА
ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА
Підкреслена новими EcoLED-фарами.
СТОР. 12–13

ЗАХИСТ
ВІД ПОШКОДЖЕНЬ
Бічні панелі Airbump® захищають корпус
і підкреслюють динамічний стиль
нового Citroën C3.
СТОР. 14 –15

КОЛЬОРОВЕ
ОФОРМЛЕННЯ
Нехай ваша індивідуальність говорить
сама за себе.
СТОР. 16–19

ПРОСТОРИЙ
І КОМПАКТНИЙ
С3 неабияк практичний завдяки
довжині у 3,99 м.
СТОР. 24–27

12 ФУНКЦІЙ
ДОПОМОГИ ВОДІЮ
Включно з передніми і задніми датчиками
паркування — ідеально для маневрування у місті.
СТОР. 30–33

ДВИГУНИ
ОСТАННЬОГО ПОКОЛІННЯ
Двигуни, що ідеально поєднують потужність
та економність і спроєктовані з метою
відповідати останнім стандартам Euro 6.
СТОР. 34–35

ВНУТРІШНЯ
АТМОСФЕРА
Два нових теплих і стильних варіанти салону,
щоб відчувати себе, наче у власній вітальні.
СТОР. 20 –21
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НАЙГОЛОВНІШЕ
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ЗМІСТ
СТОР. 10
СТОР. 20
СТОР. 28
СТОР. 36
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ЗМIСТ

ДИЗАЙН
CITROËN ADVANCED COMFORT®
ТЕХНОЛОГІЇ
ОСНАЩЕННЯ
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Всі стереотипи про міські авто
зруйновані новим Citroën C3 завдяки
яскравій індивідуальності,
потужності та динамічному вигляду,
якого надають великі колеса. Його
силует захищено бічними панелями
Airbump®, розташованими в нижній
частині дверей. Обриси панелей
Airbump® вгадуються і в дизайні
заднього крила, що підкреслює
візуальну послідовність нового
Citroën C3. В передній частині
високий капот надає автівці
впевненого вигляду.

10 ДИЗАЙН
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ОНОВЛЕНА
ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА
Більш рішучий та динамічний
дизайн передньої частини нового
Citroën C3 натхненний концепткаром CXPERIENCE. Хромовані
стрічки розбігаються від шеврона
аж до світлодіодних денних
ходових вогнів, підкреслюючи
ширину авто. Нові EcoLED-фари
додають дизайну технологічності,
а передні протитуманні фари,
що розташовані нижче, мають
кольорове обрамлення.

12 ДИЗАЙН
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ЗАХИСТ ВІД
ПОШКОДЖЕНЬ
14 ДИЗАЙН

AIRBUMP ®*
Новий дизайн бічних панелей
Airbump® безперечно додає
вигляду новому Citroën C3
могутності. Тим більше вони
ефективно захищають корпус
від щоденних ударів. Тепер
кожна панель складається
з трьох капсул та розміщена
на нижньому боці дверей.
Перша капсула має кольорову
вставку (білу, червону
чи бірюзову) і збігається,
таким чином, з кольором
оформлення протитуманних
фар.
* Залежно від версії.
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97
КОМБІ
НАЦІЙ
ЕКСТЕ
Р’ЄРА
Червоний та бірюзовий — це два нові
варіанти палітри нового Citroën C3.
Крім того, дах тепер можна
пофарбувати у бірюзовий, на додачу
до білого, чорного та червоного.

16 ДИЗАЙН

7
КОЛЬОРІВ

4
КОЛЬОРИ

КУЗОВА

ДАХУ

4
ПАКЕТИ

ЗОВНІШНЬОГО
ДЕКОРУ
new

new

new

new

Зверніть увагу, що колір,
обраний для даху, буде
використано і для зовнішніх дзеркал
та смужки на задньому крилі.
Обраний колір даху доповнюється
кольоровими акцентами відповідно
до стандарту, приміром дах Emerald
Blue поєднається з бірюзовими
акцентами. Якщо ви бажаєте
нестандартну комбінацію,
зверніться до свого дилера.

Акценти включають
вставку на панелях
Airbump®
та оформлення
зони навколо
протитуманних фар.
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Можливість обирати поширюється
не лише на зовнішній вигляд нового
Citroën C3, а й на інтер’єр, оскільки саме
він має бути тим простором, де панує
цілковитий спокій.
Пасажирське крісло наче занурює у кокон
комфорту. Кожен варіант інтер’єра являє
собою тематичне оформлення передньої
панелі, сидінь та дверей, щоб привітність
атмосфери відчули всі пасажири. Крім
стандартного витонченого інтер’єра новий
Citroën C3 пропонує два нових варіанти,
кожен з яких включає унікальне
оздоблення сидінь і кольорові акценти.
Варіант інтер’єра Techwood надає новому
Citroën C3 ненав’язливої елегантності,
створеної високоякісними матеріалами
у скандинавському стилі. Вставка
у передній панелі під деревину
поєднується зі світлими сидіннями
і створює свіжий, сучасний та живий
простір*.
Варіант інтер’єра Emerald надає простору
динамічності завдяки контрасту темних
тонів та яскравих кольорових акцентів.
Сидіння вкрите технологічною тканиною
із 3D-сіткою, а вставка передньої панелі
під шкіру довершує картину*.

new

Інтер’єр Techwood

new

Інтер’єр Emerald

3

ВАРІАНТИ
ІНТЕР’ЄРА

Стандартний інтер’єр

* Залежно від версії.

18 ДИЗАЙН
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КОМ
ФОРТ
Сучасний і гостинний салон нового Citroën C3 створений дарувати
безтурботність. Програма CITROËN ADVANCED COMFORT®
пропонує водіям і пасажирам технологічні, інноваційні та розумні
рішення, підтверджуючи, таким чином, славетну зручність
водіння Citroën.
Ця філософія комфорту має чотири основи: ефект кокона,
практичність, плавність та спокій.

ОМИНАЙ
СТРЕС

НАСОЛОДЖУЙСЯ
ЛЕГКІСТЮ

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ВІДПУСТИ
ДУМКИ

ВДОСКОНАЛЮЙ
ПЛАВНІСТЬ РУХУ

21

СИДІННЯ
ПІДВИЩЕНОГО
КОМФОРТУ
22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Новий Citroën C3
відзначається кріслами
із широкими сидіннями
та спинками,
що перекликаються
з меблевою індустрією.
Їх дизайн, 100% інновація
Citroën, гарантує довготривалу
м’якість сидінь без жодних
деформацій. Сидіння
підвищеного комфорту
забезпечують неперевершену
зручність у коротких та довгих
поїздках, а передні —
ще й оптимальну підтримку
попереку.
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ПРОСТОРІ
ТА
КОМПАКТНІ
3,99 М
Просторість нового Citroën C3 відчувається
і на передньому, і на задньому сидінні, а місцю
для ніг приділено особливу увагу.
Прудкий та маневрений новий Citroën C3 є ідеальним
для міста, оскільки має компактний розмір — 3,99 м.
Крім того, він обладнаний дзеркалами заднього
огляду з функцією автоскладання, що робить його
ще практичнішим*.
* Залежно від версії.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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БАГАЖ
НИК НА
300 Л
Із містким багажним відсіком на 300 л новий
Citroën C3 стане в пригоді у будь-якому
вашому починанні. Щодо зберігання всього
конче потрібного новий Citroën C3 керується
принципом максимальної функціональності
простору. Приміром, зручні полички
розташовані як у центральній консолі, так
і довкола, завдяки чому звільняється
якнайбільше місця.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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ІЗ CITROËN CONNECT PLAY
ще зручніше
За допомогою технології Mirror
Screen ви можете під’єднати свій
смартфон та дублювати його функції
на центральному дисплеї нового
Citroën C3. Користуватися своїм
мультимедійним контентом
та мобільними додатками можна
просто із сенсорного екрана в машині.
Технологія працює з Apple CarPlay™
та Android Auto.

Ергономічне керування
та інтуїтивні технології
забезпечують комфорт,
безпеку та спокій у кожній
поїздці. Численні інновації
та функції допомоги водію
нового Citroën C3 покращують
водіння щодня.

28 ТЕХНОЛОГІЇ
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12 ФУНКЦІЙ
ДОПОМОГИ ВОДІЮ

МОЖНА ВИМКНУТИ

МОЖНА ВИМКНУТИ

МОЖНА ВИМКНУТИ

МОЖНА ВИМКНУТИ

МОЖНА ВИМКНУТИ

МОЖНА ВИМКНУТИ

new

ДОПОМОГА
ПРИ ПАРКУВАННІ
ПЕРЕДНІМ ХОДОМ*
Ця система розроблена для міських
умов. Вона має шість датчиків
і, коли авто наближається до об’єктів,
попереджає водія звуковим сигналом.
Таким чином, система убезпечує
маневри під час паркування.

КОНТРОЛЬ
У «СЛІПИХ ЗОНАХ»*
Дуже зручна система, що стане
у нагоді під час руху
на швидкісних дорогах. Вона
попереджає водія про наявність
транспортного засобу в «сліпих
зонах», вмикаючи помаранчеве
світло в дзеркалах.

СИСТЕМА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО ВИХІД
ЗІ СМУГИ РУХУ
Якщо на швидкості понад
59,5 км/год автомобіль перетинає
розділювальні лінії смуг руху
без увімкнення відповідного
індикатора повороту, система дає
візуальний і звуковий сигнал
водію.

КОНТРОЛЬ
ВТОМИ ВОДІЯ
Ця система нагадує водію про
потребу короткої зупинки для
перепочинку після двох годин
безперервного руху зі швидкістю
понад 60 км/год).

КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
З ФУНКЦІЄЮ
ВСТАНОВЛЕННЯ
ОБМЕЖЕННЯ
ШВИДКОСТІ
Система круїз-контролю
розпізнає зміну обмеження швидкості
і рекомендує нову швидкість
як обрану для круїз-контролю.

РОЗПІЗНАВАННЯ
ЗНАКІВ
ОБМЕЖЕННЯ
ШВИДКОСТІ
Ця система фіксує знаки
обмеження швидкості і виводить
цю інформацію на дисплей перед
водієм.

* Залежно від версії.
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12 ФУНКЦІЙ
ДОПОМОГИ ВОДІЮ

МОЖНА ВИМКНУТИ

МОЖНА ВИМКНУТИ

МОЖНА ВИМКНУТИ

ACTIVE
SAFETY BRAKE*

КОНТРОЛЬ
УВАГИ ВОДІЯ*

АДАПТИВНЕ
ДАЛЬНЄ СВІТЛО*

Ця система знижує можливість
зіткнень. Вона працює
на швидкості понад 5 км/год
і фіксує рухомі та нерухомі об’єкти
і пішоходів. Коли система виявляє
можливе зіткнення, вона дає
сигнал водію, а якщо він не реагує
на нього, автоматично застосовує
гальма.

Ця система аналізує траєкторію
руху автомобіля і дає візуальний
та звуковий сигнал водію, якщо
фіксує зниження уваги.

Автоматичне перемикання фар
з дальнього на ближнє світло,
коли система фіксує наближення
до зустрічного учасника руху.

КАМЕРА
ЗАДНЬОГО
ОГЛЯДУ*
Застосовуючи задній хід,
камера заднього огляду виводить
на 7-дюймовий дисплей зображення
із кольоровими лініями-підказками,
що позначають відстань до об’єктів.

ДОПОМОГА
ПРИ СТАРТІ ВГОРУ
Попереджає зсув автомобіля
по схилу під час відпускання педалі
гальм. Система Hill Start Assist
працює на схилах понад 3 %,
тримаючи автомобіль нерухомим
дві секунди, щоб дати час перенести
ногу з педалі гальма на акселератор
і м’яко почати рух.

БЕЗКЛЮЧОВИЙ
ДОСТУП ДО АВТО
ТА ЗАПУСК ДВИГУНА
Завдяки цій системі ви можете
відкрити свій CITROËN C3
і запустити двигун авто, навіть
не дістаючи ключів із кишені
або сумки.

* Залежно від версії.
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ЕФЕКТИВНІ

ДВИГУНИ
Новий Citroën C3 перетворює пересування містом
на незрівнянну насолоду. Але й на трасі він показує себе
чудово завдяки бензиновому двигуну PureTech, який
відзначається економічністю та потужністю і відповідає
останнім стандартам Euro 6.
АВТОМАТИЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EAT6
ДЛЯ СПРАВЖНЬОЇ НАСОЛОДИ ВІД ВОДІННЯ
Автоматична коробка передач ЕАТ6 (Efficient Automatic
Transmission із шістьма швидкостями) пропонується в парі
до бензинового двигуна PureTech 110 S&S і забезпечує
м’яке та швидке перемикання швидкостей, що робить
щоденні поїздки ще приємнішими.

НОВI
ДВИГУНИ
EURO 6

34 ТЕХНОЛОГІЇ

35

БІЛИЙ (Е)

ВИБІР ОФОРМЛЕННЯ
САЛОНУ

ВИБІР КОЛЬОРУ ДАХУ

ВИБІР КОЛЬОРУ КУЗОВА

ПЛАТИНОВИЙ (М)

ПІСОЧНИЙ (М)

ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ

СТАНДАРТНИЙ ВАРІАНТ

БІЛИЙ
БІРЮЗОВИЙ (М)

ЧЕРВОНИЙ (М)

БІРЮЗОВИЙ

ЧОРНИЙ (М)

ВИБІР ОФОРМЛЕННЯ AIRBUMP®

ІНТЕР’ЄР TECHWOOD

Новий CITROËN C3 запропоновано з панелями Airbump®
або без них.

СТАЛЬНИЙ (М)

ЧОРНА ПАНЕЛЬ
ІЗ ЧЕРВОНИМИ ВСТАВКАМИ

ЧОРНА ПАНЕЛЬ
ІЗ БІРЮЗОВИМИ ВСТАВКАМИ
ІНТЕР’ЄР EMERALD

М — металік, Е — емаль.
Все оснащення у цьому каталозі представляє технічне устаткування нового Citroёn C3. Цей каталог базується на міжнародній версії, і деякі зображення
та характеристики можуть відрізнятися від моделей, що продаються в Україні. Докладніше дізнатись про стандартне та опціональне оснащення можна
у брошурі кожної моделі чи на сайті citroen.ua.
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ЧОРНА ПАНЕЛЬ
ІЗ БІЛИМИ ВСТАВКАМИ
37

ВИБІР ДИСКІВ

Завдяки гарантії виробника Citroёn та програмі допомоги в дорозі Citroën Assistance ви завжди почуватиметесь впевнено
та захищено!
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WA R R A N T Y

16” СТАЛЕВІ КОЛІСНІ
ДИСКИ 3D

15” СТАЛЕВІ КОЛІСНІ ДИСКИ
ARROW

16” ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ
MARTIX

ГАРАНТІЯ CITROЁN
Гарантія Виробника для легкових автомобілів Citroёn становить 3 роки або 100 000 км, залежно від того, що настане
раніше. На додаток до договірної гарантії надається гарантія від наскрізної корозії, яка становить 12 років, та гарантія
на лакофарбове покриття — 3 роки;
CITROËN ASSISTANCE
Citroën Assistance передбачає надання консультаційної або технічної допомоги в дорозі та включає в себе можливість
надання підмінного автомобіля, бронювання готелю або пошуку квитків на інший вид транспорту, і багато іншого. Citroёn
Assistance надається на термін дії гарантії Виробника, але може бути подовжена за допомогою Сервісного договору.
Детальніше про Citroën Assistance на сайті www.citroen.ua.

16” ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ
HELLIX

АКСЕСУАРИ

Сервісні договори Citroën забезпечують вам свободу та спокій!

CONTR AC T

Підставка для смартфона

Багажник на дах

Килимки

Знімний фаркоп

Основні переваги Cервісних договорів:
• Можливість подовження гарантії Виробника терміном до 5 років;
• Ефективний контроль вашого бюджету за рахунок фіксованої ціни договору;
• Страхування від непередбачених цінових змін на обслуговування автомобіля за рахунок фіксованої вартості договору;
• Сервісне обслуговування відповідно до стандартів CITROËN з використанням матеріалів та професійного обладнання,
схвалених виробником;
• Обслуговування у будь-якого офіційного дилера мережі CITROËN в Україні;
• Закріплення сервісного договору за конкретним автомобілем, що збільшує його вартість на вторинному ринку.
Детальніше про Сервісні договори Citroën на сайті www.citroen.ua.

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ

РОЗМІРИ

SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

2005

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ
CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

0 800 502 200
(Безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів на території України.)

2539
1471 / 1483
3996 1749

648

1474 / 1490

1474 / 1490

809

809

1471 / 1480
2539
1471 / 1483
39961749
1829 / 2007*

* Ширина автомобіля/ширина з бічними дзеркалами. Всі розміри в міліметрах.
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* На всі автомобілі Citroёn поширюється договірна гарантія терміном на 3 роки або 100 000 км, залежно від того, що настане раніше для легкових автомобілів,
та два роки без обмеження загального пробігу для вантажно-пасажирських автомобілів, крім випадків, що були обумовлені додатково. Подробиці на сайті
citroen.ua.

648

809

1471 / 1480
2539
1829 / 2007*
3996

648

1471 / 1480
1829 / 2007*

ЗАВАНТАЖУЙТЕ ДОДАТОК MYCITROËN
на ваш смартфон, щоб користуватись
інформацією та сервісами,
підібраними спеціально під ваш Citroën.

Customer
reviews
citroen-advisor.co.uk

ОЦІНЮЙТЕ ТА ДІЛІТЬСЯ ДУМКАМИ
ПРО ВАШ АВТОМОБІЛЬ
також і у дилера Citroёn при покупці
чи обслуговуванні свого авто. Рейтинги
та огляди публікуються на сайті Citroёn.

Інформація про моделі та їхні характеристики діє на момент видання цього документа, наводиться лише для довідки і не може розглядатися як контрактні зобов’язання. Citroёn залишає за собою право
без попереднього повідомлення вносити зміни в характеристики представлених моделей автомобілів без зобов’язань щодо оновлення цього документа. Подання кольорів кузова й матеріалів
внутрішнього оздоблення наведено для інформації, оскільки технології друку не забезпечують точного відтворення колірної гами. Кольори, які представлені на фотографіях у каталозі, можуть
відрізнятися. Для отримання детальнішої інформації звертайтеся до найближчого дилера Citroën.
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