NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS
CENNÍK / VYBAVENIE / TECHNICKÉ PARAMETRE
1. január 2019

PREZRITE SI CITROËN C3 AIRCROSS

MESAČNE LEN ZA

118 €
LIVE

FEEL

SHINE

PureTech 82 €6.2

manuálna 5–st.

60 kW / 82 k

Cenníková
cena
12 990 €

PureTech 82*

manuálna 5–st.

60 kW / 82 k

13 490 €

PureTech 82 €6.2

manuálna 5–st.

60 kW / 82 k

13 690 €

PureTech 110 S&S*

manuálna 5–st.

81 kW/110 k

14 990 €
15 190 €

PureTech 110 S&S €6.2

manuálna 6–st.

81 kW/110 k

PureTech 110 S&S EAT6 €6.2

automatická 6–st.

81 kW/110 k

16 690 €

PureTech 130 S&S €6.2

manuálna 6–st.

96 kW/130 k

15 990 €

BlueHDi 100 S&S €6.2

manuálna 6–st.

75 kW/100 k

16 190 €

BlueHDi 120 S&S EAT6 €6.2

automatická 6–st.

88 kW/120 k

18 490 €

PureTech 82*

manuálna 5–st.

60 kW / 82 k

15 390 €

PureTech 82 €6.2

manuálna 5–st.

60 kW / 82 k

15 490 €

PureTech 110 S&S*

manuálna 5–st.

81 kW/110 k

16 890 €

PureTech 110 S&S €6.2

manuálna 6–st.

81 kW/110 k

16 990 €

PureTech 110 S&S EAT6 €6.2

automatická 6–st.

81 kW/110 k

18 490 €

PureTech 130 S&S €6.2

manuálna 6–st.

96 kW/130 k

17 990 €

BlueHDi 100 S&S €6.2

manuálna 6–st.

75 kW/100 k

17 990 €

BlueHDi 120 S&S EAT6 €6.2

automatická 6–st.

88 kW/120 k

20 290 €

BONUS

Akciová
cena

500 €

12 490 €

500 €
300 €
500 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €

12 990 €
13 390 €
14 490 €
14 890 €
16 390 €
15 690 €
15 890 €
18 190 €

500 €
300 €
500 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €

14 890 €
15 190 €
16 390 €
16 690 €
18 190 €
17 690 €
17 690 €
19 990 €

S&S :Systém Stop & Start

VEĽKÁ STOVKA

PureTech 110 S&S BVM6 €6.2

manuálna 6-st.

81 kW/110 k

CENNÍKOVÁ
CENA

ODKUPNÝ
BONUS

AKCIOVÁ
CENA

17 540 €

2 040 €

15 500 €

Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2019. Ponuka 6-ročnej záruky ZDARMA platí LEN pri financovaní cez ESSOX Finance
s. r. o. a jedná sa o záruku Citroën EssentialDrive s limitom 60 000 km (nie pre LIVE). Využívanie služby 8-ročná asistencia
je viazaná na bezplatnú registráciu. Ponuka ZIMNÉ PNEUMATIKY ZDARMA platí pre 1 sadu (4 ks), rozmer závisí
od výbavy vozidla, značka pneumatík závisí od dostupnosti a jej voľba nie je možná (neplatí pre LIVE a VEĽKÁ STOVKA).
Odkupný bonus je viazaný na výkup jazdeného vozidla. * Dostupné verzie do vypredania skladu. S využitím financovania
od CITROËN FINANCIAL SERVICES platíte pri akontácii 6 869,50€ len 117,10 € mesačne a k tomu výhodný balík
havarijného a zákonného poistenia vo výške 45,59 €. Doba splácania je 48 mesiacov. Spracovateľsky poplatok je od
5,60 % z ceny vozidla, odpredajný poplatok 1 €. RPMN je vo výške 22,90 % vrátane havarijného poistenia. Bližšie
informácie u predajcu. Príklad financovania s CITROEN FINANCIAL SERVICES je orientačný a jeho parametre sa môžu
líšiť. CITROEN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytovane spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Nejedna sa
o záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Doba trvania financovania je do dátumu poslednej mesačnej splátky. Platí pre
verziu LIVE PureTech 82 k S&S v cene 12 490 €. Viac informácií nájdete na www.citroen.sk alebo u predajcov CITROËN.
Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázok vozidla je ilustračný.

C3 AIRCROSS

NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
LIVE
>	ESP + ASR (elektronický stabilizačný program
a protipreklzový systém)
> ABS + REF (rozdeľovač brzdného účinku) + AFU
(podpora brzdenia v núdzovej situácii) + automatické
spustenie výstražných svetiel pri prudkom brzdení
> Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start Assist)
> Nepriama detekcia podhustenia pneumatík
> Airbag vodiča, airbag spolujazdca s možnosťou
deaktivácie, bočné airbagy a hlavové airbagy
> Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
> Bezpečnostné úchyty ISOFIX na upevnenie detskej
sedačky na zadných bočných sedadlách
> 3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých
sedadlách, vpredu s pyrotechnickými predpínačom
a obmedzovačom ťahu
> Akustická a vizuálna signalizácia nezapnutého
a odopnutého bezpečnostného pásu vodiča a
spolujazdca
> Automatické uzamknutie dverí a batožinového

FEEL

> Odkladacie a úložné priestory v predných
a zadných dverách, centrálnom paneli palubnej
dosky
> Dojazdová lepiaca sada
> Oceľové disky kolies 16“ s krytmi AIRFLOW
> Systém upozornenia na nechcené prekročenie
jazdného pruhu
> Coffee Break Alert (upozornenie na možnú únavu
vodiča po 2 hodinách neprerušenej jazdy)
> Systém na informovanie vodiča na združenom
prístroji o max.povolenej rýchlosti
> T ónované sklá
> Stierač zadného okna
>K
 ryty spätných zrkadiel vo farbe čierna matná
>Z
 adné svetlá s 3D efektom
> Palubný počítač
>	Plastové ochranné nadblatníky
> Kľučky dverí vo farbe karosérie

>	Deflektor predného a zadného nárazníka
v sivej farbe
>	Prídavné LED-diódové denné svetlomety
>	Oceľové disky kolies 16“ s krytmi 3D Steel&Style
>	Multifunkčný volant v koži

> CITROËN Connect Rádio AM/FM (6x repro),
audio zásuvka typu Jack + konektor USB +
Hands-free Bluetooth
>	Dotykový 7" multifunkčný farebný displej

(NAVYŠE K VÝBAVE LIVE)

>	Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá
> Pack Color Black (kryty spätných zrkadiel a strešné
nosiče lakované – čierny lesk)
>	Pozdĺžne strešné nosiče

VEĽKÁ STOVKA

(NAVYŠE K VÝBAVE FEEL)

> Pack TECHNO : CITROËN Connect Rádio AM/
FM + Mirror Screen, indukčné dobíjanie mobilného
telefónu (vyžaduje kompatibilný telefón)
> PACK KOMFORT: Zadný parkovací asistent,
Elektricky ovládané predné a zadné okná so
sekvenčným ovládaním a ochranou proti privretiu
(pre zadné smerom dolu), elektricky vyhrievané
a ovládané a sklopné spätné zrkadlá, osvetlenie
nástupného priestoru

SHINE

priestoru pri rozjazde (automatická deaktivácia
v prípade dopravnej nehody)
> Indikátor zmeny prevodového stupňa + impulzné
ovládanie smerových svetiel
> Predpríprava na radio : anténa+kabeláž na
2 reproduktory
> Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
> Elektricky ovládané predné okná
> Zásuvka 12 V
> Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
> Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
> Delené operadlo zadného sedadla v pomere
1/3 – 2/3
> Osvetlenie interiéru, osvetlenie batožinového
priestoru
> Kryt batožinového priestoru
>	Manuálna klimatizácia
>	Dvojpolohová podlaha v batožinovom priestore
>	Elektricky ovládané spätné zrkadlá

> Strecha BITON Čierna Ink/Oranžová Spicy (farba
podľa dostupnosti na sklade)
> Pack AUTO PLUS : Automatická klimatizácia,
vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
> Pack Zima : vyhrievané predné sedadlá, automatické
stierače s dažďovým a svetelným senzorom, predné
hmlové svetlá integrované v predných svetlometoch
> Náhradné dojazdové koleso
> Pack COLOR NATURAL WHITE/ORANGE/

SILVER – farebné exteriérové doplnky : kryty
vonkajších spätných zrkadiel, pozdĺžne strešné
nosiče, okienko sĺpiku C s motívom pásy, rámik
svetlometov , zatmavené okná 2.radu a vzadu
(okrem okienka stlpika C) (farba podľa dostupnosti
na sklade)
> F arba karosérie a typ interiéru podľa dostupnosti
na sklade

(NAVYŠE K VÝBAVE FEEL)

>	Elektrické a sekvenčné predné a zadné okná
(pre zadné sekvenčné smerom dolu)
>	Dažďový a svetelný senzor (automatické stierače
a svetlomety) + elektrochromatické vnútorné zrkadlo
>	Automatická klimatizácia
>	Zadný parkovací asistent
>	Posuvné sedadlá v druhej rade delené a posuvné

v pomere 2/3 – 1/3 výklopným operadlom v strede
s integrovaným držiakom na nápoje
>	CITROËN NAV 3D na dotykovom displeji 7" :
navigačný systém 3D s integrovanou mapou Európy,
rádio AM/FM (6x repro, + Hands-free Bluetooth +
kontektor USB + zásuvka typu Jack), Mirror Screen
>	Predné svetlomety do hmly

* Iba pre Pack Color Black, pre ostatné voliteľné Pack Color (YI42, YI44, YI52) nezahŕňa extratónované okná stĺpika C.
** V sérii pre vozidlá modelového roku LCDV AM12.

>	Disky z ľahkej zliatiny 16" MATRIX
>	Extratónované sklá zadných okien*
>	Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá,
osvetlenie nástupného priestoru
>	Rámik okolo svetlometov, čierny lesk
>	Active Safety Brake** + systém varovania
pred zrážkou

NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS
8 FARIEB KAROSÉRIE…

Oranžová SPICY (M)

Biela NATURAL

Béžová SABLE (M)

Sivá MISTY (M)

Modrá BREATHING (M)

Čierna INK (M)

Červená PASSION (Z4P0)

Sivá COSMIC (M)

(M) – metalická farba karosérie

+ 3 ODTIENE STRECHY BITON + 4 FARBY PACK COLOR (biely, oranžový, strieborný,čierny) = 85 FAREBNÝCH KOMBINÁCIÍ !

Čierna INK

Biela NATURAL

Oranžová SPICY

PRVKY PACK COLOR

Strešné nosiče

Kryty spätných zrkadiel

Rámčeky okolo svetlometov

Stred kolies

Okienka stĺpika C
s pásovým motívom

NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS
kód opcie

LIVE

FEEL /
VEĽKÁ STOVKA

SHINE

INTERIÉR/KOMFORT/FUNKČNOSŤ/PRIESTOR PRE CESTUJÚCICH/VARIABILITA/ODKLADACIE PRIESTORY/SEDADLÁ
Elektricky otvárateľné strešné okno s clonou a s LED osvetlením (nie je možné s motorom PureTech 82k)

TC07

–

900 €

900 €

Grip Control s funkciou Hill assist descent s diskami kolies z ľahkých zliatin16" alebo 17"
(nie pre Puretech 82k) + celoročné pneumatiky

UF02

–

700 €

600 €

Zatmavené sklá zadných okien (nemožné kombinovať s PACK COLOR (YI42, YI44, YI52))

VD09

–

150 €

250 €

Bezkľúčový (hands free) prístup a štartovanie vozidla, elektricky ovládané predné a zadné okná
so sekvenčným ovládaním a ochranou proti privretí (pre zadné smerom dolu), elektricky sklopné spätné
zrkadlá, osvetlenie nástupného priestoru

YD01

–

450 €

250 €

Sedadlo spolujazdca sklopné do polohy stolíka, slnečné clony v druhej rade sedadiel, v druhej rade delená,
sklopná a posuvná lavica v pomere 2/3 – 1/3 s výklopným operadlom v strede s integrovaným držiakom
nápojov (nemožné objednať do výroby)

IW06

–

–

125 €

Látka Square Šedá / interiér Metropolitan Grey, opierka rúk na sedadle vodiča

5AFC

–

350 €

350 €

Látka Quartz Dark Šedá / interiér Urban RED, opierka rúk na sedadle vodiča

5CFY

–

350 €

350 €

Mix syntetická koža (TEP) čierna – Látka Pattern / interiér Hype Mistral, opierka rúk na sedadle vodiča,
koberčeky vpredu a vzadu

5DFY

–

700 €

700 €

Mix syntetická koža (TEP) Colorado – Látka Pattern / interiér Hype Colorado, opierka rúk na sedadle
vodiča, koberčeky vpredu a vzadu

5DFF

–

700 €

700 €

Pack ZIMA : Vyhrievané predné sedadlá, predné hmlové svetlá integrované v predných svetlometoch

WF17

–

300 €

200 €

Pack AUTO: Automatická klimatizácia, vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, automatické
stierače s dažďovým a svetelným senzorom, predné hmlové svetlá integrované v predných svetlometoch

J4L3
(RE07 + WF16)

–

450 €

l

Pack AUTO PLUS : Automatická klimatizácia, vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou +
Pack Zima : vyhrievané predné sedadlá, automatické stierače s dažďovým s svetelným senzorom,
predné hmlové svetlá integrované v predných svetlometoch

J4N6
(RE07 + WF17)

–

600 € / l

–

Pack RODINA : Active Safety Brake + systém varovania pred zrážkou (pre SHINE v sérii), Driver
Attention Alert (výstraha zníženej pozornosti vodiča), automatické diaľkové svetlomety + sedadlo
spolujazdca sklopné do polohy stolíka, slnečné clony v druhej rade sedadiel, v druhej rade
delená, sklopná a posuvná lavica v pomere 2/3 – 1/3 s výklopným operadlom v strede
s integrovaným držiakom nápojov

J4R5
(ZV33 + IW06)

–

500 €

250 €

ZV32

650 €

250 €

l

Active Safety Brake + systém varovania pred zrážkou, WL2B- Rádio RD6, AM /FM so 4 reproduktormi,
Hands free Bluetooth®, konektor USB a audio zásuvka typu Jack

AUDIO/MULTIMÉDIA/KOMUNIKÁCIA
WL2B

500 €

–

–

WL2H/WLOI

–

200 €

–

WL2J

–

550 €

l

CITROËN Connect Box – lokalizovaná asistencia

YR05

–

300 €

300 €

Indukčné dobíjanie mobilného telefónu – vyžaduje kompatibilný telefón

E301

–

–

150 €

J4L7/J5JW
(E301 + WL2H/
WLOI)

–

300 € / l

–

J4N1
(E301 + YB01)

–

–

550 €

J4M1
(E301 + YB01 +
UN01 + GM62)

–

–

850 €

Strecha BITON Čierna Ink

JD30

–

250 € / l*

250 €

Strecha BITON Biela Natural

JD29

–

250 €

250 €
250 €

Rádio RD6, AM/FM so 4 reproduktormi, Hands free Bluetooth®, konektor USB a audio zásuvka typu Jack
CITROËN Connect Rádio AM/FM + Mirror Screen
CITROËN NAV 3D na dotykovom displeji 7": Navigačný systém 3D s integrovanou mapou Európy,
rádio AM/FM so 6 reproduktormi, Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, Mirror Screen

Pack TECHNO : CITROËN Connect Rádio AM/FM + Mirror Screen, indukčné dobíjanie mobilného
telefónu – vyžaduje kompatibilný telefón
Pack TECHNO PLUS : Farebný HEAD-UP display, indukčné dobíjanie mobilného telefónu –
vyžaduje kompatibilný telefón
Pack TECHNO LUX : Farebný HEAD-UP display, Hifi systém, farebný displej palubného prístroja,
indukčné dobíjanie mobilného telefónu – vyžaduje kompatibilný telefón

EXTERIÉR/VONKAJŠÍ VZHĽAD/ELEGANCIA

Strecha BITON Oranžová Spicy

JD27

–

250 € / l*

Vyhrievané predné sklo

LW02

–

–

200 €

Náhradné dojazdové koleso

RS02

150 €

150 € / l

150 €

ZHFO/ZH8N

–

350 €

l

Disky kolies z ľahkých zliatin 17" 4 EVER (nie pre PureTech 82)

ZH8Q

–

–

250 €

Pack CITY : Automatické pozdĺžne parkovanie a parkovanie do rady stojacích vozidiel, SAM – systém
na sledovanie mŕtveho uhlu, zadná parkovacia kamera Top rear vision, predný a zadný parkovací asistent

AO01

–

–

750 €

Pack COLOR NATURAL WHITE : exteriérové doplnky v bielej farbe: kryty vonkajších spätných zrkadiel,
pozdĺžne strešné nosiče, okienko sĺpiku C s motívom pásy, rámik svetlometov , zatmavené okná 2.radu
a vzadu (okrem okienka stlpika C)

YI42

–

250 € / l*

250 €

Disky kolies z ľahkých zliatin 16" MATRIX (pre PureTech 82 pneumatiky 195/60 R16,
pre ostatné motorizácie 205/60 R16)

l Štandardná

výbava /– nedá sa objednať / * podľa dostupnosti na sklade

NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS
kód opcie

LIVE

FEEL /
VEĽKÁ STOVKA

SHINE

Pack COLOR ORANGE : exteriérové doplnky v oranžovej farbe : kryty vonkajších spätných zrkadiel,
pozdĺžne strešné nosiče, okienko sĺpiku C s motívom pásy, rámik svetlometov , zatmavené okná 2.radu
a vzadu (okrem okienka stlpika C)

YI44

–

250 € / l*

250 €

Pack COLOR SILVER : exteriérové doplnky v striebornej/sivej farbe : kryty vonkajších spätných zrkadiel,
pozdĺžne strešné nosiče, okienko stĺpiku C s motívom pásov, rámik svetlometov , zatmavené okná
2.radu a vzadu (okrem okienka stlpika C)

YI52

–

250 € / l*

250 €

PACK KOMFORT: Zadný parkovací asistent, Elektricky ovládané predné a zadné okná so sekvenčným
ovládaním a ochranou proti privretiu (pre zadné smerom dolu), elektricky vyhrievané a ovládané
a sklopné spätné zrkadlá, osvetlenie nástupného priestoru

J4K7
(WY22 + LE05)

–

450 € / l

l

Metalická farba karosérie

0MM0

500 €

500 € / l*

500 €

Nemetalická farba karosérie (okrem bielej) – Červená PASSION

Z4P0

250 €

250 € / l*

250 €

ROZMERY

1597 / 1637**

1597 / 1637**

1597 / 1637**

1513
1513 1513
976 / 1824*1976 / 1824*
1976 / 1824*

708

708

708

2604
4154

2604
4154

2604842
4154

842

842

OKRASNÉ KRYTY KOLIES A DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

Okrasný kryt
AIRFLOW 16”

Okrasný kryt 3D 16”

Disk MATRIX 16”
Diamantovaný

Disk 4 EVER 17”
Diamantovaný

FARBY ČALÚNENIA A INTERIÉRU

SÉRIOVÝ INTERIÉR (4YFT)

METROPOLITAN GREY (5AFC)

HYPE COLORADO (5DFF)

HYPE MISTRAL (5DFY)

l Štandardná

výbava / – nedá sa objednať / * podľa dostupnosti na sklade
Pre viac informácií o obsahu servisného kontraktu, ako aj o možnostiach inej kombinácie dĺžky kontraktu a najazdených kilometrov,
kontaktujte ktoréhokoľvek predajcu CITROËN, alebo kliknite na www.citroen.sk

URBAN RED (5CFY)

1491
1756

1491
1756

1491
1756

NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS

MOTORY
Typ

PureTech 82

PureTech 110 S&S

PureTech 110
S&S EAT6

PureTech 130
S&S

BlueHDi 100
S&S

BlueHDi 120 S&S
EAT6

Zážihový,
elektronické
viacbodové
vstrekovanie,
12 ventilov

Zážihový,
preplňovaný
turbodúchadlom,
priame vysokotlakové
vstrekovanie,
12 ventilov

Zážihový,
preplňovaný
turbodúchadlom,
priame vysokotlakové
vstrekovanie,
12 ventilov

Zážihový,
preplňovaný
turbodúchadlom,
priame vysokotlakové
vstrekovanie,
12 ventilov

Vznetový,
priame
vysokotlakové
vstrekovanie,
16 ventilov

Vznetový,
priame
vysokotlakové
vstrekovanie,
16 ventilov

benzín

benzín

benzín

benzín

nafta

nafta

¤6.1 / ¤6.2

¤6.1 / ¤6.2

¤6.2

¤6.2

¤6.2

¤6.2

Palivo
Emisná norma
Počet valcov / ventilov

3/12

3/12

3/12

3/12

4/16

4/16

Zdvihový objem

1199

1199

1199

1199

1499

1499

75 x 90,5

75 x 90,5

75 x 90,5

77 x 90.5

75 x 84,8

75 x 84,8

81 (110)/5500

96 (130)/
5 500

75 (100)/3500

88 (120)/3500

Vŕtanie x zdvih v mm
Max. výkon v kW EHK (k DIN) pri ot/min

60 (82)/5750

81 (110)/5500

Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min

118/2750

205/1500

205/1500

230/1750

250/1750

300/1750

Prevodovka

Manuálna
5-stupňová

Manuálna Manuálna
5-stupňová 6-stupňová
Stop&Start Stop&Start

Automatická
6-stupňová
Stop&Start

Manuálna
6–stupňová Stop&Start

Manuálna
6–stupňová
Stop&Start

Automatická
6-stupňová
Stop&Start

Posilňovač riadenia s variabilným účinkom

séria

PODVOZOK/BRZDY/PNEUMATIKY
Predná náprava

Nezávislé zavesenie kolies typ pseudo Mac Pherson s trojuholníkovými ramenami, vinuté pružiny, hydraulické teleskopické tlmiče, stabilizátor

Zadná náprava

Deformovateľná traverza, vinuté pružiny, hydraulické teleskopické tlmiče, stabilizátor

Brzdy predné

Kotúčové chladené

Brzdy zadné
Pneumatiky v závislosti od výbavy **

Kotúčové

Kotúčové

Kotúčové

Kotúčové

Kotúčové

Kotúčové

195/65 R15
195/60 R16

195/65 R15
195/60 R16
205/60 R16
205/50 R17
215/50 R17

195/65 R15
195/60 R16
205/60 R16
205/50 R17
215/50 R17

195/60 R16
205/60 R16
205/50 R17
215/50 R17

195/60 R16
205/60 R16
205/50 R17
215/50 R17

195/60 R16
205/60 R16
205/50 R17
215/50 R17

OBJEM (v dm3)
Objem batožinového priestoru po kryt (VDA)

410 – 520*

Objem batožinového priestoru
po strechu so sklopenými zadnými sedadlami

1255

HMOTNOSŤ (v kg)
Prevádzková hmotnosť (s vodičom)

1220

1257

1220

1322

1360

1337

1367

1411

Celková hmotnosť

1720

1720

1780

1780

1815

1795

1825

1855

Celková hmotnosť jazdnej súpravy

2370

2370

2620

2620

2655

2635

2665

2725

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu

560

560

600

600

600

600

620

650

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu

650

650

840

840

840

840

840

870

40

40

40

40

Maximálne zaťaženie na strešných lištách

40

40

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h)

165

164

185

188

183

199

184

179

0 –100 km/h (s)

14,0

14,1

10,2

10,0

10,7

8,8

10,8

9,6

Mesto (l/100 km)

5,9

6,3

5,9

5,4

6,6

6,2

4,7

4,4

Mimo mesta (l/100 km)

4,6

4,5

4,6

4,4

5,2

4,7

3,6

3,8

Mix (l/100 km)

5,1

5,0

5,0

4,8

5,7

5,2

4,0

4,0

Emisie CO2 (g/100 km)

116

118

115

109

131

119

105

106

SPOTREBA A EMISIE NEDC

Objem nádrže v litroch

45

SPOTREBA A EMISIE WLTP
Kombinovaná spotreba (l/100 km)

6,3–7,0

6,0–6,6

6,3–7,2

6,3–6,9

4,5–5,2

5,0–5,6

Emisie CO2 (g/100 km)

142–158

135–150

142–163

142–154

118–137

131–146

Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu. * Objem pri posunutí zadných sedadiel max.dopredu. ** Ohľadne rozmerov
sériovo dodávaných pneumatík a alternatívnych rozmerov pneumatík povolených v závislosti od typového schválenia sa informujte u Vášho predajcu. Motorizácie v závislosti od verzie a výbavy (sériovej,
voliteľnej) nemusia mať povolené všetky uvedené rozmery pneumatík.

C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť výbavu a technické údaje vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Technické údaje sa môžu
mierne líšiť od uvádzaných hodnôt v závislosti od modelu a výbavy vozidla. C Automobil Import, s. r. o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, tel. +421
(0)2 53 48 39 00, fax +421 (0)2 53 48 39 80, www.citroen.sk. Podrobné informácie Vám poskytne autorizovaný predajca Citroën.

