
 

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz 
prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek 
VAT (23%). 

DANE SAMOCHODU: 

 

Model: C3' 

Wersja: 1.2 PureTech 83 Shine 

Lakier: GRIS PLATINIUM METALIK 

Tapicerka: Tapicerka materiałowa 

Rok produkcji: 2020 
 

 

KALKULACJA: 

Cena katalogowa brutto: 62 800 zł 

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 2 800 zł 

Lakier metalizowany C3' 2 100 zł 

Dach bi-ton - Rouge Aden 0 zł 

Szyby przyciemniane rz II 700 zł 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU C3' 

 ABS + System wspomagania hamowania awaryjnego (AFU) 

 Alarm niezamierzonego przekroczenia linii 

 Automatyczne blokowanie zamków po ruszeniu 

 Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania 

 Automatyczne włączanie świateł mijania (czujnik zmierzchowy) 

 Automatyczne włączanie wycieraczek 

 Blokada zabezpieczająca otwarcie drzwi tylnych (manualna) 

Chromowane dekoracje nawiewów w desce rozdzielczej, skórzany mieszek dźwigni zmiany biegów 

 Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami, ekran dotykowy 7", Mirror Screen, Bluetooth, USB 

 Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni (DSGi) 

 Czujniki parkowania z tyłu 

 Elektroniczny rozdział siły hamowania (REF) 

 Gniazdo 12V 

 ISOFIX w II rzędzie 

 Kanapa tylna dzielona 1/3 - 2/3 

 Kierownica pokryta skórą, ze sterowaniem radia i chromowanymi dekorami 

 Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia 

 Klimatyzacja automatyczna  Kolumna 

kierownicy regulowana na wysokość i głębokość 

 Koła aluminiowe 16" Diamantée VIBE 

 Komputer pokładowy wielofunkcyjny 

 Listwy ochronne z tworzywa w obrysie nadkoli i progów 

 Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, składane lakierowane Noir Perla Nera 

 Nadwozie dwukolorowe z dachem w kolorze czarnym 

 Opony 205/55 R16 

 Osłona przestrzeni bagażowej ruchoma 

 Oświetlenie towarzyszące "follow home" 

 Panele boczne Airbump 

 Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe w II rzędzie 

 Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia 
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 Poduszka bezpieczeństwa kierowcy 

 Poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia 

 Poduszki bezpieczeństwa boczne w I rzędzie 

 Poduszki bezpieczeństwa kurtynowe boczne z przodu i z tyłu 

 Reflektory przeciwmgłowe 

 Regulacja foteli wzdłużna i kąta oparcia ręczna 

 Schowki w przednich drzwiach 

 System rozpoznawania znaków ograniczenia prądkości 

 System stabilizacji toru jazdy (ESP) 

 Szyby boczne barwione 

 Szyby przednie sterowane elektrycznie, sekwencyjne 

 Światła do jazdy dziennej DRL LED 

 Tempomat z ogranicznikiem prędkości 

 Uchwyt na napoje w panelu środkowym 

 Wspomaganie kierownicy 

 Zamek centralny sterowany pilotem 

 Zamykany schowek w desce rozdzielczej 

 Zestaw naprawczy 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE MODELU C3' 

 Dach bi-ton - Rouge Aden 

DANE TECHNICZNE: SILNIK 1.2 PureTech 83 Shine 
Pojemność skokowa (cm3) 

1199 
Emisja CO2 w cyklu mieszanym 

WLTP (g/km) 

Moc maksymalna w kW (KM) przy 

obr./min 
61 (83) / 5750 

Spalanie w cyklu mieszanym 

WLTP (l/100km) 

Maks. moment obrotowy Nm przy 

obr./min 
null 

 

Norma emisji spalin EURO 6  

Paliwo Benzyna bezołowiowa  

Maksymalna prędkość km/h 169  

Homologacja Osobowa  

 


