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Από το 1919 μέχρι 

σήμερα,ανακαλύψτε τα 

ξεχωριστά μας μοντέλα 

που έχουν δημιουργήσει 

την ιστορία της Citroën.

Αποκάλυψη της FrenchTouch 

μουσικής σκηνής στη 

δεκαετία του ’90 με το 

κομμάτι «JoliDragon», 

ο LeTone αφοσιώνεται στη 

μουσική για 15 χρόνια. Από το 

2011 ασχολείται με το σκίτσο 

και παρουσιάζει τη δουλειά 

του στο Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού του Παρισιού. 

Αν και θαυμάζει τους καλλιτέχνες που 

δουλεύουν με χρώμα, ο ίδιος προτιμά την 

ασπρόμαυρη εικονογράφηση για να αφηγείται 

απλές ιστορίες που σκιτσάρει με μαρκαδόρο 

στα σημειωματάριά του.

Η Citroën φέρνει την επανάσταση 

στην αυτοκίνηση παρουσιάζοντας 

την Traction Avant. Το συγκεκριμένο 

αυτοκίνητο διέθετε μία ιδιαιτερότητα 

στην οποία οφειλόταν και η ονομασία 

του: η κίνηση μεταδίδονταν στους 

εμπρός τροχούς.

H Citroën λανσάρει το Tub, ένα σύγχρονο, 

ελαφρύ van με πλευρική συρόμενη πόρτα. 

Διάδοχος του Tub είναι το Type H, που 

πρωτοεμφανίζεται το 1948.

Έχει έρθει ο καιρός των ελαφρών και 

ευέλικτων αυτοκινήτων, όπως το l’Ami 

6, το Dyane και το Méhari, ένα 

πρωτότυπο όχημα για κάθε τύπο 

εδάφους και για κάθε χρήση.

Στην διεθνή έκθεση αυτοκινήτου εκείνης 

της χρονιάς η DS παρουσιάζεται με τη 

μορφή ενός UFO, και με την αεροδυνα-

μική της σχεδίαση προσελκύει αμέσως την 

προσοχή. Σχεδιασμένο από τον Flaminio 

Bertoni, με ιδιαίτερα φουτουριστική 

εμφάνιση, το μοντέλο απέκτησε αμέσως 

το προσωνύμιο «ιπτάμενος δίσκος».

Τον Απρίλιο του 2015, το Citroën C4 Cactus 

κατακτά τον τίτλο «World Car Design of The 

Year». Με το βραβείο αυτό, το μοντέλο 

καταξιώθηκε χάρη στο μοναδικό του design, 

σπάζοντας το κατεστημένο και προτείνοντας 

ένα εξαιρετικά τολμηρό και καινοτόμο στυλ.
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Το 2 CV σχεδιάστηκε με στόχο τη 

δημιουργία «ενός αυτοκινήτου 

οικονομικού και ασφαλούς, ικανού να 

μεταφέρει 4 άτομα και αποσκευές 50 

κιλών με τη μέγιστη δυνατή άνεση».

2019

Το πρωτότυπο 19_19 αποτελεί ένα 

ξεχωριστό αυτοκίνητο εντυπωσιακού 

design, 100 % ηλεκτροκίνητο και 

εμπνευσμένο από την αεροναυπηγική. 

Προσφέρει άνεση υψηλού επιπέδου, 

όντας πραγματικά ένα σαλόνι σε 

τροχούς, γεγονός που οφείλεται 

κυρίως στις έξυπνες αναρτήσεις του. 

Η τεχνολογική του αρτιότητα 

αποτυπώνεται από την αυτονομία 800 

χλμ. και από την δυνατότητα 

αυτόνομης οδήγησης.

Η Citroën λανσάρει τη CX. 

Ένα μοντέλο που ενσωματώνει όλα 

τα πλεονεκτήματα της τεχνολογικής 

υπεροχής της μάρκας. Το σύνολο 

κινητήρα-κιβωτίου τοποθετημένο 

εμπρός, οι υδροπνευματικές 

αναρτήσεις που διατηρούν σταθερό 

το ύψος του αμαξώματος, το κοίλο 

πίσω παράθυρο και ο φουτουριστικός 

πίνακας οργάνων, είναι μερικές από 

τις καινοτομίες που της εξασφάλισαν 

μία λαμπρή εμπορική πορεία.
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2 3



ΓΚΑΜΑ

ΤΟΣΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΣΟ ΕΣΥ

NEO CITROËN C3
Απολαύστε μοναδικές διαδρομές εντός 

ή εκτός πόλης, γνωρίζοντας την 

ασυναγώνιστη αίσθηση άνεσης 

και ηρεμίας που προσφέρει η Citroën.

ΓΚΑΜΑ 

CITROËN

SUV CITROËN 

C5 AIRCROSS

COMPACT SUV

CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN 

GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 

C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(ΑΜΑΞΩΜΑ M – XL)

CITROËN SPACETOURER

(ΑΜΑΞΩΜΑ XS)

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C1 CITROËN C3

CITROËN BERLINGO

(ΑΜΑΞΩΜΑ Μ)

CITROËN BERLINGO

(ΑΜΑΞΩΜΑ XL)

SUV CITROËN 

C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ
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9 ΣΗΜΕΙΑ 
ΥΠΕΡΟΧΗΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τεχνολογίες αιχμής που εξασφαλίζουν ασφαλείς 

και άνετες μετακινήσεις.

12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 38 - 41

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Citroën Connect Assist, Citroën Connect Nav και Citroën 

Connect Play.

ΣΕΛΙΔΕΣ 34 - 37

Πρακτικό στις καθημερινές διαδρομές, χάρη στο 

περιορισμένο του μήκος (3,99μ).

ΕΥΕΛΙΚΤΟ 
ΚΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΟ

ΣΕΛΙΔΕΣ 28 - 29

Κινητήρες βενζίνης PureTech και πετρελαίου BlueHDi που 

συνδυάζουν ιδανικά επιδόσεις και οικονομία.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 42 -  43

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει χάρη στα νέα 

φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED.

ΣΕΛΙΔΕΣ 12 - 13

Εκφράστε το προσωπικό σας στυλ.

97 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 16 - 21

Η εξαιρετικά καινοτόμος σχεδίαση των καθισμάτων 

προσφέρει μια πρωτόγνωρη εμπειρία και αίσθηση 

άνεσης.

ADVANCED COMFORT 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ 26 - 27

Κομψή σχεδιαστική καινοτομία για την προστασία του 

αμαξώματος και ενίσχυση του δυναμικού στυλ.

AIRBUMP ®  
ΝΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 14 - 15

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
3 επιλογές για να διαμορφώσετε το περιβάλλον 

που σας ταιριάζει.

ΣΕΛΙΔΕΣ 22 - 23

Ανακαλύψτε τα ενημερωτικά βίντεο του 
νέου Citroën C3 σκανάροντας τον κωδικό 

με το smartphone σας.
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DES
IGN

Απολαύστε τα βίντεο του νέου 
Citroën C3 σκανάροντας τον 

κωδικό με το smartphone σας.

Το νέο Citroën C3 προκαλεί το κατεστημένο και 

εντυπωσιάζει με την έντονη προσωπικότητα και 

τον δυναμικό του χαρακτήρα. Είναι το μοναδικό 

αυτοκίνητο της κατηγορίας του, το οποίο 

διαθέτει σχεδιαστικούς κώδικες ενός crossover: 

τροχοί μεγάλης διαμέτρου και προστατευτικά 

στα μαρσπιε και στους θόλους των τροχών. Τα 

πλευρικά Airbump®, προστατεύουν 

αποτελεσματικά το αμάξωμα τονίζοντας 

ταυτόχρονα το δυναμικό του στυλ ενώ το ψηλά 

τοποθετημένο οριζόντιο καπό ενισχύει την 

εικόνα στιβαρότητας του αυτοκινήτου.

Όλος ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο παρόν έντυπο αντιπροσωπεύει το σύνολο της τεχνολογίας του νέου Citroën C3. Τα αυτοκίνητα Citroën που κυκλοφορούν στην ΕΕ 
ενδέχεται να έχουν διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον διαθέσιμο βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, παρακαλούμε συμβουλευτείτε 
το έγγραφο «Τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός εξοπλισμός» κατεβάζοντάς το από την ιστοσελίδα www.citroen.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ10 11



Η  μπροστινή μάσκα του νέου Citroën C3 είναι 

εμπνευσμένη από το πρωτότυπο CXPERIENCE 

και αποπνέει έντονα στοιχεία δυναμισμού. 

μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Το χρωμιωμένο 

έμβλημα της μάρκας επεκτείνεται στα φώτα 

ημέρας LED τονίζοντας το πλάτος του 

αμαξώματος, ενώ τα νέα φωτιστικά σώματα 

τεχνολογίας LED αναδεικνύουν την τεχνολογική 

υπεροχή και αρτιότητα του αυτοκινήτου. Η 

μοντέρνα σχεδίαση ολοκληρώνεται από το 

έγχρωμο διακοσμητικό πλαίσιο στους προβολείς 

ομίχλης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΣΤΥΛ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ12 13



Τα επανασχεδιασμένα Airbump®, μια 

αποκλειστική καινοτομία της Citroën, 

τονίζουν τον μοναδικό χαρακτήρα 

του νέου Citroën C3 και ταυτόχρονα 

προστατεύουν αποτελεσματικά το 

αμάξωμα από μικροατυχήματα. 

Τοποθετημένα στο κάτω μέρος των 

πλαϊνών θυρών, αποτελούνται από 

τρεις ανάγλυφες κάψουλες και είναι 

διακοσμημένα με ένα ένθετο σε 

χρώμα Λευκό, Κόκκινο ή Ανοδιομένο 

Σμαραγδί, συμβαδίζοντας με την 

απόχρωση του πλαισίου των 

προβολέων ομίχλης.

* Το Νέο Citroën C3 διατίθεται με ή χωρίς 
Airbump®.Κ
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ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

Κλασικό, δυναμικό η trendy; Οι δυνατότητες 

εξατομίκευσης του νέου Citroën C3 είναι 

ανεξάντλητες με 97 διαφορετικούς χρωματικούς 

συνδυασμούς! Επιλέξτε ανάμεσα από 7 χρώματα 

αμαξώματος, 4 επιλογές οροφής Bi-Ton και 4 

χρωματικά πακέτα (Color Pack). Στα παραπάνω 

προσθέστε 3 επιλογές διακοσμητικών 

αυτοκόλλητων οροφής και 3 επιλογές εσωτερικού 

διάκοσμου. 

Το νέο Citroën C3 μπορεί να διαμορφωθεί 

ανάλογα με το δικό σας προσωπικό γούστο.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ16 17



4
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΟΡΟΦΗΣ97 

ΣΥΝ
ΔΥΑ
ΣΜΟΙ

Το νέο Citroën C3 είναι μοναδικό όπως εσείς. 

Επιλέξτε μέσα από μια πλούσια παλέτα 

συνδυασμών, το χρώμα του αμαξώματος και το 

χρώμα της οροφής που εσείς επιθυμείτε. 

Επιπρόσθετα, μέσω των διαθέσιμων Color Pack, 

μπορείτε να δημιουργήσετε το αυτοκίνητο το 

οποίο αντικατοπτρίζει την δική σας, μοναδική 

προσωπικότητα. 

4
COLOR
PACK

NEO

Το χρώμα της οροφής Bi-Ton 
συμβαδίζει με το χρώμα του 
καλύμματος των εξωτερικών 
καθρεπτών και του διακοσμητικού 
αυτοκόλλητου στην πίσω κολώνα.

Τα Color Pack περιλαμ-
βάνουν διακοσμητικό 
ένθετο στους προβολείς 
ομίχλης και στα Airbump®.

NEO

7
ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

NEO

NEO
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Προσθέστε ακόμη περισσότερο στυλ 

στις μετακινήσεις σας, επιλέγοντας 

ένα από τα 3 διαθέσιμα 

διακοσμητικά αυτοκόλλητα οροφής: 

Red, Émeraude ή Techwood.

3
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

ΝΕΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ20 21



Εσωτερικό Mica Grey

Εσωτερικό Techwood

Το μοτίβο εξωτερικής διαμόρφωσης ακολουθείται και 

στο εσωτερικό του νέου Citroën C3. Οι επιβάτες 

απολαμβάνουν ένα περιβάλλον ηρεμίας και ευεξίας 

όπου συνδυάζονται αρμονικά οι επενδύσεις των 

καθισμάτων, η εμφάνιση του ταμπλό και τα ποιοτικά 

υλικά όπως οι χειρολαβές ταξιδιωτικού τύπου, 

δημιουργώντας μια εξαιρετικά ζεστή ατμόσφαιρα.

Πέρα από το εσωτερικό Mica Grey, με κύριο 

χαρακτηριστικό την απέριτη και κομψή σχεδίαση, το 

νέο Citroën C3, προσφέρει δύο ακόμη επιλογές 

εσωτερικής διαμόρφωσης.

Το εσωτερικό Techwood*, χαρακτηρίζεται από 

πολυτέλεια με υλικά υψηλής ποιότητας 

παραπέμποντας σε αυτοκίνητα μεγαλύτερης 

κατηγορίας. Το ταμπλό με ένθεση εφέ «Σκανδιναβικού 

ξύλου» σε συνδυασμό με την ανοιχτόχρωμη απόχρωση 

στο πάνω μέρος των καθισμάτων συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός μοντέρνου και καλαίσθητου 

εσωτερικού διάκοσμου. 

Το εσωτερικό Émeraude*, εστιάζει στις έντονες 

χρωματικές αντιθέσεις και στις φωτεινές 

λεπτομέρειες. Τα καθίσματα διαθέτουν ειδική ύφανση 

σε 3D μοτίβο, και σε συνδυασμό με το εφέ μαύρου 

δέρματος στο ταμπλό εξασφαλίζουν μια αίσθηση 

ζωντάνιας και δυναμισμού.

*Βασικός η προαιρετικός εξοπλισμός ανάλογα την έκδοση
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Εσωτερικό Émeraude

ΝΕΟ

ΝΕΟ

22 23



COM
FORT

 

Η Citroën, αντιμετωπίζοντας ολιστικά το ζήτημα της άνεσης, δημιούργησε το 

πρόγραμμα CITROËN ADVANCED COMFORT® με βάση τις απαιτήσεις των 

χρηστών, ώστε να εξασφαλίσει ολοκληρωμένη άνεση σε κάθε επιβάτη. 

Για το σκοπό αυτό, καινοτόμες λύσεις προηγμένης τεχνολογίας τίθενται στην 

υπηρεσία της σωματικής αλλά και της πνευματικής ευεξίας του οδηγού και των 

επιβατών, αναδεικνύοντας το προβάδισμα της Citroën στον τομέα της άνεσης στο 

αυτοκίνητο. Οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται σε τέσσερις βασικούς 

πυλώνες: την εξάλειψη του θορύβου και των κραδασμών, τη λειτουργικότητα του 

εσωτερικού χώρου, την επίτευξη ψυχικής ηρεμίας χάρη στο αρμονικό περιβάλλον και 

τη χρήση «έξυπνης» τεχνολογίας.

ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ

ΕΥΕΞΙΑ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΕΣΗ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ

CITROËN ADVANCED COMFORT ®24 25
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Το νέο Citroën C3 διαθέτει μεγάλα 

και αναπαυτικά καθίσματα 

εμπνευσμένα από τον κόσμο

της σχεδίασης επίπλων. Τα 

καθίσματα Advanced Comfort, 

αποτελούν μια αποκλειστική 

καινοτομία της Citroën, και 

διαθέτουν ενισχυμένο αφρό υψηλής 

πυκνότητας στο κέντρο του 

καθίσματος και πυκνή ύφανση στην 

επιφάνεια εξασφαλίζοντας ένα

μόνιμα μαλακό και αναπαυτικό 

κάθισμα, διατηρώντας ταυτόχρονα 

αναλλοίωτο το σχήμα του 

καθίσματος στο χρόνο. Το 

αποτέλεσμα; Μια πρωτόγνωρη 

αίσθηση και εμπειρία άνεσης που 

θα εκτιμήσετε τόσο σε κοντινές όσο 

και σε μακρινές διαδρομές.
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ΕΥΡΥΧΩΡΟ 
ΚΑΙ 
ΕΥΕΛΙΚΤΟ
3,99Μ
Με 5 πραγματικές θέσεις, το νέο Citroën C3 προσφέρει 

αξιοσημείωτη αίσθηση άνεσης και ευρυχωρίας τόσο 

στους εμπρός όσο και στους πίσω επιβάτες, με ιδιαίτερα 

μεγάλο χώρο για τα πόδια. 

Οι εξωτερικές του διαστάσεις με μήκος 3,99 μ. το κάνουν 

εξαιρετικά πρακτικό και ευέλικτο στις αστικές σας 

μετακίνησεις.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®28 29



CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ΧΩΡΟΣ 
ΑΠΟΣ-
ΚΕΥΩΝ
300L
Το νέο Citroën C3 προσαρμόζεται σε κάθε χρήση, χάρη στον 

μεγάλο χώρο αποσκευών, χωρητικότητας 300lt, ιδανικό για 

να χωρέσει όλες σας τις αποσκευές. Εμπνευσμένο από την 

καθημερινότητα σας, το νέο Citroën C3 διαθέτει 

αποθηκευτικούς χώρους, σχεδιασμένους έτσι ώστε να 

προσφέρουν μέγιστη λειτουργικότητα, όπως για παράδειγμα 

ο έξυπνος αποθηκευτικός χώρος της κεντρικής κονσόλας και 

το μεγάλο ντουλαπάκι συνοδηγού.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 ΤΕΧΝΟ
ΛΟΓΙΑ
To νέο Citroën C3 διαθέτει τεχνολογίες αιχμής, προσφέροντας 

αδιάκοπη σύνδεση του ψηφιακού σας περιβάλλοντος με το 

αυτοκίνητο, χάρη σε προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας 

όπως το Citroën Connect Assist και το Citroën Connect Navigation. 

Επιπρόσθετα, 12 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, 

βελτιώνουν σημαντικά τα επίπεδα ασφάλειας και διευκολύνουν 

την καθημερινή οδήγηση.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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Η εφαρμογή MyCitroën, σας ενημερώνει 

σε πραγματικό χρόνο, για την αυτονομία 

καυσίμου, τα υπολειπόμενα χιλιόμετρα, 

τα διαστήματα συντήρησης καθώς και την 

τοποθεσία* του οχήματος σας. Το σύστημα 

Citroën Connect Box (κλήσεις έκτακτης 

ανάγκης και οδικής βοήθειας), διασφαλίζει 

γεω-εντοπισμό της θέσης σας και την άμεση 

παροχή βοήθειας σε περίπτωση βλάβης 

η ατυχήματος. Οι Υπηρεσίες διατίθενται 

δωρεάν 24/7.

*Mε Citroën Connect Nav

To νέο Citroën C3 διαθέτει έγχρωμη οθόνη 

αφής 7”, η οποία είναι εξαιρετικά 

ευανάγνωστη και ιδανικά τοποθετημένη, 

στο κέντρο του ταμπλό. Ταυτόχρονα, 

το τελευταίας γενιά σύστημα πλοήγησης 3D 

Citroën Connect Nav, διαθέτει λειτουργίες* 

όπως φωνητικές εντολές, πληροφορίες για 

την κίνηση σε πραγματικό χρόνο (TomTom 

Traffic) και οπτικές η ηχητικές  

προειδοποιήσεις για σημεία κινδύνου.

*Ανάλογα με την χώρα

CITROËN CONNECT ASSIST 
Για περισσότερη ηρεμία

CITROËN CONNECT NAV
Για μεγαλύτερη άνεση 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Χάρη στην λειτουργία Mirror Screen* (συμβατή με 

τα πρωτόκολλα AndroidAuto και Apple CarPlay™), 

ο οδηγός μπορεί να χειριστεί μέσω της οθόνης 

αφής του αυτοκινήτου, όλες τις συμβατές 

εφαρμογές του smartphone του, δίχως να 

αποσπάται η προσοχή του από τον δρόμο.

Το νέο Citroën C3 διαθέτει και το καινοτόμο 

σύστημα ConnectedCAM Citroën®. Με τη βοήθεια 

μίας κάμερας που είναι τοποθετημένη πίσω από 

τον εσωτερικό καθρέφτη, σας δίνεται η 

δυνατότητα, μέσω της τεχνολογίας full HD GPS 

και μίας κάρτας μνήμης 16 Gb, να τραβήξετε 

φωτογραφίες ή βίντεο του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και να τα στείλετε με e-mail, να τα 

κοινοποιήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή 

απλώς να τα αποθηκεύσετε. Το συγκεκριμένο 

σύστημα μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

αποσυνδεθεί**.

*Απαιτείται συμβατή τηλεφωνική συσκευή
**Η ενεργοποίηση και χρήση της ConnectedCAM 
προϋποθέτει την συμμόρφωση του χρήστη με όλους τους 
ισχύοντες εθνικούς και ενωσιακούς νόμους που αφορούν 
στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

CITROËN CONNECT PLAY
Για μεγαλύτερη ευχαρίστηση
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ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΛΩΡΙΔΑΣ (AFIL)

Ενεργό σε ταχύτητες άνω των 60km/h το 

σύστημα αναγνωρίζει τυχόν υπέρβαση 

της διαχωριστικής γραμμής, εφόσον δεν 

έχει προηγηθεί ενεργοποίηση του 

αντίστοιχου δείκτη κατεύθυνσης και 

ειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικό και οπτικό 

σήμα στον πίνακα οργάνων.

Το Cruise Control, μέσω του συστήματος 

ανίχνευσης σημάτων ορίου ταχύτητας, 

αναγνωρίζει πότε αλλάζει ένα όριο 

ταχύτητας και συνιστά το νέο όριο ως την 

επιλεγμένη ταχύτητα κίνησης του οχήματος.

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

CRUISE CONTROL
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ
ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ*

Ιδιαίτερα χρήσιμο σε δρόμους πολλαπλών 

λωρίδων, αυτό το σύστημα ενημερώνει 

τον οδηγό για την παρουσία άλλου 

οχήματος στο τυφλό σημείο του οπτικού 

του πεδίου, ενεργοποιώντας μία 

πορτοκαλί λυχνία που βρίσκεται στον 

εξωτερικό καθρέφτη της αντίστοιχης 

πλευράς.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΡΙΟΥ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΕΜΠΡΟΣ*

Το σύστημα ανιχνεύει τις πινακίδες ορίου 

ταχύτητας και ενημερώνει τον οδηγό 

μέσω της οθόνης για το επιτρεπόμενο 

όριο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να 

καταχωρηθεί στον περιοριστή-ρυθμιστή 

ταχύτητας (Cruise Control).

Το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει 6 

αισθητήρες, οι οποίοι μέσω ηχητικής 

προειδοποίησης, σας επιτρέπουν να 

εκτελέσετε με ευκολία και άνεση τους 

απαραίτητους ελιγμούς έτσι ώστε να 

σταθμεύσετε με ασφάλεια.

Μετά από δύο ώρες συνεχούς οδήγησης με 

ταχύτητα πάνω από 65km/h, το σύστημα 

ειδοποιεί τον οδηγό για στάση.

COFFEE BREAK

ALERT

* Προαιρετικός εξοπλισμός

12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΝΕΟ
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* Προαιρετικός εξοπλισμός
** Βασικός εξοπλισμός ανάλογα με την έκδοση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Το σύστημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στον 

οδηγό να κλειδώσει/ξεκλειδώσει το 

αυτοκίνητο καθώς και να εκκινήσει τον 

κινητήρα κρατώντας το κλειδί στην τσέπη 

του. Το αυτοκίνητο αναγνωρίζει τον οδηγό 

του καθώς εκείνος πλησιάζει.

KEYLESS

ACCESS/GO

Μόλις ενεργοποιηθεί η όπισθεν, η κάμερα 

προβάλλει στην οθόνη αφής 7’’ τον χώρο 

πίσω από το αυτοκίνητο. Έγχρωμα γραφικά 

απεικονίζουν το ίχνος του αυτοκινήτου και 

την απόστασή του από τα εμπόδια, 

διευκολύνοντας σας στην εκτέλεση των 

ελιγμών.

ΚΑΜΕΡΑ 

ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ**

ACTIVE 

SAFETY BRAKE*

Σύστημα επείγουσας πέδησης που 

περιορίζει τον κίνδυνο σύγκρουσης σε 

χαμηλές ταχύτητες. Ενεργοποιείται από 

τα 5 χλμ./ ώρα για την αποτροπή 

σύγκρουσης με σταθερά και κινητά 

εμπόδια ή με πεζούς. Ο οδηγός 

ειδοποιείται αν ανιχνευτεί κίνδυνος 

σύγκρουσης και σε περίπτωση που δεν 

αντιδράσει, το σύστημα φρενάρει 

αυτόματα το αυτοκίνητο.

DRIVER 

ATTENTION ALERT*

Το σύστημα Driver Attention Alert αξιολογεί 

την κατάσταση εγρήγορσης του οδηγού, 

ανιχνεύοντας τυχόν αποκλίσεις στην πορεία 

του αυτοκινήτου από την διαγράμμιση του 

οδοστρώματος.

Όταν ανιχνεύονται αυτοκίνητα στο αντίθετο 

ρεύμα, το σύστημα αναλαμβάνει την 

αυτόματη εναλλαγή μεταξύ μεσαίας και 

μεγάλης σκάλας διευκολύνοντας έτσι την 

οδήγηση και την ασφάλεια των επιβατών.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΦΩΤΩΝ*

Το σύστημα Hill Assist σας διευκολύνει κατά 

την εκκίνηση σε δρόμο με κλίση πάνω από 

3% διατηρώντας το αυτοκίνητο 

ακινητοποιημένο για δύο δευτερόλεπτα, 

δίνοντας έτσι στον οδηγό τον απαραίτητο 

χρόνο να μετακινήσει το πόδι του απο το 

πεντάλ του φρένου στο γκάζι.

ΣΥΣΤΗΜΑ 

HILL ASSIST

12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
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Το νέο Citroën C3 εφοδιάζεται με μία πλήρη γκάμα σύγχρονων, 

οικονομικών και αποδοτικών κινητήρων τελευταίας γενιάς, 

που εξασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα οδηγικής απόλαυσης και χαμηλό 

κόστος χρήσης. Η γκάμα περιλαμβάνει κινητήρες βενζίνης PureTech και 

πετρελαίου BlueHDi με ιπποδυνάμεις από 83 έως 110 ίππους.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Για ακόμα πιο ευχάριστη και ξεκούραστη οδήγηση, το νέο Citroën C3 

είναι διαθέσιμο με το αυτόματο κιβώτιο EAT6 στον κινητήρα 1.2 PureTech 

110 S&S. 

Το εξατάχυτο αυτό κιβώτιο συνδυάζει τη μειωμένη κατανάλωση 

καυσίμου με την πραγματικά απολαυστική οδήγηση, εξασφαλίζοντας 

κορυφαίες επιδόσεις χάρη στις πιο γρήγορες και εξαιρετικά ομαλές 

αλλαγές σχέσεων.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
EFFICIENT AUTOMATIC TRANSMISSION (EAT6)
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BLEU ÉMERAUDE

NOIR ONYX 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΛΕΥΚΟ BANQUISE (O)

ΜΠΛΕ SPRING (N)

ΓΚΡΙ ACIER (M)

ΜΑΥΡΟ PERLA NERA (N)

ΜΠΕΖ SABLE (N)

(M): Μεταλλικό – (N) : Nacrée – (O) : Opaque.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ

BLANC OPALE

ΧΡΩΜΑΤΑ AIRBUMP®

ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΝΘΕΣΗ

ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΝΘΕΣΗ

ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΣΜΑΡΑΓΔΙ

ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΝΘΕΣΗ

ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ MICA GREY

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ÉMERAUDE

Το νέο Citroën C3 διατίθεται σε μονόχρωμη ή δίχρωμη εξωτερική εμφάνιση. Το νέο Citroën C3 είναι διαθέσιμο με ή χωρίς Airbump ®.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΓΚΡΙ PLATINIUM (M)

ROUGE ADEN

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TECHWOOD

ΚΟΚΚΙΝΟ ELIXIR (N)
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ΤΑΣΙ 15”

CLIC

ΤΑΣΙ3D 16”

STEEL & DESIGN

ΤΑΣΙ 15”

ARROW

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

DIAMANTÉE 16” MATRIX

Βάση στήριξης smartphone

Πατάκια

Μπάρες οροφής

Κοτσαδόρος (αφαιρούμενος χωρίς εργαλεία)

1749

1471 / 1483

1
4

7
4

 /
 1

4
9

0

1829 / 2007*

1471 / 1480

809 6482539

3996

* Πλατος χωρίς / με καθρέπτες. Οι μετρήσεις είναι σε χιλιοστά.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(1) Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 συμφωνούν με το πρότυπο NEDC (R (EC) αριθ. 715/2007
και R (EE) αριθ. 92/2008 στις αντίστοιχες εκδόσεις), το οποίο επιτρέπει την συγκρισιμότητα με άλλα οχήματα. Από τον 
Σεπτεμβρίο του 2017, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκμπομπών CO2 ορισμένων νέων οχημάτων καθορίζονται με βάση το 
νέο κανονισμό (WLTP) και οι τιμές που μετρήθηκαν μετατράπηκαν σε NEDC για να καταστεί δυνατη η σύγκριση. Παρακαλούμε 
να επισκεφθείτε ένα σημείο πώλησης για περισσότερες πληροφορίες και για να ελέγξετε αν αυτές οι τιμές δεν εχουν αλλάξει. Οι 
αναγραφόμενες τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες χρήσης, το στυλ οδήγησης, τον εξοπλισμό ή τα αξεσουάρ, και μπορεί 
να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταναλωση και τις εκπομπές 
CO2 συμβουλευτείτε τον πρακτικό οδηγό με τιτλό «Συμβατική κατανάλωση και εκπομπή CO2 για καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα» που διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης η από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

(2) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων & CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη 
Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) με τους Κανονισμούς 
(ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151 (στις αντίστοιχες ισχύουσες εκδόσεις). Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα τις 
συνθήκες χρήσης και οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στον «Οδηγό κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα - CO2», ο οποίος 
διατίθεται δωρεάν σε όλα σημεία πώλησης καινούργιων επιβατικών οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία δοκιμών WLTP παρακαλούμε ανατρέξτε στο citroen.gr

ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17” 

VECTOR

ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16” 

HELIX

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : 3 ΕΤΗ, *, ΜΕ ΟΡΙΟ ΧΙΛΟΜΕΤΡΩΝ*:

 60.000 ΧΛΜ

 Η 80.000 ΧΛΜ

 Η 100.000 ΧΛΜ

* Λαμβάνεται υπ’όψη το πρώτο όριο που θα επιτευχθεί. Τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου υπολογίζονται απο το 0.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 2 ΕΤΗ, για επισκευή ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά απο την 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ : Automobiles Citroën

ΒΑΦΗΣ : 2  ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗ : 12 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, 5 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Citroën.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ:  Με την υπηρεσία CITRÖEN ASSISTANCE, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης 

βλαβών και ρυμούλκησης οπουδήποτε στην Ευρώπη, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα 

(λεπτομερείς όροι στον ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ).
CITROËN

ASSISTANCE

ΚΑΤΕΒAΣΤΕ ΤΗ ΝEΑ ΕΦΑΡΜΟΓH ΓΙΑ ΚΙΝΗΤA ΤΗΛEΦΩΝΑ SCAN MY CITROËN
έτσι ώστε, μέσω smartphone, να έχετε εύκολη πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο του βιβλίου 

οδηγιών χρήσης του αυτοκινήτου σας.

H Citroën συνστά Total – AIGLON Α.Β.Ε.Ε.: Λεωφ. Κηφισίας 240-242, 152 31 Χαλάνδρι, τηλέφωνο 210-6700000, fax: 210-6700491, www.citroen.gr, e-mail:info@citroen.gr. Το παρόν έντυπο, όπως αποδίδεται στην ελληνική, έχει
συνταχθεί στα γαλλικά από την κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Citroën και αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Citroën που πωλούνται στην ΕΕ και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να
πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Citroën, ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασι κός Εξοπλισμός», το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα εξου 
σιοδοτημένα σημεία διανομής μοντέλων Citroën του Δικτύου Διανομέων Citroën. Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των μοντέλων Citroën είναι η AIGLON Α.Β.Ε.Ε. (Κηφισίας αρ. 240-242). Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα 
χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδο μέ να και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος διανεμόμενου εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι έχουν την ισχύ σύμβασης ή ότι αποτελούν 
συμβατικούς όρους ή δηλώσεις με δεσμευτική ισχύ. Ούτε φυσικά αποτελούν διαφήμιση. Έχουν απλώς πληροφοριακό χαρακτήρα. Η κατα σκευά στρια εταιρεία Automobiles Citroën διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν έντυπο. Η Automobiles Citroën δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE
της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο.
Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώ ματος που απεικονίζονται στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος. Οχήματα που έχουν 
υποστεί μετατροπές είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη
δημιουργία αυτού του εντύπου, θεωρείτε ότι περιλαμβάνει κάποιο λάθος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 67 00 000 ή στο site www.citroen.gr. 
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Citroën επικοινωνήστε με τα εξουσιοδοτημένα σημεία διανομής και εξυπηρέτησης του Δικτύου Citroën.

ΚΑΤΕΒAΣΤΕ ΤΗ ΝEΑ ΕΦΑΡΜΟΓH ΓΙΑ ΚΙΝΗΤA ΤΗΛEΦΩΝΑ MYCITROËN
έτσι ώστε, μέσω smartphone, να συνδέεστε σε πραγματικό χρόνο με το αυτοκίνητό σας και να 

αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Citroën.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Citroën.

Κινητήρας
1.2 PureTech 83 

S&S

1.2 PureTech 110 

S&S BVM6

1.2 PureTech 110 

S&S EAT6*

1.5 BlueHDi 100 

S&S BVM

Κατανάλωση & Ρύποι (NEDC)(1)

Εντός πόλης (l/100 km) 5,0 5,3 5,6 3,6

Εκτός πόλης (l/100km) 3,8 3,8 4,1 3,0

Μικτός κύκλος (l/100 km) 4,2 4,4 4,7 3,2

Εκπομπές ρύπων CO2 (g/km) 97 100 107 86

Κατανάλωση & Ρύποι (WLTP) (2)

Low phase (l/100 km) 6,1 - 6,5 6,6 - 7,5 7,7 - 8,2 4,7 - 5,6

Medium phase (l/100 km) 5,2 - 5,7 5,3 - 6,4 5,8 - 6,3 4,0 - 4,8

High phase (l/100 km) 4,8 - 5,4 4,7 - 5,8 4,9 - 5,5 3,6 - 4,4

Extra high phase (l/100 km) 6,0 - 6,8 5,6 - 7,2 5,7 - 6,6 4,7 - 5,6

Συνδυασμένος κύκλος (l/100 km) 5,5 - 6,1 5,4 - 6,7 5,7 - 6,4 4,2 - 5,1
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΤΗΣ CITROËN 
Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα www.citroen.gr, ή κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή MyCitroën μέσω του κινητού σας. ΑΥ
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