MÓJ NOWY CITROËN C3
Skonfigurowany w

RAZEM

45900 zł BRUTTO

Szczegóły Twojej konfiguracji:
WERSJA

45900 zł BRUTTO

MODEL Nowy Citroën C3

zawarte

WERSJA WYPOSAŻENIA LIVE

zawarte

KOŁA
Koła stalowe 15" + kołpaki
WHITETAIL

LUSTERKA BOCZNE
Lusterka nielakierowane

NAVI/MULTIMEDIA
Radio RD6 z ekranem typu
"C-" z 4 głośnikami,
Bluetooth, USB

BEZPIECZEŃSTWO

KOŁA
Tempomat z ogranicznikiem
prędkości

KOMFORT
Szyby tylne sterowane
ręcznie

Szyby przednie elektryczne

Szyby barwione

AFIL sygnał dźwiękowy +
alert na desce rozdzielczej /
Rozpoznawanie znaków
prędkości + zatwierdzanie w
tempomacie

Fotel kierowcy regulowany
na wysokość

Airbagi boczne z przodu +
Airbagi kurtynowe z przodu i
z tyłu

Komputer pokładowy

ABS REF AFU, ESP bez
możliwości odłączania

Lusterka boczne sterowane
manualnie

Wycieraczki przednie z pracą
przerywaną zmienną w
funkcji prędkości
samochodu + dwie prędkości
zaprogramowane +
rozpoznawanie zatrzymania
pojazdu

Kierownica z dekorami
Chrome satin

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Zestaw naprawczy

SILNIKIEM 1.2 PureTech 82 Manualna 5

EMISJA CO₂

130 CO₂

zawarte

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU MIESZANYM WLTP

5.7 l/100km

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (w km/h)

173

Przyspieszenie 0 - 100 km/h (bez pasażerów)

14.7

PALIWO
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)

PERSONALIZACJA

45

zawarte

LAKIER Blanc Banquise

Zawarte

TONACJA WNĘTRZA Tapicerka MICA szara

zawarte

FELGI Koła stalowe 15" + kołpaki WHITETAIL

zawarte

RAZEM

45900 zł BRUTTO

TWOJA KONFIGURACJA NA ILUSTRACJI:

POBIERZ PDF

Podane wartości zuży cia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury W LT P zgodnie przepisami prawa europejskiego, w ty m Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wy konawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1
września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowy ch i lekkich samochodów dostawczy ch (W LT P). Nowa procedura badań pozwala uzy skać bardziej
realisty czne wy niki zuży cia paliwa i emisji CO2. Procedura W LT P zastąpiła doty chczasową europejską procedurę homologacy jną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczy wiste warunki eksploatacji pojazdów
wartości zuży cia paliwa i emisji CO2uzy skane zgodnie z procedurą W LT P mogą by ć w wielu przy padkach wy ższe od uzy skany ch na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zuży cia paliwa i emisji CO 2mogą się różnić od
rzeczy wisty ch w zależności od wy posażenia danego pojazdu, w ty m wy posażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabry czne oraz ty pu opon. Zuży cie paliwa i emisja CO2zależy również od warunków uży tkowania samochodu w
ty m m.in. pogody , indy widualnego sty lu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. T abele pokazują wartości od najwy ższy ch do najniższy ch, uzy skane z uwzględnieniem wy posażenia dodatkowego pojazdu. W szy stkie informacje by ły
aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specy fikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzy skać w najbliższy m punkcie sprzedaży oraz
na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/przejrzy ste-standardy -pomiaru-zuzy cia-paliwa.html

Przedstawione zdjęcie samochodu ma charakter przykładowy i może nie odpowiadać konfigurowanej wersji.

Wyposażenie w twojej wersji:
LUSTERKA BOCZNE
Lusterka nielakierowane

BEZPIECZEŃSTWO
Tempomat z ogranicznikiem
prędkości

KOMFORT
Szyby barwione

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Airbagi boczne z przodu +
Airbagi kurtynowe z przodu i
z tyłu

Wymiary:

Komputer pokładowy

Zestaw naprawczy

Silnik:
1.2 PureTech 82
Manualna 5-biegowa
EMISJA CO₂

130 CO₂

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM WLTP

5.7 l/100km

Charakterystyka techniczna:
1
SILNIK
Pojemność (w cm3)

1199

Moc maksymalna w KM (wg DIN) przy obr/min

82 / 5750

Moment obrotowy maksymalny w Nm (wg UE) przy obr/min

118 / 2750

Skrzynia biegów

manualna

Liczba biegów

5

ROZMIARY (W MM)
Długość

3996

Wysokość

1474

Szerokość

1468

Szerokość na wysokości łokci z przodu

1408

Szerokość na wysokości łokci z tyłu

1386

Rozstaw osi

2540

Długość przestrzeni ładunkowej

697

Wysokość przestrzeni ładunkowej

548

Ilość drzwi

5

POJEMNOŚĆ
Objętość bagażnika (w dm³)

300

Liczba miejsc

5

MASY
Minimalna masa bez obciążenia

980

Ładowność

459

Dopuszczalna masa całkowita

1510

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca

450

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem

450

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (w km/h)

173

Przyspieszenie 0 - 100 km/h (bez pasażerów)

14.7

OPONY
Opony

SEGMENT M1/C

PALIWO
Rodzaj paliwa

Benzyna bezołowiowa 95 RON

Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)

45

NORMA EURO
Norma emisji spalin

Euro 6.2

SAMOCHODY EKOLOGICZNE
Logo

A

POBIERZ PDF

Podane wartości zuży cia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury W LT P zgodnie przepisami prawa europejskiego, w ty m Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wy konawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1
września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowy ch i lekkich samochodów dostawczy ch (W LT P). Nowa procedura badań pozwala uzy skać bardziej
realisty czne wy niki zuży cia paliwa i emisji CO2. Procedura W LT P zastąpiła doty chczasową europejską procedurę homologacy jną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczy wiste warunki eksploatacji pojazdów
wartości zuży cia paliwa i emisji CO2uzy skane zgodnie z procedurą W LT P mogą by ć w wielu przy padkach wy ższe od uzy skany ch na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zuży cia paliwa i emisji CO 2mogą się różnić od
rzeczy wisty ch w zależności od wy posażenia danego pojazdu, w ty m wy posażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabry czne oraz ty pu opon. Zuży cie paliwa i emisja CO2zależy również od warunków uży tkowania samochodu w
ty m m.in. pogody , indy widualnego sty lu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. T abele pokazują wartości od najwy ższy ch do najniższy ch, uzy skane z uwzględnieniem wy posażenia dodatkowego pojazdu. W szy stkie informacje by ły
aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specy fikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzy skać w najbliższy m punkcie sprzedaży oraz
na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/przejrzy ste-standardy -pomiaru-zuzy cia-paliwa.html

Informacje zawarte w Konfiguratorze nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Citroën dokłada wszelkich starań, aby
Konfigurator przedstawiał aktualną gamę produktów. Niemniej jednak zachęcamy Państwa do kontaktu z autoryzowanymi dystrybutorami w celu
potwierdzenia uzyskanych danych. Indywidualne uzgodnienie właściwości pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Cena staje się elementem
umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy. Korzystanie z Konfiguratora oznacza akceptację niniejszych warunków.

Aby odnaleźć konfigurację, kliknij tutaj
Kod LCDV: 1CB6A5ENMJB0A024
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