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CENY         PLN brutto LIVE

BENzYNA

1.2 PureTech 82 S&S 44 400    
DIESEL

1.5 BlueHDi 100 S&S 56 400    
UMOWY SERWISOWE

BASIC 
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance

cena już od 150

COMFORT 
Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance

cena już od 500

COMFORT PLUS 
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance

cena już od 1350

PREMIUM
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance cena już od 1800

NOWY CITROËN C3 VAN

Pieczątka Autoryzowanego Dystrybutora

Ci troën za strze ga so bie pra wo wpro wa dza nia bez uprze dze nia zmian pa ra me trów tech nicz nych i wy po sa że nia po jaz dów ofe ro wa nych na ryn ku pol skim. Po da ne w cen ni ku in for ma cje nie są ofer tą han dlo wą w ro zu mie -
niu art. 66 Ko dek su Cy wil ne go. W wy pad ku sprze da ży kon su menc kiej za war te w tym cen ni ku in for ma cje nie sta no wią za pew nie nia w ro zu mie niu art. 4 ust. 3 usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su menc kiej
i nie sta no wią opi su to wa ru w ro zu mie niu art. 4 ust. 2 usta wy o sprze da ży kon su menc kiej. In dy wi du al ne uzgod nie nia wła ści wo ści po jaz du na stę pu ją w umo wie je go sprze da ży. Ce na cen ni ko wa sta je się ele men tem umo -
wy z kon su men tem w chwi li in dy wi du al ne go usta la nia tre ści tej umo wy.
UWAGA: nie któ re ele men ty wy po sa że nia opcjo nal ne go mo gą się wy klu czać lub być ze so bą po wią za ne. Peł na li sta wy po sa że nia se ryj ne go oraz opcjo nal ne go do stęp na w au to ry zo wa nych punk tach sprze da ży.
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CITROËN C3 VAN WAŻNIEJSzE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
KOD PROWADzENIE                                                                                                                                                             PLN brutto VAN

Wspomaganie kierownicy S
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach S
Kierownica standardowa S
Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, bębny hamulcowe z tyłu S
ABS REF AFU S
ESP bez możliwości odłączania S
Asystent ruszania na wzniesieniach S
Kontrola ciśnienia w ogumieniu S
Automatycznie włączanie świateł awaryjnych przy nagłym hamowaniu S
Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem S
Tempomat z ogranicznikiem prędkości S
Alarm niezamierzonego przekroczenia linii S

WYPOSAŻENIE zEWNĘTRzNE

Jeden kluczyk podstawowy i jeden z pilotem (3 przyciski) S
Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania S
Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk S
Szyby barwione S
Szyby przednie sterowane elektrycznie S
Szyby tylne sterowane ręcznie S
zderzaki w kolorze nadwozia S
Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych S
Bez Airbump® S
Klamki drzwi nielakierowane S
Podstawy i obudowy lusterek zewnętrznych nielakierowane S

INFORMACJE, WSKAŹNIKI i BEzPIECzEŃSTWO  

zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi. Wskazówki długie białe S
Komputer pokładowy S
Obrotomierz S
Wskaźnik temperatury zewnętrznej S
zegarek S
Wskaźnik przeglądów S
Kontrolka temperatury wody S
Kontrolka ciśnienia oleju S
Kierunkowskazy uruchomiane impulsowo S
System rozpoznawania znaków (Rozpoznawanie ograniczeń prędkości, akceptacja dla tempomatu) S
Coffee Brake Alert (komunikat "zrób przerwę" + logo "liżanka kawy" powyżej 2 godzin jazdy V>70km/h) S
WIDOCzNOŚĆ

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

Wycieraczka tylna z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości S
Lusterko wsteczne z manualnym przełącznikiem pozycji S

OŚWIETLENIE - SYGNALIzACJA

Reektory halogenowe H7 / H7 S
Lampy tylne 3D z żarówkami S
Światła dzienne DRL z żarówkami S

PR01 Reektory przeciwmgłowe (opcjonalnie lub w pakiecie z RL05 lub SAM) 600

S - Standard       — - Nie występuje 200 - Cena opcji P - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją ND - opcja niedostępna



KOD WYPOSAŻENIE WNĘTRzA                                                                                                                                            PLN brutto VAN

Airbag czołowy kierowcy S
Airbag czołowy pasażera odłączany S
Airbagi boczne z przodu + Airbagi kurtynowe z przodu S
Kontrolka zapięcia pasów S
Fotel kierowcy regulowany na wysokość S
Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3 S
Mocowania ISOFIX z przodu S
Podstawka na kubek S
Gniazdo 12V S
Fasada deski rozdzielczej z tworzywa LAMA S
Obicia drzwi przednich z tworzywa S
Dźwignia zmiany biegów z tworzywa, mieszek ze skaju S
Oświetlenie wnętrza S
Oświetlenie bagażnika S
Klimatyzacja manualna 3000
Przegroda stała za fotelami przednimi z półką z tworzywa S

AUDIO / TELEMATYKA

Radio RD6 z ekranem typu "C-" z 4 głośnikami szerokopasmowymi, Bluetooth, USB i mini-Jack (Ekran C- monochromatyczny) S
KOłA I OGUMIENIE
Koła stalowe 15" + kołpaki WHALETAIL  -  185/65 R15 T S
zestaw naprawczy S

RS02 Koło zapasowe dojazdowe 16'' - 125/85 R16 (Tylko Diesel) 500
RS03 Koło zapasowe dojazdowe 15'' - 185/65 R15 (Tylko benzynowe) 500

LAKIERY I PAKIETY

P0WP Blanc Banquise S
M0F4 Steel Grey 2100
M0VL Gris Platinium 2100
M09V Noir Perla Nera 2100
M0PY Rouge Rubi 2100
M0JY Cobalt Blue 2100
P0LS Almond Green 1100
M0EU Sable 2100
M04T Orange Power 2100
JD02 Dach w kolorze nadwozia S

LI01 Pakiet Bezpieczeństwa 
(AFIL sygnał dźwiękowy + alert na desce rozdzielczej / Rozpoznawanie znaków prędkości + zatwierdzanie w tempomacie) S

Tapicerka  Mica Grey S
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CITROËN C3 VAN WAŻNIEJSzE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

S - Standard       — - Nie występuje 200 - Cena opcji P - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją ND - opcja niedostępna



SILNIKI 1.2 PureTech 82 S&S 1.5 BlueHDi 100 S&S

WERSJE VAN VAN

Typ Benzynowy, z wtryskiem elektronicznym wielopunktowym Turbo diesel HDi

Liczba cylindrów - Liczba zaworów 3  - 12 4 - 16

Pojemność skokowa (cm3) 1199 1499

Moc maks. w kW (KM) przy obr/min 60 (82) / 5750 75 (102) / 3500

Moment obrotowy  maks. w Nm przy obr/min 118 / 2750 250 / 1750

Norma emisji spalin EURO 6.2 EURO 6.2

SKRzYNIA BIEGóW

Rodzaj (liczba przełożeń) Manualna (5) Manualna (5)

UKłAD KIEROWNICzY

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 10,7

zAWIESzENIE - HAMULCE - OPONY

zawieszenie Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Bębnowe

Opony 185/65 R15T

LICzBA MIEJSC 2

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA  wg normy VDA (dm3)

922

MASY (kg) (1)

Masa własna - Masa gotowego do jazdy 980 1090

Dopuszczalna masa całkowita 1550 1675

ładowność 570 585

OSIĄGI (bez pasażerów)

Prędkość maksymalna (km/h) 166 188

0 - 100 km/h (sek.) 13,2 10,0

zUŻYCIE PALIWA NEDC (w litrach / 100 km) 

Cykl miejski 6,5 4,3

Cykl pozamiejski 4,2 3,3

Wartość uśredniona 5,0 3,8

Emisja CO2 wartość uśredniona (g/km) 110 97

PALIWO

Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON +

Olej napędowy +

AdBlue® (w litrach) 17

Pojemność zbiornika paliwa (w litrach) 45 42
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CITROËN C3 VAN PARAMETRY TECHNICzNE

ND - Dane niedostępne 
Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.(1)
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* Szerokość samochodu / szerokość z rozłożonymi lusterkami.
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