
CITROËN C3
TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIM



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODELLER

YENİ CITROËN C3

1.2 PureTech 83 HP 
S&S BVM5

1.2 PureTech 110 HP
S&S EAT6

MOTOR
Motor tipi Atmosferik benzinli Yüksek basınçlı turbo benzin direkt enjeksiyonlu

Silindir adedi 3

Motor hacmi (cc) 1199

Maksimum güç (HP / d/d) 83 / 5750 110 / 5500

Maksimum tork (Nm/ d/d) 118 / 2750 205 / 1750

Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu 6d - ISC

Vites kutusu Manuel 5 ileri Tam otomatik 6 ileri

BOYUTLAR
Uzunluk (mm) 3996

Genişlik (mm) 1749

Yükseklik (mm) 1490

Dingil mesafesi (mm) 2539

Bagaj hacmi (VDA) 300

PERFORMANS 
Maksimum hız (km/s) 169 193

0-100 km/s hızlanma (sn) 13,3 10,0

YAKIT TÜKETİMİ*
Şehir içi (L/100 km) 4,9 5,7

Şehir dışı (L/100 km) 3,8 4,3

Karma (L/100 km) 4,2 4,8

CO2 emisyonları (g/km) 96 109

Yakıt Deposu (lt) 47 47

* (AT) 715/2007 yönetmeliğine göre. Yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, donanımlar, aksesuarlar, otomobildeki yük, otomobilin durumu ve aerodinamik özelliklerini 
etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi, belirtilen değerlere göre farklılık gösterebilir.



FEEL FEEL BOLD SHINE

GÜVENLİK
ABS     
EBA (Acil Fren Destek Sistemi)    
EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı)    
ESP (Elektronik Stabilite Programı)    
Yokuş kalkış desteği (Hill Hold)    
Şerit ihlal uyarı sistemi    
Hız limit panoları okuma sistemi    
Sürücü yorgunluk uyarı sistemi    
Aktif güvenlik fren sistemi  - -  
Sürücü dikkat uyarı sistemi  - -  
Çarpışma riski uyarısı  - -
Akıllı far asistanı  - -
Kör nokta uyarı sistemi  - -
Sürücü ve yolcu hava yastıkları  
Yan hava yastıkları    
Perde hava yastıkları  
Arka koltuklarda Isofix çocuk koltuğu bağlantıları  
Lastik basınç uyarı sistemi    
Stepne  

KONFOR & İÇ TASARIM
Hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı
Anahtarsız giriş ve çalıştırma - -
Arka park sensörü -
Ön- Arka park sensörü - -
Geri görüş kamerası - -
Isıtmalı ön koltuklar - -
Otomatik yanan farlar - -
Yağmur sensörü - -
Manuel klima - -
Otomatik klima -
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon
Deri direksiyon

FEEL FEEL BOLD SHINE

KONFOR & İÇ TASARIM
Sürücü ön kol dayama
Follow me home (eve giriş aydınlatma sistemi) - -
Elektrokrom iç dikiz aynası - -
Elektrikli ön-arka camlar
Elektrikli ayarlanabilen ısıtmalı yan aynalar
Elektrikli katlanır yan aynalar -
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

TEKNOLOJİ
Yol bilgisayarı
7" Dokunmatik ekran  -
Mirror Screen  -
Radyo ve MP3 çalar
Direksiyondan müzik sistemi kontrolü
Hoparlör sayısı 4 6 6
USB bağlantı noktası
Bluetooth
Ön bölümde güç soketi (12V)

DIŞ TASARIM
Jantlar 15" 16'' 16"
Çelik Jant  -  -
3D görünümlü jant kapağı  -  -
HELLIX Alaşım Jant  -  -
Ön sis farları  -
Gündüz sürüş farları LED LED LED
LED ön farlar
3D görünümlü arka farlar
Karartılmış arka camlar  -
Beyaz renk detaylı Airbump*  -
Metalik renk O O O
Çift renk tavan** O O
Tavan dekoru***  - O

DONANIMLAR

*Airbump kırmızı renk paketiyle kırmızı, mavi renk paketiyle ise mavi olacaktır.
**Çift renk tavan seçeneğiyle birlikte gelecek özellikler: Tavan rengi yan aynalar
***Standart Tavan dekoru sadece gövde rengi İksir kırmızı, Bahar Mavi ve Kum Beji araçlarında sunulmaktadır..

● Standart ●● Opsiyon



RENK SEÇENEKLERİ & PAKETLERİ

7 
GÖVDE RENGİ

4 
RENK PAKETİ*

YENİYENİ

BEYAZ SİYAHKIRMIZI MAVİ

YENİ

SİYAH (M)

BAHAR MAVİ (M)

M.: METALİK BOYA
Ö. M.: ÖZEL METALİK BOYA

* VERSİYONA BAĞLI SUNULMAKTADIR.

OPAK BEYAZ

İKSİR KIRMIZI (Ö. M.)

KUM BEJİ (M)

ÇELİK GRİ (M)

PLATİN GRİ (M)



4 
TAVAN RENGİ*

3 
TAVAN DEKORU*

MAVİ DEKOR

KIRMIZI BEYAZ SİYAH MAVİ

TECHWOOD DEKOR KIRMIZI DEKOR

* VERSİYONA VE İSTEĞE BAĞLI SUNULMAKTADIR.



Citroën aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. ve Citroën model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve 
teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, broşür basıldığında geçerli olan teknik 
özellikleri esas alır. Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. ve Citroën tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir hak iddia 
edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar 
nedeniyle kağıt üzerindeki renkler, ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal yasalar, AB yasaları veya iklim koşulları 
gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Citroën ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Genel bilgi içeren bu broşür 
bir sözleşme senedi değildir. Daha ayrıntılı ve güncel bilgi www.citroen.com.tr’dedir. Bu katalogda yer alan veriler, Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin izni 
olmadan çoğaltılamaz.
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