
YENİ CITROËN C3



Citroën, Traction Avant ile 
otomotiv dünyasında devrim yaptı. 
İsmi ile de devrim yapan 
önden çekişli mühendisliğe 
atıfta bulundu.

Citroën, sürgülü yan kapısıyla 
son derece pratik ve modern 
tasarıma sahip olan TUB modelini
pazara sundu. 1948 yılında ise takipçisi 
olarak ünlü Type H’yi pazara sundu.

1934 1939 1948
Milyonların sevgilisi haline gelen 
2CV “4 kişi ve 50 kg bagajı güvenli ve 
ekonomik bir şekilde taşıyan bir araç” 
olarak yaratıldı. 5 milyonun üzerinde 
üretildi.

Citroën, CX’i pazara sundu. 
Motor ve şanzımanın önde birlikte 

kullanıldığı CX, teknik inovasyonlarla 
özgün tasarımı mükemmel bir şekilde 

harmanlıyordu. Gelişmiş hidro pnömatik 
süspansiyon, içbükey arka cam ve 

fütüristik gösterge paneli, daha sıradan 
olan rakiplerin önüne geçerek 

başarılı olmasını sağladı.

1974
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”Joli Dragon” şarkısıyla 90’lı 
yıllarda French Touch akımını 
temsil eden Le Tone, 15 yıllık 
müzik kariyerinden sonra, 
yavaş yavaş illüstrasyona geçiş 
yapmıştır. 2011’den beri, 
eserleri özellikle Paris Centre 
Pompidou sanat merkezinde 

sergilenmiştir. Renklere hakim olan sanatçılara 
hayran biri olarak; Le Tone keçeli kalemle çizdiği 
basit hikayeleri anlatmak için kullandığı siyah ve 
beyaza zaafı olduğunu itiraf ediyor. 

Bu dönem, benzersiz tasarımıyla
tüm yol koşullarında hareket 
edebilen ve çok amaçlı bir kullanım 
sunan Ami 6, Dyane ve Mehari gibi 
hafif ve çevik araçların altın çağı oldu.

1955 Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez 
sergilenen ve halkın beğenisine sunulan DS, 
fütüristik tasarım kavramını tamamen yeni bir 
boyuta taşımıştı. Flaminio Bertone imzasını taşıyan 
zamanın ötesinde aerodinamik tasarımıyla ”uçan 
daire” lakabıyla anılmıştı. Dış tasarımın altındaki 
teknoloji de bir o kadar yenilikçiydi. 

Citroën C4 Cactus, Nisan 2015 tarihinde 
“Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı” olarak 
seçildi. Söz konusu ödül bu modelin cesur 
ve yenilikçi tasarımıyla pazardaki diğer tasarım 
yaklaşımlarına meydan okuma iddiasını teyit 
niteliğini taşıyor.

1955 1968 2014

2019
Tamamen elektrikli 19_19 Concept 
otomobilinin benzersiz tasarımında 
havacılıktan ilham alınıyor. 
Uygulanan akıllı süspansiyon hareket 
halindeki bir salon deneyimi yaratırken, 
konforu en uç noktalara taşıyor. 
Concept otomobil ayrıca otonom sürüş, 
kişisel asistan ve 500 mil (800 km) 
menzil gibi özellikler sunuyor.
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ÜRÜN GAMI

İster şehir içinde, isterse de şehirlerarası 
yollarda, her bir Citroën üstün konfor ve 
huzurlu bir ortam sunuyor. 
Bu, her zaman böyleydi.

HERKESE GÖRE 
BİR CITROËN

CITROËN C5 AIRCROSS SUV

CITROËN C3 AIRCROSS SUV

YENİ CITROËN C3 CITROËN BERLINGO

CITROËN C-ELYSÉE
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RENKLER SENİNLE,
KONFOR SENİNLE!

YENİ CITROËN C3
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YENİ TASARIM
YENİ C3

TEMEL ÖZELLİKLER

YENİ  
ÖN TASARIM
Yeni LED ön farlarla
dikkat çekiyor.
SAYFA 12 - 13

Kişiselleştirme seçenekleriyle C3’ünüz 
sizi yansıtsın.

RENK
PAKETLERİ

SAYFA 16 - 21

Yan Airbump® olası darbelere karşı gövdeyi
korurken, aynı zamanda yeni Citroën C3’ün 
dinamik tasarımını güçlendiriyor.

YENİ
AIRBUMP®

SAYFA 14 - 15

İÇ 
AMBİYANS
Yeni C3 ile modern ve şık iki farklı iç ambiyans 
sizleri bekliyor.
SAYFA 22 - 23
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Ön ve arka park sensörü şehir içinde
park ve manevrayı önemli oranda
kolaylaştırıyor.

SÜRÜŞ 
DESTEK SİSTEMLERİ 

SAYFA 36 - 39

C3, 3,99 metre uzunluğu ile günlük 
kullanım kolaylığı sağlıyor.

Geniş ve rahat koltuklar, hem sürücüye hem de 
yolculara daha fazla rahatlık sunmayı hedefliyor.
Citroën Advanced Comfort® teknolojisi ile 
yolculuklar çok daha konforlu.

GENİŞ VE
KOMPAKT

ADVANCED COMFORT 
KOLTUKLAR

SAYFA 28 - 29

SAYFA 26 - 27
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İÇİNDEKİLER
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İÇİNDEKİLER
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S. 18   KİŞİSELLEŞTİRME

S. 24  CITROËN ADVANCED COMFORT ®

S. 32   TEKNOLOJİ
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TASA 
RIM

Güçlü karakteri ve yeni CUV tasarımıyla beraber 
sağlam ve dinamik görünümüyle kent otomobillerinin 
kurallar kitabını yeniden yazıyor. 
Kapının alt kısmında bulunan üç adet hava dolu 
kapsülden oluşan Airbump® paneller* sadece gövdeyi 
korumakla kalmıyor, aynı zamanda C3’ün çekici 
tasarımını tamamlıyor. 

*Versiyona bağlı olarak sunulmaktadır
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Daha iddialı ve dinamik bir görünüm sergileyen 
yeni Citroën C3’ün ön tasarımının mimarisi 
CXPERIENCE konsept otomobilinden esinleniyor. 
Marka logosu ile entegre krom çıtalar görsel 
olarak iki far ucunu birbirine bağlarken otomobile 
daha geniş ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. 
Yeni LED ön farlar ileri teknoloji ürünü bir 
görünüm kazandırırken alt kısmında 
konumlandırılan ön sis farlarını renkli  
çerçeveler sarıyor.

YENİ
ÖN TASARIM

TASARIM12



13



 Y
EN

İ 

TASARIM

Airbump®* yan panellerinin yeni 
tasarımı, yeni Citroën C3’ün güçlü 
dış tasarımına katkıda bulunuyor. 
Sadece görsel bir fonksiyon 
üstlenmekle kalmayan yan paneller 
aynı zamanda otomobilin yan 
gövdesini darbelere karşı koruyor. 

*Versiyona bağlı olarak sunulmaktadırA
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ZENGİN  
KİŞİSELLEŞTİRME
SEÇENEKLERİ

Yeni Citroën C3’te sunulan çeşitli gövde rengi
kombinasyonları ile sade veya cesur bir 
görünüm arasında seçim yapın.
Kendi C3’ünüzü,çift renk tavan ve renk
paketleriyle, zevkinize göre tasarlayın.*

*Versiyona ve isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.
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KİŞİ
SEL
LEŞTİR
ME

İksir Kırmızı ve Bahar Mavisi, yeni Citroën C3’ün 
kişiselleştirme özelliğini destekleyen renk 
seçeneklerinden ikisini oluşturuyor. 
Var olan siyah, beyaz ve kırmızı renk paketlerine, 
mavi renk paketi ekleniyor. Çift renk tavan 
seçeneklerine beyaz, siyah ve kırmızı çift renk 
tavanla beraber, yeni mavi tavan ekleniyor*

KİŞİSELLEŞTİRME

*Versiyona ve isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.
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4 
ÇİFT RENK 
TAVAN*

7 
GÖVDE 
RENGİ

4 
RENK 
PAKETİ*

YENİ

Renk Paketleri hem sis 
farlarını hem de Airbump® 
panellerini çevrelemektedir.

YENİ YENİ

YENİ
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KİŞİSELLEŞTİRME

Yeni Citroën C3’ünüzün tavanını yeni 
üç farklı tavan dekoru ile kişiselleştirin: 
Kırmızı, Mavi veya Techwood.

TAVAN 
DEKORU*  

*Versiyona ve isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.
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Yeni Citroën C3 için sunulan dış 
kişiselleştirme seçenekleri gerçek bir 
yaşam alanı olarak tasarlanarak,
iç ambiyans ile tamamlanıyor.
İç ambiyanslar, koltuk ve kapı döşemeleriyle 
tüm yolcular için sıcak ve konforlu
bir ortam sunuyor.

KİŞİSELLEŞTİRME
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Techwood

Emerald

YENİ

YENİ
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STRESİ 
AZALTMAK

ZİHİNSEL YÜKÜ
HAFİFLETMEK

KABİN İÇİNDEKİ
HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK

AKIŞI
İYİLEŞTİRMEK

CITROËN ADVANCED COMFORT ®24



Yeni Citroën C3’ün modern ve konforlu iç mekanı huzurun en üst seviyede olması için 
tasarlandı. CITROËN ADVANCED COMFORT® programı sürücü ve beraberindeki 
yolculara rahat ve konforlu bir yaşama alanı sunmak ve Citroën’in sürüş konforu 
yaklaşımını yaşatmak için yenilikçi, teknolojik ve akıllı çözümler sunuyor. 

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KONFOR İÇİN

KON
FOR

25



CITROËN ADVANCED COMFORT ®26
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Yeni Citroën C3, güçlendirilmiş ön 
bel desteği ve kalın dolgulu 
koltuklarıyla üstün bir konfor 
seviyesi sunuyor. Koltuklar,  
tamamı bir Citroën inovasyonu 
olan tasarımlarıyla koltuk 
minderinin sarkmadan yumuşak  
ve konforlu olmasını sağlıyor. 
Advanced Comfort koltuklar  
hem kısa hem de uzun 
yolculuklarda benzersiz sürüş 
konforu sağlarken, öndeki yolcular 
üstün bel desteğinin keyfini 
sürüyor.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®28



GENİŞ 
VE
KOMPAKT
Yeni Citroën C3 özellikle geniş diz mesafesiyle hem ön 
hem de arka koltuklarda son derece geniş ve ferah bir 
yaşama alanı sunuyor. 
Yeni Citroën C3 sadece 3,99 metre uzunluğuyla şehir içi 
kullanımına uygun ideal kompakt boyutları ve üstün 
manevra kabiliyetiyle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

GENİŞ
BAGAJ
HACMİ
Yeni Citroën C3, 300 litrelik geniş bagaj hacmi ile tüm 
etkinliklerinizin bir parçası olabilir. Yeni Citroën C3 kabin 
içindeki hayatı ve günlük yaşamı kolaylaştırmak için birçok 
özellik sunuyor. 
Mümkün olduğunca işlevsel olacak
şekilde tasarlanan saklama bölmeleri, küçük eşyaların
neden olabileceği karmaşayı ortadan kaldırıyor.
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TEKNOLOJİ

TEKNO
 LOJİ
Sürücü ve beraberindeki yolcuların konforu için tasarlanan 
teknolojiler sayesinde, güvenli ve sakin bir sürüş deneyimi sağlıyor. 
Yeni Citroën C3, günlük sürüşü daha kolay ve daha güvenli hale 
getiren çeşitli sürüş destek sistemleriyle* donatılıyor.

*Versiyona bağlı olarak sunulmaktadır.
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NO
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TEKNOLOJİ

*Versiyona bağlı olarak sunulmaktadır.
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Mirror Screen teknolojisini kullanarak, 
akıllı telefonunuzu yeni Citroën C3’ün ekranına 
bağlayabilir, ekran yansıtma özelliğini 
kullanabilirsiniz. Böylece multimedya içeriklerinize
erişebilir,akıllı telefonunuzu ve uyumlu
uygulamaları doğrudan araçtaki dokunmatik ekranı
kullanarak yönetebilirsiniz. Söz konusu teknoloji 
Apple CarPlay™ ile uyumludur.

7’’ Dokunmatik Ekran* ile 
daha keyifli bir sürüş deneyimi
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ŞERİT İHLAL 
UYARI
SİSTEMİ
60 km/s’nin üzerindeki hızlarda aktif olan 
sistem, aracın yanmayan sinyal lambasına 
rağmen yoldaki düz veya kesik beyaz çizgiyi 
geçip geçmediğini tespit ediyor. Bir ihlal 
tespit eden sistem sürücüyü sesli ve gösterge 
panelindeki bir işaretle görsel olarak uyarıyor. 

KÖR NOKTA  
UYARI
SİSTEMİ *
Hızlı otoyol veya duble yol sürüşlerinde 
güvenliği arttıran bu izleme sistemi, 
kör noktalardan birinde bir araç olduğunu 
sürücüye bildirmek için ilgili taraftaki aynada 
bulunan turuncu uyarı ışığını yakıyor.

ÖN
PARK
SENSÖRÜ *

Şehir içi sürüşünü kolaylaştırmak için tasarlanan 
bu sistem altı adet sensörden oluşuyor. 
Sistem park ve manevraları kolaylaştırmak ve 
daha güvenli hale getirmek için yakındaki 
nesnelere olan mesafeyi belirliyor ve ne kadar 
yaklaştığını sürücüye bildirmek için sesli bir 
uyarı veriyor. 

* Versiyona bağlı olarak sunulmaktadır.

 SÜRÜŞ DESTEK 
SİSTEMLERİ

TEKNOLOJİ

YENİ
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Hız sabitleme sistemi bir hız sınırının
ne zaman değiştiğini algılıyor ve yeni
seçilen hız sınırını sabitleme hızı olarak
öneriyor.

HIZ LİMİTLEYİCİ VE 
SABİTLEYİCİ

HIZ LİMİT 
PANOLARI 
OKUMA SİSTEMİ
Bu sistem hız limit levhalarını tanımlıyor
ve daha sonra bu bilgileri gösterge paneli
üzerinden sürücüye aktarıyor.

Sistem 65 km/s ve üzerinde bir hızda 
2 saatten daha uzun süre seyahat etmeniz 
halinde devreye giriyor ve mola vermek için 
sizi uyarıyor.

SÜRÜCÜ YORGUNLUK 
UYARI SİSTEMİ
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* Versiyona bağlı olarak sunulmaktadır.

TEKNOLOJİ

AKTİF GÜVENLİK 
FREN SİSTEMİ*

Sistem çarpışma riskini en aza indiriyor 
ve sürüş güvenliğini arttırıyor. 5 km/s 
ve üzerinde hızlarda çalışan sistemi hareketli 
veya hareketsiz nesneler dışında yayaları da 
algılıyor. Sistem olası bir çarpışma algılaması 
halinde sürücüyü uyarıyor. Sürücünün 
reaksiyon göstermemesi halinde otomatik 
olarak fren yaparak aracı durduruyor. 

SÜRÜCÜ  
DİKKAT UYARI
SİSTEMİ*
Sistem yoldaki şeritlere göre aracın 
yön değişikliklerini değerlendiriyor.
Sürücünün sürüşe odaklanamadığını
tespit eden sistem sürücüyü görsel 
ve sesli olarak uyarıyor.

Sistem, yol koşullarına bağlı olarak 
eğer karşıdan gelen bir araç tespit ederse
uzun fardan kısa farlara geçiş yapıyor.

AKILLI
FAR ASİSTANI*

 SÜRÜŞ DESTEK 
SİSTEMLERİ
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Sürücünün geri vitese takmasıyla, kamera aracın 
arkasındaki görüntüyü 7 inçlik dokunmatik ekrana 
aktarıyor. Renkli kılavuz çizgileri engellere olan 
yakınlığı belirliyor.

GERİ GÖRÜŞ  
KAMERASI*

Sürüş güvenliğini destekleyen sistem
dik yokuşlarda sürücü fren pedalını bıraktığında 
aracın geri kaymasını önlüyor. 
Yüzde 3’ün üzerindeki eğimlerde çalışan sistem 
aracı yaklaşık 2 saniye sabit tutarak ve fren 
pedalından ayağınızı kaldırıp gaz pedalına 
basmak üzere size zaman kazandırıyor.

YOKUŞ 
KALKIŞ 
DESTEĞİ
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DONANIM

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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• ÜRETİCİ GARANTİSİ: 2 YIL / SINIRSIZ KİLOMETRE
Citroën’iniz üretici kaynaklı gerçekleşecek tamir ve parça değişimleri için kilometre sınırlaması olmaksızın 2 yıl boyunca garanti altında
(garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne danışabilirsiniz).

• BOYA GARANTİSİ
Binek araçlar için 3 yıl
Ticari araçlar için 2 yıl

• DELİNMEYE KARŞI GARANTİ
Binek araçlar için 12 yıl
Ticari araçlar için 5 yıl

• CITROËN ARTI GARANTİ
Üretici garantisi dışında Citroën Artı Garanti ile aracınız sizin belirleyeceğiniz yaş ve km’ye kadar güvence altında 
(Citroën Artı Garanti koşul ve ücretleri için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz). 

• CITROËN ASSISTANCE: YEDEK ARAÇ
Citroën 24 saat içerisinde onarımını tamamlayamadığı garanti kapsamındaki araç sahiplerine Citroën Assistance Yedek Araç desteği vermektedir.
(Citroën Assistance Yedek Araç uygulaması koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne danışabilirsiniz).

• CITROËN ASSISTANCE: 7 GÜN / 24 SAAT
Citroën’iniz 7 gün / 24 saat Türkiye’nin her yerinde yol yardım hizmetiyle güvencede
(Citroën Assistance hizmeti ile ilgili ayrıntılı bilgi için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne danışabilirsiniz).

CITROËN
SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ
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