КРОСОВЕР

CITROËN C3 AIRCROSS

КОМПАКТНИЙ
CITROËN C3 AIRCROSS
#Більше можливостей
CITROËN C3

CITROËN BERLINGO

CITROËN C-ELYSEE

CITROËN
C3 AIRCROSS SUV

CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

CITROËN ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО
Від жвавого центру міста до великих шосе — кожна поїздка буде зручною та позбавленою стресів.
Конструктори й інженери CITROËN завжди досягають такого результату.

CITROËN
SPACETOURER
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КОМПАКТНИЙ КРОСОВЕР

CITROËN C3 AIRCROSS

10 ГОЛОВНИХ ПЕРЕВАГ

КОМПАКТНИЙ,
ПРОТЕ КРОСОВЕР

Відчуття міцності й захисту, підвищене
положення водія для кращої
оглядовості.

ЧУДОВА
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Створюйте автомобіль «для себе»:
Безліч комбінацій для кузова
та варіантів оформлення
інтер’єра.

ПРОСТОРИЙ САЛОН
Вітаємо в найпросторішому салоні
у своєму класі!

ЗАВЖДИ ЗРУЧНИЙ
ДЛЯ ВАС

Двосекційний задній диван може
зсуватися, забезпечуючи до 520 л
об’єму багажника.

СКЛЯНИЙ ДАХ,
ЩО ВІДКРИВАЄТЬСЯ

Неймовірно великий скляний дах —
дайте сонячному світлу заповнити
салон!
4

СИСТЕМИ GRIP CONTROL®
ТА HILL DESCENT ASSIST
Система Grip Control® забезпечить
покращене зчеплення та прохідність
на різних, навіть слизьких поверхнях,
а система Hill Descent Assist допоможе
під час спускання згори.

КОЛЬОРОВИЙ
ПРОЄКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ
Дає змогу водію бачити всю важливу
інформацію, не відводячи погляду
від дороги.

ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ
Технології Mirror Screen
і бездротового заряджання —
усе для того, щоб ви могли зручно
користуватися своїми гаджетами.

10 СИСТЕМ ДЛЯ БЕЗПЕКИ
ТА ДОПОМОГИ ВОДІЄВІ
Надсучасні системи — наприклад,
автоматичне гальмування Active Safety
Brake або допомога під час паркування
Park Assist — гарантують зручні
й безпечні подорожі.

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ
ДВИГУНИ

Мотори серії PureTech, BlueHDi та HDi
гарантують високу потужність за низького
споживання пального й рівня викидів CO2.
5

ЗМІСТ
СТОР. 8 ДИЗАЙН
СТОР. 14 CITROËN ADVANCED COMFORT®
СТОР. 22 ТЕХНОЛОГІЇ
СТОР. 32 ОСНАЩЕННЯ
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ЗМІСТ
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КОМПАКТНИЙ КРОСОВЕР
НОВОЇ ЕРИ
CITROËN C3 AIRCROSS дарує свіжі думки

та ідеї в класі компактних кросоверів.
Підвищена лінія капота, великі колеса,
яскравий логотип «Подвійний шеврон»,
що продовжується у світлодіодах (LED)*
ходових вогнів — усе це створює
унікальний характер; водночас підвищене
положення водія надає відчуття великого
кросовера й забезпечує відмінну
оглядовість.
* Залежно від версії.

› 4 м 15 ‹ та 1 м 64

ЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ ВАС І
ВЕЛИКОГО МІСТА
CITROËN C3 AIRCROSS дарує ідеальний
баланс між компактністю для сучасного
міста та просторим і зручним салоном для
вашої сім’ї або друзів. Великі вікна
та панорамний скляний дах* створюють
яскраву, позитивну, розслаблювальну
атмосферу всередині. Водночас компактні
зовнішні розміри CITROËN C3 AIRCROSS
гарантують жвавість і зручність навіть
на тісних вулицях міста.
* Опціональне обладнання.

8

ДИЗАЙН

9

КОМПАКТНИЙ,
АЛЕ ПРОСТОРИЙ
Відчуття неймовірного простору в салоні
CITROËN C3 AIRCROSS — це не ілюзія,
а реальність! А його зручний інтер’єр,
що трансформується, означає, що ви можете
максимально використати кожну частинку цього
простору. Багажний відсік пропонує стандартний
об’єм 410 л, проте його можна збільшити до 520 л
завдяки зсувному задньому дивану*. Якщо вам
потрібно перевозити довгі речі, то стане в нагоді
сидіння переднього пасажира, що складається
вперед. Це і є справжня зручність!
* Залежно від версії.

10 ДИЗАЙН
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5 ТЕМАТИЧНИХ
ВАРІАНТІВ САЛОНУ

Metropolitan Grey ambiance

Urban Red ambiance

Унікальний дизайн інтер’єра
CITROËN C3 AIRCROSS походить
від таких яскравих складників нашого
життя, як сучасна мода, дизайн інтер’єра,
подорожі. Ви можете вибирати свій
улюблений салон з-поміж п’яти
різноманітних, контрастних варіантів,
кожен з яких дарує власну атмосферу
та створений так, щоб по-справжньому
надихати, дарувати відчуття інновацій,
бути прикладом високої якості.
Стандартний варіант салону створює
відчуття нейтрального спокою завдяки
комбінації сірої текстурованої передньої
панелі, оформлення сидінь тканиною
Mica Grey і помітних, але не обтяжливих
акцентів із жовтого прострочення.
Варіант салону Metropolitan Grey* огортає
вас яскравими кольорами й «теплим»
оздобленням сидінь і передньої панелі —
ідеальний баланс комфорту й контрастів.

Mistral Hype ambiance

Інтер’єр Urban Red* вирізняється
поєднанням темних кольорів із червоними
декоративними вставками на сидіннях.
Mistral Hype* — це розкішний салон
з елементами чорної шкіри й м’яка темна
тканина на сидіннях.
Найяскравіший варіант Colorado Hype*
з матеріалами, м’якими на дотик,
та унікальним забарвленням —
усе це створює відчуття всеосяжного
комфорту й затишку.

Colorado Hype ambiance
12 ДИЗАЙН

* Опціональне обладнання.
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ВНУТРІШНІЙ
СПОКІЙ

ЗРУЧНІ
ДРІБНИЦІ

КОМФОРТ І РЕЛАКС. ЗАВЖДИ

ЛЕГКА
ПОДОРОЖ

ПРАКТИЧНІСТЬ
ТА ІННОВАЦІЇ

14 CITROËN ADVANCED COMFORT®

Програму CITROËN ADVANCED COMFORT®
розроблено для забезпечення
неперевершеного рівня комфорту
та зручності для водія й пасажирів
автомобіля. Завдяки цьому все має бути
бездоганно та зручно — і для тіла, і для
розуму. Наприклад, усі точки контакту
в салоні автомобіля виконані м’якими
та зручними; істотно поліпшено
звукоізоляцію, що створює відчуття
спокою. Внутрішній простір —
по-справжньому стильний
та універсальний. Загальна позитивна
атмосфера в салоні робить подорожі
зручними й легкими, а інтуїтивно зрозумілі
технології дають вам змогу керувати
унікальними функціями автомобіля
буквально кінчиками своїх пальців.
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ОБ’ЄМ
БАГАЖНИКА
ДО

520 Л*

ЗСУВНІ
СИДІННЯ
ДРУГОГО
РЯДУ*

СПИНКА ПЕРЕДНЬОГО
ПАСАЖИРСЬКОГО СИДІННЯ,
ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ
ВПЕРЕД*

ІННОВАЦІЇ ВСЕРЕДИНІ

Продуманий до дрібниць салон
CITROËN C3 AIRCROSS надає вам нові можливості
й сили безкомпромісно вирішувати одвічне
питання — люди чи речі? Цей автомобіль
компактний, проте він має найпросторіший
салон у своєму класі: місце для водія
та пасажирів, високий рівень комфорту, багато
корисних деталей. Кожне з п’яти місць у салоні
забезпечено відмінним простором для ніг
і голови, що гарантує розслаблювальну
й комфортну подорож усім, хто перебуває
в салоні.
* Залежно від версії.
16 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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ВІН ПРОСТО ЗРУЧНИЙ.
ДУЖЕ ЗРУЧНИЙ
Кросовер CITROËN C3 AIRCROSS
із роздільно-складаними
та зсувними задніми сидіннями*,
а також із можливістю складання
спинки переднього сидіння*
вперед пропонує салон,
що вражає зручністю
та можливостями трансформації.
Це рішення, що насправді
покращує реальне життя. Кілька
рухів — і ви зможете перевозити
речі завдовжки до 2,4 м.
* Залежно від версії.

18 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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НАЙБІЛЬШИЙ У КЛАСІ
БАГАЖНИЙ ВІДСІК
За великою та зручною у відкриванні кришкою
багажника ви знайдете просторий багажний
відсік зі стандартним об’ємом 410 л, який,
до речі, можна швидко збільшити до 520 л —
варто лишень зсунути задні сидіння*. Також
модель CITROËN C3 AIRCROSS пропонує
регулювання підлоги багажника, що стане
в нагоді під час перевезення високих речей.
А завдяки складному задньому сидінню
можна значно збільшити корисний об’єм
багажного відсіку, також одержавши рівну
підлогу, що дуже зручно для завантаження
речей. Окрім того, є величезна кількість
зручних поличок, тримачів, кишень,
розташованих у всьому салоні.
* Залежно від версії.

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО
ВІДСІКУ ДО

520 Л

20 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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СИСТЕМИ
GRIP CONTROL®
ТА HILL DESCENT ASSIST
Покращена система Grip Control®
оптимізує зчеплення передніх коліс
з дорожнім покриттям залежно від умов
руху. Автоматично вона вмикається
в стандартний режим; однак, завдяки
перемикачу на передній панелі, ви можете
обрати один з чотирьох додаткових
режимів: «Сніг», «Бруд», «Пісок»,
вимкнення ESP. Крім того, система
Grip Control® з функцією допомоги
при спуску згори Hill Descent Assist*
дасть вам змогу безпечно i впевнено
подорожувати будь-якими шляхами —
навіть, коли потрібно спуститися вниз
по схилу слизького пагорба.
* Залежно від версії.

22 ТЕХНОЛОГІЇ
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КОЛЬОРОВИЙ
ПРОЄКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ:
БІЛЬШЕ КОЛЬОРУ
Й БЕЗПЕКИ*
Проєкційний кольоровий дисплей надає
водієві всю першочергову потрібну
інформацію — швидкість руху,
увімкнення круїз-контролю, підказки
щодо навігації — якраз на рівні очей
водія. Отже, тепер можна дивитися
на потрібні параметри руху,
не відриваючи погляду від дороги:
зручно й безпечно.
* Опціональне обладнання.
24 ТЕХНОЛОГІЇ
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ЗАВЖДИ
НА ЗВ’ЯЗКУ

Завдяки сучасним технологіям
CITROËN C3 AIRCROSS ви можете завжди бути
на зв’язку — просто й легко. У центральній консолі
передбачено місце для бездротового заряджання
смартфона. Автомобіль дістав нову навігаційну
систему CITROËN Connect Nav*. Окрім того,
автомобіль оснащено функцією Mirror Screen*
і підтримкою технологій Apple CarPlay™*
та Android Auto*, що означає можливість
під’єднання смартфона. Зрештою, ви зможете
використовувати сумісні додатки, улюблені
функції, прослуховувати музику, працювати
з повідомленнями — і робити все це не на дисплеї
смартфона, а керуючи ним із дисплея автомобіля:
комфортно, безпечно, зручно.
* Стандартно для певних версій автомобіля
або залежно від замовлених опцій.

26 ТЕХНОЛОГІЇ
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10 СИСТЕМ
ДЛЯ БЕЗПЕКИ
Й ДОПОМОГИ
ВОДІЄВІ

КОЛЬОРОВИЙ
ПРОЄКЦІЙНИЙ
ДИСПЛЕЙ*

Справжня інновація для автомобілів
цього класу — кольоровий дисплей
(Head-Up Display) — дає вам змогу
не відволікатися від дороги
й одночасно отримувати інформацію,
що важлива та потрібна водієві:
швидкість руху, настройки круїзконтролю, попередження про
небезпеку, підказки щодо навігації
тощо.
* Залежно від версії.

РОЗПІЗНАВАННЯ ЗНАКІВ
ОБМЕЖЕННЯ
ШВИДКОСТІ

АВТОМАТИЧНЕ
ГАЛЬМУВАННЯ
ACTIVE SAFETY BRAKE*

АВТОМАТИЧНЕ
АДАПТИВНЕ ДАЛЬНЄ
СВІТЛО*

Система розпізнає знаки
обмеження швидкості та надає
цю інформацію водієві на панелі
приладів та/або на проєкційному
дисплеї; водій може прийняти
рекомендацію та встановити
максимальну швидкість для
круїз-контролю.

Система автоматичного екстреного
гальмування Active Safety Brake
покликана зменшити ризик або
взагалі унеможливити ймовірну
ДТП. Ця система працює
на швидкостях, вищих за 5 км/год,
і контролює простір попереду
автомобіля, виявляючи інші
автомобілі, різноманітні об’єкти,
пішоходів. У випадку небезпеки
система надасть сигнал водієві,
якщо він не зреагує — система
дасть сигнал на гальмування.

Ця система автоматично
перемикає світло з дальнього
на ближнє та навпаки — залежно
від умов руху й наявності інших
автомобілів. Це зменшує
навантаження на водія і дає йому
змогу зосередитися на керуванні
автомобілем.
* Залежно від версії.

СИСТЕМА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
ВИХІД ЗІ СМУГИ РУХУ

Система попередження про вихід
зі смуги руху DWS (Lane Departure
Warning System) працює на швидкості
понад 60 км/год і здатна значно
покращити безпеку. Адже ця система
стежить за білими лініями,
що позначають смуги руху, та надає
візуальний і звуковий сигнали водієві
у випадку неочікуваної зміни смуги
руху (без увімкнення відповідного
покажчика повороту).

* Залежно від версії.

28 ТЕХНОЛОГІЇ
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10 СИСТЕМ
ДЛЯ БЕЗПЕКИ
Й ДОПОМОГИ
ВОДІЄВІ

НАГАДУВАННЯ
ПРО ПЕРЕРВУ
«НА КАВУ»

ДОПОМОГА
ПІД ЧАС ПАРКУВАННЯ
PARK ASSIST*

СИСТЕМА
КОНТРОЛЮ
«СЛІПИХ ЗОН»*

Турбуючись про вашу безпеку
в довгих подорожах, система Coffee
Break Alert нагадає вам про потребу
зупинитися для короткого
відпочинку; умови спрацювання —
дві години безперервної подорожі
за швидкості 60 км/год або вище.

Активна система допомоги під час
паркування вміє не тільки визначати
місце, достатнє для автомобіля,
а навіть може керувати кермовим
колесом, повертаючи його
в потрібний бік. Вам лише треба
перемикати передачі й натискати
педалі акселератора або гальм,
решту система зробить сама —
це дуже зручно!

Ця система є важливою складовою
безпеки під час руху в щільному
трафіку, адже вона відстежує
автомобілі, що перебувають
у «сліпих зонах» бокових дзеркал
заднього огляду, та повідомляє
про це водія, вмикаючи яскравий
помаранчевий індикатор
з відповідного боку.

* Залежно від версії.

30 ТЕХНОЛОГІЇ

* Залежно від версії.

СИСТЕМА
БЕЗКЛЮЧОВОГО
ДОСТУПУ Й ЗАПУСКУ
ДВИГУНА*
Завдяки цій системі автомобіль
вас одразу впізнає — ви зможете
відмикати та замикати двері, а також
запускати та глушити двигун, навіть
не дістаючи ключі зі своєї кишені
або валізи.
* Залежно від версії.

ДОПОМОГА
ПІД ЧАС СТАРТУ
ВГОРУ
Ця функція забезпечує покращення
комфорту й керування
автомобілем, утримуючи його від
скочування назад за потреби старту
вгору. Система працює на схилах
під кутом від 3% та утримує
автомобіль нерухомим приблизно
дві секунди після відпускання
педалі гальм — якраз удосталь
часу, щоб перенести ногу на педаль
акселератора, натиснути її та м’яко
рушити вперед.
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8 КОЛЬОРІВ КУЗОВА

ПОМАРАНЧЕВИЙ (М)

ТЕМНО-СІРИЙ (М)

ВАРІАНТИ ПАКЕТІВ
ЗОВНІШНЬОГО ДЕКОРУ

БІЛИЙ (Е)

СИНІЙ (М)

ПІСОЧНИЙ(М)

5 ВАРІАНТІВ ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

ЧОРНИЙ

ТЕМНО-СІРА ТКАНИНА MICA GREY

ІНТЕР’ЄР METROPOLITAN GREY

ІНТЕР’ЄР URBAN RED

ІНТЕР’ЄР HYPE COLORADO

ЧОРНИЙ (М)
ПОМАРАНЧЕВИЙ

ЧЕРВОНИЙ (М)

СРІБЛЯСТИЙ (М)

М — металік, Е — емаль

СРІБЛЯСТИЙ

2 КОЛЬОРИ ДАХУ

БІЛИЙ

ЧОРНИЙ
INK BLACK

32 ОСНАЩЕННЯ

ІНТЕР’ЄР HYPE MISTRAL

БІЛИЙ
NATURAL WHITE
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ВИБІР КОЛІСНИХ ДИСКІВ

CITROËN:

ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ

16˝ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ
MATRIX

16˝ СТАЛЕВІ
КОЛІСНІ ДИСКИ
STEEL & STYLE

ДОГОВІРНА ГАРАНТІЯ:
3 роки або 100 000 км пробігу*
ГАРАНТІЯ НА ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ:
3 роки
ГАРАНТІЯ ВІД НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ:
12 років

17˝ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ
4 EVER

CITROËN FINANCIAL SERVICES

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

1597
1597 // 1637**
1637**
1597 / 1637**

1513
1513
1976
/ 1824*
1976
/ 1824*

СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОРОЗІ
CITROËN ASSISTANCE:
24 години на добу, 7 днів на тиждень протягом дії договірної
гарантії
СЕРВІСНІ КОНТРАКТИ:
уточнюйте в офіційного дилера CITROËN

ПРИДБАЙТЕ СВІЙ CITROËN ВИГІДНО!

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ
SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

2005

708708

2604
2604
4154
4154

842842

1491
1491
1756
1756

ВИД ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

КРЕДИТ, ФІНАНСОВИЙ АБО ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ, СТРАХУВАННЯ

Авансовий платіж

Від 10% вартості автомобіля

Термін фінансування

Від 12 до 84 місяців

Валюта фінансування

Гривня або гривня з прив'язкою до курсу USD

Ставка фінансування

Фіксована або змінна

Страхові
МИРА продукти
ПО РАЛЛИ

КАСКО, ОСЦПВ, ДЦВ, страхування життя та інше

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА

CITROËN
В КУБКЕ
КОНСТРУКТОРОВ
Деталі
на сайті
www.citroen.ua та в офіційних дилерів Citroën в Україні.

0 800 502 200
(Безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів на території України.)

* На всі автомобілі Citroёn поширюється договірна гарантія терміном на 3 роки або 100 000 км, залежно від того, що настане раніше для легкових автомобілів,
та два роки без обмеження загального пробігу для вантажно-пасажирських автомобілів, крім випадків, що були обумовлені додатково. Подробиці на сайті citroen.ua.

ЗАВАНТАЖУЙТЕ ДОДАТОК MYCITROËN
на ваш смартфон, щоб користуватись інформацією та сервісами, підібраними
спеціально під ваш Citroën.

Customer
reviews
842

1491
1756

citroen-advisor.co.uk

ОЦІНЮЙТЕ ТА ДІЛІТЬСЯ ДУМКАМИ ПРО ВАШ АВТОМОБІЛЬ
також і у дилера Citroёn при покупці чи обслуговуванні свого авто. Рейтинги
та огляди публікуються на сайті Citroёn.

Інформація про моделі та їхні характеристики діє на момент видання цього документа, наводиться лише для довідки і не може розглядатися як контрактні зобов’язання. Citroёn залишає за собою право
без попереднього повідомлення вносити зміни в характеристики представлених моделей автомобілів без зобов’язань щодо оновлення цього документа. Подання кольорів кузова й матеріалів
внутрішнього оздоблення наведено для інформації, оскільки технології друку не забезпечують точного відтворення колірної гами. Кольори, які представлені на фотографіях у каталозі, можуть
відрізнятися. Для отримання детальнішої інформації звертайтеся до найближчого дилера Citroën.
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