НОВИЙ CITROËN C1
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1934

2014

CITROËN створює
славнозвісний Traction
Avant, який спричиняє
докорінні зміни в
автопромисловості. Назва
автомобіля пов’язана з
революційною системою
переднього приводу.

Випуск CITROËN C4
CACTUS з інноваційними
захисними накладками
AIRBUMP®.

1919
Розпочинається масове виробництво
першого CITROËN Type A.
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1939
CITROËN випускає TUB –

практичний і сучасний фургон із
зсувними дверима. А 1948 року
стартує виробництво його нащадка,
відомого Type H.

1948
2CV — народний улюбленець,
створений як «безпечний та
економічний автомобіль для
чотирьох людей і 50 кілограмів
вантажу». Компанія випускає
понад 5 мільйонів машин.

1968
Настає золота пора легких і жвавих
машин Ami 6, Dyane і Mehari, які
мають унікальний дизайн та
універсальне призначення.

1974
Сімдесяті й вісімдесяті роки
знаменують технологічне піднесення
CITROËN. З’являються моделі AX,
BX, CX і поліпшена XM — престижне
авто з гідропневматичною підвіскою
Hydractive.

2017
Переможці Кубка світу з ралі в заліку конструкторів з
1993 по 1997 рік; чемпіони Кубка світу з ралі в
особистому заліку чотири рази поспіль; вісім
чемпіонських титулів у заліку конструкторів у WRC і
два у WTCC. 2017 року CITROËN здобуде нові
перемоги у WRC.
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CITROËN C1

ЗМІНЮЙ МІСТО

НОВИЙ CITROËN C3

AIRCROSS

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN ДЛЯ КОЖНОГО
НОВИЙ CITROËN C4
CACTUS ХЕТЧБЕК

CITROËN C4
SPACETOURER
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МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Автомобілі CITROËN зручні й практичні в місті та на
великих шляхах. І так було завжди.

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN GRAND C4
SPACETOURER

CITROËN
SPACETOURER
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ЗМІСТ
C. 08 – ДИЗАЙН
C. 12 – КОМФОРТ
C. 20 – ТЕХНОЛОГІЇ
C. 26 – ОСНАЩЕННЯ
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зміст
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ЕФЕКТИВНЕ
ВИКОРИСТАННЯ
ПРОСТОРУ
ВЕРСІЇ З ТРЬОМА І
П’ЯТЬМА ДВЕРИМА

Габарити авто зручні для тісних
вулиць: довжина — лише 3,46 м,
ширина — 1,62 м і висота —
1,46 м. А в салоні вистачить місця
для чотирьох дорослих.

8

ДИЗАЙН

3,46 м
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ЯСКРАВА
ОСОБИСТІСТЬ

Білий (F)

Бежевий/
чорний дах

Темно-сірий (M)

Червоний/
чорний дах

Сміливі лінії й елегантні форми CITROËN C1 вдало
підкреслюють його колір. Можна обрати один з
восьми відтінків: чорний, світло-сірий, темно-сірий,
синій, білий, ментоловий, або червоний. Або віддати
перевагу контрастному забарвленню, поєднавши
улюблений тон кузова з дахом ментолового, світлосірого або чорного кольору.

Бежевий (F)

Чорний (M)

Синій/
чорний дах

Ментоловий (F)

Чорний/
світло-сірий дах

Світло-сірий (M)

Cиній (M)

Червоний (F)

Білий/
ментоловий дах

(M): Металік – (P): Перламутр – (F): Лак
10 ДИЗАЙН
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КОМФОРТ БЕЗ ЗУСИЛЬ
Кожен елемент автомобіля CITROËN C1
створений для приємних поїздок містом:
ергономічні та вдало розташовані
елементи керування, чимало місць для
речей і зручний доступ до просторого
багажника. За містом ви оціните надійне
зчеплення з дорогою та легке
кермування.

12 КОМФОРТ
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4,8м
ІДЕАЛЬНЕ КОЛО

На спритному й компактному CITROËN C1
нескладно маневрувати будь-де. Адже авто
має малий радіус повороту — лише 4,8 м. А
електромеханічний підсилювач керма
допоможе розвернутись акуратно.

14 КОМФОРТ

15

196
ЛІТРІВ
ЗРУЧНИЙ
ДОСТУП
ПРОСТІР

Кожен елемент привітного
салону CITROËN C1 спрощує
буденне життя. Підніміть
задню кришку, і полиця
відкриє доступ до багажника
об’ємом 196* літрів. А
склавши роздільну спинку
заднього сидіння, ви
отримаєте 780 літрів
корисного простору, яким, до
того ж, легко користуватись.
* 180 дм³ з запасним колесом

16 КОМФОРТ
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ПРИЄМНЕ ЖИТТЯ
В МІСТІ
Для комфортного існування в мегаполісі
CITROËN C1 має потрібне оснащення й
зручні місця для речей: підставку для
напоїв, відділення для рукавичок, яскравий
і чіткий 7-дюймовий сенсорний екран і
управління на кермі*. Для більшого
комфорту — передні сидіння з фіксацією
налаштувань (у тридверній версії).
* залежно від версії

18 КОМФОРТ
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ЛЕГКИЙ ПОЧАТОК

В автомобілі CITROËN C1 спокійно й безпечно
за будь-яких умов. Про це дбають шість
подушок безпеки й система стабілізації в
базовій комплектації, система контролю
тиску в шинах та обмежувач швидкості*. А
завдяки системі безключового доступу* ви
легко відчините двері й запустите двигун, не
виймаючи електронний ключ із сумочки або
кишені.
* залежно від версії

20 ТЕХНОЛОГІЇ
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УДОСКОНАЛЕНА
БЕЗПЕКА

ФУНКЦІЯ
АВТОМАТИЧНОГО
ЕКСТРЕНОГО ГАЛЬМУВАННЯ

АСИСТЕНТ
РУШАННЯ
ВГОРУ

СИСТЕМА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИХІД
ЗІ СМУГИ РУХУ

КАМЕРА
ЗАДНЬОГО
ОГЛЯДУ

Функція автоматичного екстреного
гальмування застосовує гальма на
швидкості до 32 км/год, якщо
камера вгорі лобового скла
виявить неминуче зіткнення з
машиною попереду.

Асистент утримує авто кілька
секунд у мить рушання на
стрімких підйомах, аби ви поволі
набирали швидкість і їхали без
ривків. Озирніться навколо для
безпечного початку руху.

Якщо авто перетинає суцільну або
переривчасту лінію розмітки з
вимкненим покажчиком повороту,
система попередження про вихід зі
смуги руху сигналізує водію
звуковим і візуальним сигналом.

Щоб акуратно паркуватися
навіть у найтісніших місцях,
на 7-дюймовий екран
виводиться чітке зображення
з камери.

* залежно від версії

22 ТЕХНОЛОГІЇ

Наявність обладнання залежить від комплектації і для деяких версій доступне за доплату.
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ЕКОНОМІЧНІСТЬ,
ЕФЕКТИВНІСТЬ,
ЗАДОВОЛЕННЯ
Кожна модифікація CITROËN C1
доволі потужна, економічна й чудово
керована. Вона поєднує поліпшений
дизайн, невелику вагу, шини з
надзвичайно низьким опором
кочення та новітні двигуни на вибір.
Двигун 1.0 VTi 72 к.с. укупі зі жвавою
5-ступеневою механічною або
роботизованою коробкою передач не
витрачає багато пального й не
шкодить довкіллю. Якщо треба
виїхати за місто, CITROËN C1 завжди
напоготові.

CITROËN C1 споживає від 4,1 л на 100 км,
що відповідає викидам CO2 на рівні 95 г/км.

24 ТЕХНОЛОГІЇ

Двигуни CITROËN C1 відповідають
нормам Euro 6.
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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Міський цикл,
л/100 км

Заміський цикл,
л/100 км

Змішаний цикл,
л/100 км

1,0 VTi 72 МКПП

4,9

3,6

4,1

1,0 VTi 72 РКПП

4,9

3,8

4,2

ДВИГУНИ

CITROËN:

РОЗМІРИ

СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО І ВИКИДИ СО2 ( СЕЕ 1999-100)*
Викид CO₂,
г/км

ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ
ДОГОВІРНА ГАРАНТІЯ:
2 роки без обмеження пробігу
ГАРАНТІЯ НА ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ:
3 роки
ГАРАНТІЯ ВІД НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ:
12 років
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* дані щодо споживання пального одержано згідно зі стандартними
тестовими процедурами ЄС і використовуються лише для
порівняння, вони можуть не відповідати фактичному споживанню
пального в дорожніх умовах

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ

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

CITROËN FINANCIAL SERVICES
ПРИДБАЙТЕ СВІЙ CITROËN ВИГІДНО!

ТКАНИНА MICA GREY

ТКАНИНА ASPENIN

ТКАНИНА ZEBRA RED

ШКІРА GRAINE BLACK

ДИСКИ

ТКАНИНА WAVE LIGHT GREY

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 плаваюча

Страхові продукти

КАСКО, ОСЦПВ, ДЦВ, страхування життя та інше

Деталі на сайті www.citroen.ua та в офіційних дилерів Citroën в Україні.

АКСЕСУАРИ
ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ
2005
ДИТЯЧЕ
АВТОКРІСЛО «KIDDY
CRUISERFIX PRO»

ПРОТИТУМАННІ
ФАРИ

СТАЛЕВІ ДИСКИ 14″
STAR

SÉBASTIEN LOEB

СТАЛЕВІ ДИСКИ
15″
В ПИЛОТНОМ
ЗАЧЕТЕ
COMET

ДИФУЗОР
ЗАДНЬОГО
БАМПЕРА

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ
CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

0 800 502 200
(Безкоштовно зі всіх стаціонарних телефонів на території України.)

СИСТЕМА
ДОПОМОГИ ПРИ
ПАРКУВАННІ

26 ОСНАЩЕННЯ

КИЛИМКИ

ХРОМОВАНІ
НАКЛАДКИ
(лише для 3-дверної версії)

РЕЙЛІНГИ ДАХУ

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ 15″
PLANET

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ 15″
PLANET BLACK

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, представлені на фотографіях у каталозі, можуть відрізнятися. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до
найближчого дилера Citroën.
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