НОВИЙ

CITROËN C3 AIRCROSS

Усі 90-ті Le Tone був
на вершинах хіт-парадів
із композицією Joli Dragon
і присвятив музиці
15 років, але своєчасно
змінив напрям діяльності
на ілюстрацію. З 2011 року
його твори виставлялись
у відомих галереях, як-от у центрі
Помпіду. Le Tone щиро захоплюється
митцями, котрі знають, як працювати
з кольором, але зізнається, що особисто
він надає перевагу чорному й білому —
фломастерами цих кольорів він
розповідає прості історії в нотатниках.

2019

1974
Citroën випускає
модель СХ — безпрецедентне
поєднання технічних інновацій
та сучасного дизайну
з розміщеними спереду
двигуном та коробкою
передач. Продумана
гідропневматична підвіска,
увігнуте заднє скло
та футуристична передня
панель виділили цю модель
з-поміж більш посередніх
конкурентів.

Ефектний дизайн повністю
електричного 19_19 Concept,
створений під натхненням
від повітроплавання.
Комфорт у ньому доведено
до абсолютного максимуму,
а розумна підвіска створює
атмосферу вітальні
на колесах. Концепт-кар
також має функцію
автономного водіння
й персонального асистента,
а запас ходу становить
500 кілометрів.

1934

2

Citroën здійснює революцію
на автомобільному ринку,
випустивши Traction Avant.
Ця легендарна назва вказує
на інноваційну передньоприводну конструкцію
автомобіля.

1939

Citroën випускає модель TUB,
яка має надзвичайно практичний
сучасний дизайн iз зсувними
бічними дверима, а в 1948 році
побачить світ її відомий
наступник — Type H (див. вище).

1948

Популярний 2 CV
створений як «безпечне
та економічне авто, здатне
перевозити чотири особи
та 50 кг багажу». Цих
автомобілів випущено
понад 5 мільйонів.

1955

Представлений широкому загалу на
Паризькій автомобільній виставці 1955
року, DS піднімає футуристичний дизайн
на новий рівень. За свою аеродинамічну
форму, створену Фламініо Бертоне, він
отримав прізвисько «літальна тарілка».
Рівень внутрішнього оснащення був
не менш сучасним.

1968

Золота ера легких
та маневрених авто, таких
як Ami 6, Dyane та Mehari,
унікальна конструкція яких
підходить для будь-яких доріг
та цілей.

1970

Сучасний вигляд і лаконічний стиль GS
забезпечили йому славу одного з найбільш
аеродинамічних та комфортних автомобілів
на ринку на багато років уперед. Продажі
цього хетчбека з опозитним 4-циліндровим
двигуном і гідропневматичною підвіскою
сягнули майже 2,5 мільйона одиниць.
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CITROËN ДЛЯ КОЖНОГО
Насолоджуйтеся комфортом та відчуттям добробуту
під час поїздки, хоч би де ви були — у місті чи на швидкісній трасі.
Саме такі цінності завжди були рушійною силою Citroën.

CITROËN C-ELYSEE

CITROËN C3

НОВИЙ КРОСОВЕР
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN C4

CITROËN
C3 AIRCROSS SUV

CITROËN BERLINGO
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МОДЕЛЬНИЙ РЯД

CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

CITROËN SPACETOURER

5

9 ГОЛОВНИХ
ПЕРЕВАГ
НОВИЙ КОМПАКТНИЙ
КРОСОВЕР
Новий дизайн із вражаючою індивідуальністю
та підсиленою, міцною конструкцією.
СТОР. 10–13

ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ
ДИЗАЙН
Нові кольори кузова та нові палітри
зовнішнього забарвлення для численних
комбінацій на ваш смак.
СТОР. 14–17

СИДІННЯ ПІДВИЩЕНОГО
КОМФОРТУ
Новаторська конструкція сидінь,
доповнена трьома варіантами інтер’єру.
СТОР. 20–21

ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР
Одне з найпросторіших пасажирських
відділень у своєму ринковому сегменті.
СТОР. 22–23

МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ
Зсувне сидіння диванного типу з двох частин
60/40 та об’єм багажника до 520 літрів.

КЕРУВАННЯ
ЗЧЕПЛЕННЯМ
ТА СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС СПУСКУ
Оптимальне зчеплення шин
з дорожнім покриттям і керована
швидкість навіть на крутих схилах.
СТОР. 28–29

МОЖЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ
Чутливий, зручний на дотик
9-дюймовий сенсорний екран —
ергономічний і легкий для
сприйняття.
СТОР. 30–31

11 СИСТЕМ
ДОПОМОГИ ВОДІЄВІ
Система попередження
про зіткнення та екстреного
гальмування у міському циклі руху,
допомога при паркуванні тощо.
Почувайтеся ще більш впевнено
у кожній подорожі.
СТОР. 32–35

АВТОМАТИЧНА
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EAT6
Та ефективний двигун —
бензиновий PureTech або дизельний
BlueHDi.
СТОР. 36–39

СТОР. 24–27
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ПЕРЕВАГИ

7

ЗМІСТ
СТОР. 10
СТОР. 18
СТОР. 28
СТОР. 40
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ЗМІСТ

ДИЗАЙН
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
ТЕХНОЛОГІЇ
ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ

9

НОВИЙ

Новий кросовер Citroën C3 Aircross став ще впевненiшим
у собі, і тепер він випромінює більше престижності, сили
та сучасності, ніж раніше. Хромовані шеврони оновлено
й розширено назовні аж до світлодіодних фар. Чіткий
геометричний малюнок на модернізованій решітці
радіатора та алюмінієво-сіра захисна пластина
з кольоровими вставками ще більше підкреслюють
його міцний характер.

10 ДИЗАЙН
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New 17˝ колісні диски Origami
12 ДИЗАЙН

НЕАБИЯК
ВРАЖАЄ

Нові LED-фари

Новий кросовер Citroën C3 Aircross має могутню, міцну статуру, яку ще сильніше
підкреслює високий горизонтальний капот, просторі відділення та захист нижньої
частини кузова і колісних арок. На ньому з першого погляду видно характерні риси
кросовера. Суцільне скління створює відчуття добробуту й легкості і додатково
підкреслює сильний та унікальний характер автомобіля.
13

ЧИСЛЕННІ
ВАРІАНТИ
ПЕРСОНА
ЛІЗАЦІЇ
Новий кросовер Citroën C3 Aircross можна оформити на ваш
смак — для нього доступно сім кольорів кузова, три кольори
даху на вибір та чотири палітри зовнішнього забарвлення.
Щоб допомогти вам персоналізувати автомобіль в ідеальний
для вас спосіб, ми врахували кожну деталь — зокрема, кольорові
вставки на передній захисній пластині, корпуси дзеркал
з кольоровим маркуванням та задні вікна боковини кузова,
для яких доступний унікальний декор. Також доступний новий
асортимент легкосплавних дисків — з діамантовим напиленням
або повністю чорним покриттям.

14 ДИЗАЙН

3
КОЛЬОРИ
ДАХУ
НА ВИБІР

7
КОЛЬОРІВ
КУЗОВА

4
КОЛЬОРОВІ
ПАЛІТРИ
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ІНТЕР’ЄР STANDARD
Елегантне лаконічне оформлення
салону iз сидіннями, обшитими сірою
тканиною Mica Grey, і текстурованою
сірою панеллю приладів.

ІНТЕР’ЄР METROPOLITAN GRAPHITE*
Розкішний та ультрамодний інтер’єр,
у якому обшивка з ЕКО-шкіри
графітового кольору iз сірими вставками
гармонійно поєднується з обшитою
панеллю приладів. Спинки сидінь
прикрашені поперечною смугою
з текстурою світлого дерева.
Витончений інтер’єр додатково
оздоблений новою фірмовою
вишивкою Citroën у вигляді
стилізованих шевронів.

ІНТЕР’ЄР HYPE GREY*
Це витончений елітний інтер’єр,
у якому обшивка iз сірої шкіри
з чорними вставками поєднується
з обшитою панеллю приладів.
Спинки сидінь оздоблені новою
фірмовою вишивкою Citroën
у вигляді стилізованих шевронів.

3 ВАРІАНТИ
ІНТЕР’ЄРУ
Дизайн інтер’єру нового кросовера Citroën C3 Aircross
створено під натхненням від подорожей, моди та меблів.
На вибір доступно три кардинально різні інтер’єри, кожен
з яких має унікальні декоративні деталі для створення
унікального настрою.

* Деталі можуть відрізнятися залежно
від обраної моделі та оздоблення
і як входять у стандартну комплектацію,
так і замовляються окремо. Інтер’єри
Metropolitan Graphite та Hype Grey
комплектуються сидіннями підвищеного
комфорту — Citroën Advanced Comfort®.
16 ДИЗАЙН
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КОМ
ФОРТ
Сучасний і гостинний салон нового кросовера
Citroën C3 Aircross створений дарувати безтурботність.
Програма CITROËN ADVANCED COMFORT® пропонує
водіям і пасажирам технологічні, інноваційні та розумні
рішення, підтверджуючи славетну комфортність
водіння Citroën. Ця філософія комфорту базується
на чотирьох принципах: ефект кокона, практичність,
плавність та спокій.

ОМИНАЙ
СТРЕС

18 CITROËN ADVANCED COMFORT®

НАСОЛОДЖУЙСЯ
ЛЕГКІСТЮ

ВІДПУСТИ
ДУМКИ

ВДОСКОНАЛЮЙ
ПЛАВНІСТЬ РУХУ
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СИДІННЯ

ПІДВИЩЕНОГО
КОМФОРТУ
Новий кросовер Citroën C3 Aircross тепер
оснащений сидіннями, які є центральним
елементом у нашій стратегії комфорту
і створені під натхненням від елітних меблів.
Ці сидіння забезпечують неперевершену
опору та комфорт під час водіння.
Їх привабливий зовнішній вигляд відразу
ж спонукає вас сісти завдяки новаторському,
типовому для Citroën дизайну. Поєднання
різних видів текстурованої піни створює
комфортну поверхню, подібну до дивана,
а каркас сидінь забезпечує чудову опору
як для водія, так і для пасажирів.

20 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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ПРОСТОРЕ
ТА ПРАКТИЧНЕ
ПАСАЖИРСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ

Відсік для речей, який можна приховати

Завдяки своїй висоті та геніальній архітектурі
новий кросовер Citroën C3 Aircross поєднує
в собі дві важливі переваги: він компактний
ззовні і при цьому має багато універсального
корисного простору всередині. Цей автомобіль
має одне з найбільших пасажирських відділень
у своєму сегменті. Незалежно від того, на якому
сидінні ви сидите, у вас буде винятково багато
простору над головою і більш ніж достатньо
місця для ніг.
Новий кросовер Citroën C3 Aircross тепер
оснащений модернізованою центральною
консоллю з тримачами для чашок та відсіком
для речей (зі зсувною кришкою), до яких мають
доступ пасажири, що сидять як спереду,
так і ззаду. Серед інших місць для зберігання —
підставка для ручок та відсік перед важелем
перемикання передач. У просторих кишенях
на передніх та задніх дверцятах можна
зберігати додаткові предмети.
Зона підставки для ручок

22 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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НАЙБІЛЬШ
МОДУЛЬНИЙ
КРОСОВЕР У СВОЇЙ
КАТЕГОРІЇ

Складана спинка
переднього пасажирського сидіння

ПЛОСКЕ СКЛАДАНЕ
ПЕРЕДНЄ
ПАСАЖИРСЬКЕ
СИДІННЯ*

ЗСУВНЕ ЗАДНЄ
СИДІННЯ
ДИВАННОГО ТИПУ

24 CITROËN ADVANCED COMFORT®

Заднє сидіння
диванного типу з розділенням 1/3-2/3

Новий кросовер Citroën C3 Aircross має надзвичайно гнучку модульну
конфігурацію завдяки зсувному задньому сидінню диванного типу
з розділенням 1/3-2/3*, котре можна рухати як дві окремі секції. Плоске
складане переднє пасажирське сидіння забезпечує ще більшу гнучкість
і має корисну довжину до 2,40 м.
* Деталі можуть відрізнятися залежно від обраної моделі / оздоблення і як входять
у стандартну комплектацію, так і замовляються окремо.
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НАДЗВИЧАЙНО
ПРОСТОРИЙ
БАГАЖНИК

СТАНДАРТНИЙ
РОЗМІР

410Л
ЗІ ЗСУВНИМ ЗАДНІМ
СИДІННЯМ
ДИВАННОГО ТИПУ

520Л*
ІЗ СИДІННЯМИ,
УКЛАДЕНИМИ
В ПЛОСКОМУ
ПОЛОЖЕННІ
НА ПІДЛОЗІ

1289Л
26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Новий кросовер Citroën C3 Aircross має надзвичайно місткий
багажник — до 410 літрів. Крім того, його можна легко і без
зусиль збільшити до 520 літрів, склавши зсувне заднє сидіння
диванного типу*. До багажника можна легко дістатися через
широкий відкидний задній борт, який легко відкривається.
У новому кросовері Citroën C3 Aircross також передбачена
двопозиційна підлога багажного відділення*, яка дає змогу
завантажувати високі предмети. У піднятому положенні, коли
сидіння складені, регульована підлога багажника
перетворюється у рівну плоску платформу, яка полегшує
завантаження. У разі потреби для ще більшої гнучкості
полицю багажника можна зняти і зручно поставити за спинкою
задніх сидінь.
* Деталі можуть відрізнятися залежно від обраної моделі / оздоблення
і як входять у стандартну комплектацію, так і замовляються окремо.
27

ТЕХНО
ЛОГІЇ
У новому кросовері Citroën C3 Aircross багато технологій
нового покоління для ще більшої безпеки та спокою.

28 ТЕХНОЛОГІЇ

КЕРУВАННЯ
ЗЧЕПЛЕННЯМ
ТА СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС СПУСКУ
Функція керування зчепленням —
Grip Control* — адаптує зчеплення
передніх коліс автомобіля до
ландшафту, по якому він рухається.
Функцію керування зчепленням
можна залишити працювати
у стандартному автоматичному
режимі або самостійно вибрати один
із п’яти режимів (стандартний, сніг,
бездоріжжя, пісок, електронний
контроль стійкості (ESP) вимкнений).
Завдяки цій системі новий кросовер
Citroën C3 Aircross здатний рухатися
будь-якими дорогами незалежно від
їх стану. Система допомоги під час
спуску* утримує автомобіль на
низькій швидкості, щоб ви тримали

його під контролем і перебували
в безпеці навіть на крутих схилах.
Це зменшує ризик буксування чи
заносу під час спуску як переднім,
так і заднім ходом. Щоб увімкнути
цю функцію, потрібно натиснути
спеціальну кнопку на центральній
консолі.

* Деталі можуть відрізнятися залежно від обраної моделі / оздоблення
і як входять у стандартну комплектацію, так і замовляються окремо.
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МОЖЛИВОСТІ
ЗВ’ЯЗКУ
Технологія Citroën Connect Play з підтримкою Android Auto
та Apple CarPlay™ дає змогу під’єднатися до автомобіля через
смартфон, який підтримує ці функції, і керувати автомобілем
через відповідні додатки безпосередньо iз сенсорного
екрана.

30 ТЕХНОЛОГІЇ
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СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ДОПОМОГИ ВОДІЮ

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

СИСТЕМА
РОЗПІЗНАВАННЯ
ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ
ТА НАДАННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ
Ця функція розпізнає дорожні знаки обмеження швидкості
і показує інформацію водію на панелі приладів*.

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

ACTIVE
SAFETY BRAKE*
Ця система аварійного гальмування знижує ризик
зіткнення. Вона здатна працювати на швидкостях
від 5 км/год і реагує як на нерухомі, так і на рухомі
предмети, зокрема й на пішоходів. Якщо система
виявляє ризик зіткнення, вона попереджає про
це водія. Якщо водій не реагує, система автоматично
вмикає гальма автомобіля.

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

АВТОМАТИЧНЕ
АДАПТИВНЕ
ДАЛЬНЄ
СВІТЛО*

СИСТЕМА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО ВИХІД
ЗІ СМУГИ РУХУ

Ця функція автоматично перемикає
автомобіль iз дальнього світла
на ближнє залежно від ситуації
на дорозі навколо та виявлення
автомобілів, що наближаються.

На швидкостях понад 60 км/год
система розпізнає, коли автомобіль
перетинає суцільну чи переривчасту
білу смугу без увімкнення
індикатора, і попереджає про
це водія за допомогою звукової
та візуальної сигналізації на панелі
приладів.

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

СИСТЕМА
КОНТРОЛЮ
«СЛІПИХ» ЗОН*
Ця система повідомляє про
присутність транспортних засобів
у «сліпих» зонах водія. У разі
виявлення такого автомобіля
загоряється оранжевий світлодіод
у кутку дверного дзеркала.

* Деталі можуть відрізнятися залежно від обраної моделі / оздоблення
і як входять у стандартну комплектацію, так і замовляються окремо.
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СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ДОПОМОГИ ВОДІЮ

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

СИСТЕМА
РОЗПІЗНАВАННЯ
ВТОМИ ВОДІЯ*
Ця система оцінює рівень уважності
водія, відстежуючи зміни траєкторії
відносно роздільних ліній на дорозі.
Ця функція вмикається
на швидкостях понад 65 км/год.

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

СИСТЕМА
РОЗПІЗНАВАННЯ
ПІД ЧАС
ПАРКУВАННЯ*

Це активна система допомоги під час
паркування, що використовується для
паралельного або перпендикулярного
паркування. Якщо водій увімкнув цю систему,
вона автоматично виявляє вільне місце для
паркування, а потім керує автомобілем таким
чином, щоб він припаркувався у цілковитій
безпеці. Водію потрібно лише перемикати
передачі, натискати на газ і гальма.

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

НАГАДУВАННЯ
ПРО ПЕРЕРВУ
«НА КАВУ»
Ця система безпеки радить
водію, коли йому варто зробити
перерву. Вона вмикається через
кожні дві години їзди
на швидкості понад 65 км/год.

КАМЕРА
ЗАДНЬОГО ВИДУ
З ФУНКЦІЄЮ
TOP REAR-VISION*
Після увімкнення заднього ходу верхня
камера заднього виду виводить
на сенсорний екран зображення ділянки
безпосередньо позаду автомобіля,
доповнене кольоровими лініями,
що показують близькість перешкод,
та скомпонованим зображенням ділянки
позаду з кутом огляду 180°.

СИСТЕМА
БЕЗКЛЮЧОВОГО
ДОСТУПУ
ТА ЗАПУСКУ
ДВИГУНА*
Ця система дає змогу замикати
і відмикати автомобіль та запускати
двигун, не виймаючи ключ із кишені.
Автомобіль розпізнає водія, коли той
наближається.

СИСТЕМА
ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС
РУШАННЯ ВГОРУ
Ця система не дозволяє автомобілю
з’їжджати зі схилу, коли водій відпускає
педаль гальма. Система допомоги
під час рушання в гору працює на схилах
понад 3 %. Вона стабілізує автомобіль
приблизно на дві секунди, даючи
водію достатньо часу, щоб спокійно
переміститися від гальма до педалі газу.

* Деталі можуть відрізнятися залежно від обраної моделі / оздоблення
і як входять у стандартну комплектацію, так і замовляються окремо.
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3 ДВИГУНИ
ЕФЕКТИВНІ

36 ТЕХНОЛОГІЇ

Для нового кросовера Citroën C3 Aircross
доступний ряд економічних та ефективних
двигунів.

Двигуни з турбонаддувом PureTech 110 S&S
належать до сімейства бензинових двигунів
PureTech. Двигуни цієї лінійки споживають
менше пального й викидають менше CO2,
але при цьому працюють ще швидше й легше,
ніж двигуни попереднього покоління.
У двигуні BlueHDi використовується технологія
безперервної переробки викидів
забруднювальних речовин із двигуна: завдяки
цьому двигун відповідає вимогам стандарту
Euro 6. Вихлопна система має три компоненти
для контролю викидів: окисний нейтралізатор,
фільтр для уловлювання часток присадок
(який розділяє частки за кількістю та масою),
та система селективного каталітичного
відновлення, встановлена перед фільтром,
яка зменшує кількість оксидів азоту (NOx),
що викидаються з двигуна.

37

EAT6

АВТОМАТИЧНА
КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ
Разом iз двигуном PureTech автомобіль можна оснастити
6-швидкісною автоматичною коробкою передач EAT6
(Efficient Automatic Transmission — ефективна автоматична
коробка передач). Вона забезпечує плавне перемикання
передач, а відтак — плавний розгін та надзвичайно
комфортне водіння. З нею ви будете отримувати ще більше
задоволення від щоденних поїздок.
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7 КОЛЬОРІВ КУЗОВА

БІЛИЙ
POLAR WHITE

4 КОЛЬОРОВІ ПАЛІТРИ

СІРИЙ
CUMULUS GREY

СИНІЙ
VOLTAIC BLUE

СІРО-ЗЕЛЕНИЙ
KHAKI GREY

3 ВАРІАНТИ ІНТЕР’ЄРУ

СИНІЙ
ANODISED DARK BLUE

ТКАНИНА MICA GREY FABRIC
ІНТЕР’ЄР STANDARD

ЧОРНИЙ
PERLA NERA BLACK

ЧЕРВОНИЙ
PEPPER RED

ПЛАТИНОВИЙ
PLATINUM GREY

ІНТЕР’ЄР METROPOLITAN GRAPHITE

ЧОРНИЙ
SHINY BLACK

3 КОЛЬОРИ ДАХУ
БІЛИЙ
POLAR WHITE

БІЛИЙ
POLAR WHITE

ЧОРНИЙ
PERLA NERA BLACK

ОДНОТОННИЙ
(ПІД КОЛІР КУЗОВА)

ІНТЕР’ЄР HYPE GREY

ПОМАРАНЧЕВИЙ
ANODISED ORANGE

Обладнання, описане в цій брошурі, відображає всі технології нового кросовера Citroën C3 Aircross. Оскільки автомобілі Citroën продаються
на території ЄС, їхні характеристики можуть відрізнятися залежно від країни.
Для отримання докладної інформації щодо характеристик обладнання, доступного в базовій комплектації або за додатковим замовленням,
ознайомтеся з документом «Технічні дані та основні характеристики» (Technical Data and Main Specifications), який можна завантажити iз сайту Citroën.
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АКСЕСУАРИ

ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ
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ГАРАНТІЯ CITROЁN
Гарантія на легкові автомобілі CITROЁN становить 3 роки або 100 000 км — залежно від того, що настане раніше.
Додатково надається гарантія від наскрізної корозії — 12 років та гарантія на лакофарбове покриття — 3 роки.
WA R R A N T Y

КОМПАКТНЕ ЗАПАСНЕ КОЛЕСО

КОМПЛЕКТ
БІЧНИХ ЗАСЛІНОК ДЛЯ ВІКОН

16’’ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ X-CROSS
З ПОВНІСТЮ ЧОРНИМ
ПОКРИТТЯМ

16’’ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ X-CROSS
З ДІАМАНТОВИМ
НАПИЛЕННЯМ

CITROËN ASSISTANCE
Програма технічної допомоги в дорозі передбачає надання консультаційної або технічної допомоги. Крім того, вона
включає можливість надання підмінного автомобіля, бронювання готелю або пошуку квитків на інший вид транспорту
тощо. CITROЁN ASSISTANCE надається на термін дії основної гарантії на автомобіль, але може бути продовжена
за допомогою сервісного договору.

СЕРВІСНІ ДОГОВОРИ CITROËN

17’’ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ ORIGAMI
З ДІАМАНТОВИМ
НАПИЛЕННЯМ

17’’ ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ ORIGAMI
З ПОВНІСТЮ ЧОРНИМ
ПОКРИТТЯМ
CONTR AC T

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА
НА ТЯГОВО-ЗЧІПНОМУ ПРИСТРОЇ

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙЛІНГИ НА ДАХУ

Для отримання інформації щодо умов та вартості Сервісних договорів зверніться до офіційних дилерів CITROËN.

РОЗМІРИ

Обирайте договір, що найкраще відповідає вашим потребам!

1597 / 1637**

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ

842

Сервісний договір від CITROËN — це:
• можливість продовження гарантії терміном до 5 років;
• підбір пропозиції відповідно до індивідуального використання автомобіля: річний пробіг, термін;
• ефективний контроль вашого бюджету за рахунок фіксованої ціни договору;
• страхування від непередбачених цінових змін на обслуговування автомобіля за рахунок фіксованої вартості договору;
• сервісне обслуговування за стандартами CITROËN з використанням матеріалів та професійного обладнання,
схвалених Виробником;
• обслуговування у будь-якого офіційного дилера мережі CITROËN в Україні;
• закріплення сервісного договору за конкретним автомобілем, що збільшує його вартість на вторинному ринку.

2604

2005

714

SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ
CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

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

4160

* 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.

1513

1491

1976 / 1824*

1756

* Зі складеними дзеркалами. ** З рейлінгами на даху. Показники в міліметрах.
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ЗАВАНТАЖУЙТЕ ДОДАТОК MYCITROËN
на ваш смартфон, щоб користуватись
інформацією та сервісами,
підібраними спеціально під ваш Citroën.

Customer
reviews
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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citroen.ua

