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NEW C3 AIRCROSS SUV

Sur les supports où il n’est pas possible d’utiliser le Bloc Marque en couleur pour 
des raisons techniques ou de coût de la fabrication (sérigraphie, broderie, etc.), il 
est recommandé d’utiliser le logotype en noir 100% (sur fond clair) ou blanc 
100% (sur fond foncé).

On materials where it is not possible to use the Bloc Marque with colours for technical 
reasons or because of production costs (silkscreen printing,embroidery, etc.), it is 
recommended to use the 100% black version (on light background) or the 100% white 
version (on dark background).

1 FONDAMENTAUX  – ESSENTIALS

1.4 BLOC MARQUE AUX TRAITS POUR CONTRAINTES TECHNIQUES 
       USAGE OF THE LINE ART VERSION FOR TECHNICAL REASONS

Version noir 100% = Bloc Marque au trait   
The 100% black version = line art Bloc Marque

Au trait = noir et blanc
Line art = black and white

Version blanc = Bloc Marque au trait   
The white version =  line art Bloc Marque
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 בשנות התשעים, לזמר לה טון
 )Le Tone( היה להיט גדול בשם

״Joli Dragon״, והוא הקדיש את 
עצמו למוזיקה במשך שנים לפני 
שעבר בהדרגה לאמנות האיור. 
מאז 2011 הוצגו יצירותיו במקומות 
 מפורסמים כמו מרכז פומפידו.

לה טון, שמעריץ אמנים שמשתמשים בצבע בצורה 
הטובה ביותר, מודה שיש לו חולשה דווקא לשחור 
וללבן, בהם הוא משתמש כדי לאייר במחברות 

ולספר סיפורים פשוטים.

1974
 – CXCX-סיטרואן משיקה את ה

שילוב אולטימטיבי של חדשנות 
טכנולוגית, עיצוב מתקדם 

ונוחות שטרם נראתה. העיצוב 
האווירודינמי המדהים, יחד עם 

מנוע ותיבת הילוכים הממוקמים 
יחדיו בחזית המכונית, מתלים 

הידרופנאומטיים מתוחכמים ולוח 
מחוונים עתידני, סייעו ל-CXCX לזכות 

בתואר רכב השנה לשנת 1975. 

1934 1939 1948 19681955 2016

 סיטרואן מחוללת מהפכה בעולם הרכב
עם ה-Traction Avant, המכונית 

 המתקדמת והנוחה ביותר לזמנה.
המפרט פורץ הדרך שלה כלל בין 

השאר מרכב מונוקוק אווירודינמי עם 
בידוד מעולה וקשיחות מבנית, בלמים 

הידראוליים, הנעה קדמית ורצפה שטוחה. 

פונקציונליות מרבית ונוחות תפעול – 
עקרונות אלו עמדו בבסיס ה-TUBTUB המסחרי, 

אחד הוואנים הראשונים בעלי הנעה קדמית. 
ה-TUBTUB השימושי הגביר את רמת הנוחות 

משמעותית הודות לדלת הזזה צידית, 
לגישה קלה ממושב הנהג לאזור המטען, 

 ולרצפה נמוכה ושטוחה שהקלה
 על ההעמסה ואפשרה עמידה זקופה

באזור המטען.

ה״דה שבו״ 2CV2CV המיתולוגי של 
סיטרואן הראה לעולם כבר בשנת 
1948 כיצד ניתן להציע שימושיות 

 ונוחות מקסימליות במחיר נגיש.
 עם ארבעה מתלים עצמאיים,
 הדה-שבו היה נוח עד כדי כך
 שהיה מסוגל להסיע סלסלת

ביצים בשדה חרוש מבלי לשבור 
אותן בדרך.

סיטרואן DSDS, שנחשפה בפני ציבור נדהם 
 בתערוכת המכוניות בפריז בשנת 1955,

הביאה את נוחות הנסיעה על כל ממדיה 
 לגבהים חדשים. בנוסף לעיצוב המדהים,

ה-DSDS הציעה נוחות נהיגה ונסיעה ברמות 
שלא נראו עד אז, עם מערכת מתלים 

הידרופניאומטית שהקנתה לה את תחושת 
״מרבד הקסמים״, הגה כוח ואפילו תיבת 

הילוכים חצי-אוטומטית ופנסים עוקבי פנייה.

 סיטרואן מהארי היה רכב פנאי
עם תכנון ייחודי לכל סוגי הדרכים 

ולמגוון שימושים – כבר בסוף שנות 
 השישים של המאה שעברה.

 המתלים בעלי המהלך הארוך
במיוחד סיפקו נוחות נסיעה גבוהה, 

 ותא נוסעים שניתן לשטוף בצינור,
 יחד עם מרכב מודולרי, הביאו את

הרב-תכליתיות לרמה חדשה. 

סיטרואן משיקה את תוכנית הנוחות 
המתקדמת:

Citroen Advanced Comfort programme®

 ומניחה את היסוד לתפיסה חדשה
של נוחות 360°.

2021
C3 AIRCROSSC3 AIRCROSS  החדש מושק בישראל 

עם רמת אבזור גבוהה במיוחד 
וחזית חסונה ומחודשת לחלוטין. 

בעל מגוון אפשרויות להתאמה 
אישית, חבילות עיצוב צבעוניות 

וחישוקים חדשים.

2 3
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8 יתרונות 
מרכזיים

התאמה אישית
 צבעי גוף חדשים, וחבילות עיצוב

צבעוניות חדשות ליצירת שלל התאמות אישיות

נוחות
 עיצוב מושבים חדשני ויצירתי שמשלים

אווירת תא נוסעים ייחודית

חלל פנימי
אחד מתאי הנוסעים הנדיבים ביותר בסגמנט

מודולריות
מושב אחורי נע על מסילה 

לפנים-אחור ומאפשר הגדלת 
נפח תא המטען או המרווח 
ליושבים מאחור לפי הצורך. 
תא מטען בעל נפח של עד 

520 ליטר

קישוריות
מסך מגע 9 אינץ׳ הכולל 
Apple CarPlay קישוריות

 מגוון מערכות
סיוע בנהיגה

 בלימה אוטונומית,
שטח מת במראות ועוד

מערכת הנעה 
מתקדמת

תיבה אוטומטית בעלת 6 
הילוכים, מנוע 1.2 ל׳ טורבו 

PureTech בנזין יעיל מסדרת
4 5
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עיצוב חדש
המראה של C3 AIRCROSSC3 AIRCROSS החדש אסרטיבי עוד יותר, ומעכשיו גם משדר סטטוס, 

כוח, ומודרניות יותר מאי פעם. לוגו השברון המעוטר בכרום שודרג והורחב
לכיוון פנסי הלד. התבנית הגיאומטרית הייחודית בעיצוב המחודש של הגריל 

הקדמי, ומגן הגחון באפור אלומיניום עם הטבעות צבעוניות, מעצימות עוד יותר 
את אופיו החזק.

6 7
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תאורת LED חדשה

אופי מרשים
C3 AIRCROSS SUVC3 AIRCROSS SUV החדש מציג מראה עוצמתי ושרירי שעוד מועצם על-ידי קו מכסה 
המנוע הגבוה והאופקי, ממדיו הנדיבים והמבנה התפוח של קשתות בתי הגלגלים. 
סממני ה-SUVSUV שלו ברורים כבר מהמבט הראשון. האזור המזוגג הרציף סביב הגוף, 
מספק תחושת ביטחון ואווריריות, אשר מדגיש גם הוא את האופי החזק והייחודי.

חישוקי 17 אינץ׳ בעיצוב אוריגמי

8 9
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2 
אפשרויות לצבע גג

מגוון 
אפשרויות
להתאמה

אישית
 עם שבע אפשרויות לצבע גוף, שתי אפשרויות לצבע גג

 ושלוש חבילות עיצוב צבעוניות, ניתן להתאים את
 ה-C3 AIRCROSSC3 AIRCROSS החדש לטעם האישי שלך. כל פרט

נלקח בחשבון, כדי שישקף באופן מושלם את טעמך, 
כולל הוספת פנלים צבעוניים בתחתית הפגוש 

הקדמי, בתי מראות צבעוניים, וחלונות אחוריים 
עם אנימציה ייחודית.

7 
אפשרויות לצבע מרכב

3 
חבילות עיצוב צבעוניות

10 11
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1.2 ל׳ טורבו
אוט׳ 130 כ״ס

מנוע טורבו בנזין

1,199נפח מנוע )סמ״ק(

●מגדש טורבו

3מספר בוכנות

START&STOP מערכת●

12מספר שסתומים

5,500/130הספק מירבי כ״ס/סל״ד

1,750/23.4מומנט מירבי קג״מ/סל״ד

תיבת הילוכים

AISIN אוטומטית עם 6 הילוכים קדמיים●

היגוי

 הגה כוח משתנה בהתאם למהירות
הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגה

●

10.8קוטר סיבוב בין מדרכות )מ׳(

מתלים
 מלפנים – נפרדים דמויי מק-פרסון, קפיצים לוליינים,

בולמי זעזועים טלסקופיים
 מאחור – זרועות עוקבות מקושרות בקורה מתפתלת

ומוט מייצב, בולמי זעזועים טלסקופיים

בלמים

●בלמים קדמיים – דיסקים מאווררים

●בלמים אחוריים – דיסקים

מידות )מ׳(

4.155אורך כללי

1.765רוחב כללי עם מראות מקופלות

1.637גובה )כולל מוטות גג(

2.604מרחק בין הסרנים
*נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן. 
נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הסביבה והדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן 

עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה.

1.2 ל׳ טורבו
אוט׳ 130 כ״ס

משקל )ק״ג(

CEE 1,280משקל עצמי מינימום

1,835משקל כללי מורשה

כושר גרירה מירבי )ק״ג(

840נגרר עם בלמים

600נגרר בלי בלמים

נפח )ל׳(

45מיכל דלק

410-520תא מטען, ללא קיפול מושבים

1,289תא מטען )מושבים אחוריים מקופלים(

ביצועים )לפי נתוני היצרן נהג לבד(

195מהירות מרבית )קמ״ש(

9.1תאוצה מ-0 ל - 100 קמ״ש )בשניות(

צמיגים

215/50R17מידת צמיגים

תצרוכת דלק )ליטר/100 ק״מ(*

7.8נהיגה במהירות נמוכה

6.1נהיגה במהירות בינונית

5.4נהיגה במהירות גבוהה 

6.6נהיגה במהירות גבוהה מאוד

6.3נתון צריכה משולב

מפרט טכני

מידות במ״מ.
*מראות מקופלות.
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ALLOY WHEELS

17 INCH ‘ORIGAMI’  
DIAMOND-CUT ALLOY WHEEL

DIMENSIONS

* Mirrors folded. ** With roof bars.
Measurements in millimetres.

17 INCH ‘ORIGAMI’  
FULL BLACK ALLOY WHEEL

SELECTION OF ACCESSORIES

SPACE-SAVING SPARE WHEEL

BICYCLE CARRIER FOR TOW BAR

SET OF LATERAL BLINDS

ROOF BAR-MOUNTED SKI RACK

MAIN EQUIPMENT

Engines PureTech 110 S&S 
BVM6

PureTech 130 S&S 
EAT6 

BlueHDi 110 S&S 
BVM6

ECONOMY Litres/100km (MPG) (1)

Low 6.8 - 7.7 
(36.7 - 41.7)

7.9 - 8.7 
(32.6 - 35.9)

4.6 - 5.1 
(55.5 - 61.5)

Medium 5.3 - 6.4 
(43.9 - 53.5)

5.9 - 6.8 
(41.7 - 48.0)

4.0 - 4.6 
(60.8 - 71.0)

High 4.7 - 5.9 
(47.8 - 59.7)

5.1 - 5.9 
(47.6 - 55.4)

3.7 - 4.5 
(62.8 - 76.0)

Extra High 5.8 - 7.4 
(38.1 - 49.0)

6.1 - 7.5 
(37.7 - 46.6)

4.6 - 5.7 
(49.8 - 61.2)

Combined 5.5 - 6.8 
(41.6 - 51.5)

6.0 - 7.0 
(40.2 - 47.3)

4.2 - 5.0 
(56.2 - 67.2)

CO2 emissions (g/km) (1) 134 - 154 140 - 158 123 - 132

(1) Figures shown are for comparison purposes and should only be compared to the range values of other cars 
tested to the same technical standard. The range achieved in real world conditions will depend upon a number 
of factors: (including but not limited to) the accessories fitted (pre and post registration), variations in weather, 
driving styles and vehicle load. The WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) is used to 
measure fuel consumption (and zero emissions range) and CO2 figures. These CO2 figures are used to 
calculate the Vehicle Excise Duty (VED) for the first registration of the vehicle. The CO2 figures display a range 
to reflect the highest value for the highest emitting version with all available options added, through to a 
minimum value to represent the lowest emitting version in standard specification.

16 INCH ‘X-CROSS’  
FULL BLACK ALLOY WHEEL
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16 INCH ‘X CROSS’  
DIAMOND-CUT ALLOY WHEEL

DOWNLOAD THE SCAN MY CITROËN MOBILE APP 
Get all the vital information at your fingertips. Scan features and components and access details of the 
exact new Citroën that you’re interested in.

RATE, SUBMIT AND SHARE YOUR OPINION ABOUT YOUR VEHICLE 
or in a Citroën Dealership when purchasing or servicing your vehicle. Ratings and reviews are published 
on the Citroën website.

BP PULSE
We’ve partnered with bp pulse, the largest public charge network in the UK, to offer Citroën customers 
buying a brand new electric vehicle a 6 month free subscription to bp pulse.  This offers access to a wide 
range of public charging points, many of which do not incur any extra charge for electricity used.

DOWNLOAD THE MYCITROËN APP 
on your smartphone and benefit from information and services personalised to your Citroën vehicle.

Citroën prefers Total  – Note: Images and specification descriptions are dependent on trim level and options specified. Every endeavour has been made to ensure that the information and details contained in this brochure were accurate at the time of going to press. 
However the company reserves the right, whilst preserving the essential characteristics of the models described, to introduce at any time modifications, changes of details, equipment or accessories. Every effort will be made to bring this brochure up to date, but in order to avoid 
any misunderstanding please consult your Dealer. For full details of Citroën Care of Car and Driver, please see the full manufacturer’s price list. The Citroën Website contains full information on all Citroën products and offers available in the UK, together with details of our 
environmental and recycling policies. The site address is www.citroen.co.uk

Customer
reviews

citroen-advisor.co.uk

W A R R A N T Y

With the added reassurance of a warranty, routine servicing and maintenance, as well as 24-hour roadside assistance, you are protected.

• CITROËN WARRANTY 
Every new Citroën car has the benefit of a 3 year* warranty package, plus a 12 year anti-perforation** warranty and a 3 year paint warranty.

• CITROËN ASSISTANCE 
Citroën Assistance brings rapid expert roadside assistance to you in an emergency in response to a telephone call. It comes free of charge for a full year and 
operates 24 hours a day in all parts of the UK and Europe. Services include nationwide recovery for both car and passengers, a home call service, replacement 
vehicle, hotel accommodation and vehicle storage if required. Please note, Citroën Assistance only applies to incidents covered by the new vehicle warranty, and 
excludes non-vehicle faults, such as running out of fuel, misfuelling, loss of keys, lock-ins, road traffic accidents and punctures/wheel changes. For more details, 
please contact Citroën at https://www.citroen.co.uk/owner-services/emergency-assistance
* 2 years’ unlimited warranty. No-fee customer option of 1 year’s Dealer provided warranty, only on cars sourced from Citroën UK Limited. Note: Dealer provided warranty is limited to 
60,000 miles for cars.
** Against all internal to external perforation to bodywork or underbody.

C O N T R A C T

• CITROËN MAINTENANCE
From roadside assistance to replacing wear and tear parts or regular servicing, with Citroën Maintenance you have total peace of mind. For a one-off fee 
or low monthly payment, our experienced engineers will take care of your Citroën, whatever happens. To find out more, contact your Citroën Dealer or 
Citroën Authorised Repairer.

• CITROËN SERVICING
Available up to 1 year from your vehicle’s registration date, but before its first chargeable service, a Citroën Servicing Package enables you to pay in 
advance for your vehicle’s servicing needs for 3 years/35,000 miles. For further information, please contact your Citroën Dealer.

• CITROËN MOT TEST
Once your vehicle is three years old, it requires an annual MOT Test. This is a legal requirement to check that it meets road safety and environmental 
standards. Our nationwide network of Citroën Authorised Repairers know your Citroën best, so if your vehicle’s MOT Test is due, why not contact your 
local Citroën dealer? You can be confident that your vehicle will be looked after by one of our expert trained Citroën Technicians, nominated by DVSA 
as accredited MOT Testers. Plus, whilst your vehicle is with us, we’ll carry out a free manufacturer diagnostic test, check for any new technical updates 
and carry them out for free - that’s the advantage of getting your test done by the people who really know your Citroën.

48 49
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להשאיר
את המתח בחוץ

להפחית
את העומס הנפשי

לשפר
את הזרימה

להנעים
את זמן הנסיעה

COM
FORT 

החלל הפנימי של ה-C3 AIRCROSS החדש עכשווי ומסביר פנים; הוא תוכנן במיוחד כדי 
להעניק לך שלווה עילאית. ®®CITROEN ADVANCED COMFORTCITROEN ADVANCED COMFORT מספקת פתרונות חדשניים, 

 טכנולוגיים וחכמים, כדי להעניק לך ולנוסעים ברכב חווית נסיעה נוחה יוצאת דופן,
ובכך להצדיק את מוניטין הנוחות של סיטרואן.

14 15
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תא נוסעים 
מרווח 

ופונקציונלי
בזכות גובהו ותכנון גאוני, C3 AIRCROSS החדש משלב בין שני ערכי 

מפתח: ממדים חיצוניים קומפקטיים, ותא נוסעים רחב, ורסטילי 
ומאוד שימושי. הוא רושם את אחד מתאי הנוסעים הגדולים ביותר 

בסגמנט. לא משנה באיזה מושב בחרת לשבת, כולם מציעים מרווח 
ראש יוצא דופן ומרווח רגליים נדיב.

C3 AIRCROSS החדש כעת מציע קונסולה מרכזית מעוצבת מחדש
 עם מחזיקי כוסות, ותא בין המושבים עם כיסוי נגלל. מקומות

אחסון נוספים כוללים מדף לעטים ותא בקדמת ידית ההילוכים.
כיסים גדולים ונדיבים בדלתות מלפנים ומאחור, מספקים מקום 

לפריטים נוספים.

מדף לעטים

התמונות להמחשה בלבד תא בין המושבים
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ה-SUV הכי מודולרי
בסגמנט

C3 AIRCROSS החדש נהנה ממודולריות ללא תחרות הודות למושב אחורי הנע על מסילה )בשני חלקים 

נפרדים( ומאפשר הגדלת מרווח הברכיים ליושבים מאחור או הגדלת נפח תא המטען בהתאם לצורך 
בקלות ובנוחות. בנוסף, המושב מפוצל בחלוקה של ⅓-⅔.

 מושב אחורי 
נע על מסילה

מושב אחורי מפוצל בחלוקה של ⅓-⅔

התמונה להמחשה בלבד
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מושבים
במצב מאוזן

1,289 ל׳

מושב אחורי
נע לפנים

520 ל׳

נפח
סטנדרטי

410 ל׳
C3 AIRCROSS SUV החדש מתגאה בנפח עצום של 410 ליטר לתא המטען, אותם ניתן 

להגדיל בקלות וללא מאמץ ל-520 ליטר באמצעות הזזת המושב האחורי הנע על מסילה. 
הגישה לתא המטען קלה בזכות הדלת האחורית הרחבה.

C3 AIRCROSS SUV החדש מציע גם מדף רצפה בשני גבהים שמאפשר הטענת חפצים 

גבוהים. כשהמושבים שכובים, התקנת המדף במצבו הגבוה יוצרת רצפה שטוחה 
שמקלה על פעולת ההעמסה. לגמישות מרבית והטענת חפצים גבוהים, ניתן גם בקלות 

להסיר את המדף העליון ולהעמידו בצמוד לגב המושבים האחוריים.

נפח יוצא דופן
לתא המטען
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קישּוריּות
C3 AIRCROSS החדש מציע פתרונות קיש�רי�ת חדשניים שימושיים ונוחים לתפעול. 

סיטרואן CONNECT NAV ניתן לשליטה באמצעות פיקוד קולי או באמצעות מסך מגע 
,Apple CarPlay™ שמשלבת ,CONNECT PLAY בגודל 9 אינץ׳. עם טכנולוגיית סיטרואן 

ניתן לחבר טלפון חכם תואם ולשלוט באפליקציות תואמות ישירות ממסך המגע.

התמונה להמחשה בלבד
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מערכת לניטור שטחים מתים
מערכת זו היעילה במיוחד בכבישים בעלי מספר 
נתיבים, מזהירה את הנהג באמצעות נורת LED על 
מראת הצד, כאשר יש רכב ב״שטח מת״ במראות 

שלא ניתן לראותו באמצעות המראות.

מערכת התרעת סטייה מנתיב
המערכת פעילה מ-60 קמ״ש ומתריעה בפני הנהג 

על מעבר נתיב ללא איתות.

פנסים ראשיים
בעלי אלומה חכמה

כאשר המערכת מזהה כלי רכב המתקרבים מולך 
או עוקפים אותך, הפנסים הראשיים בעלי האלומה 
החכמה יעברו מאור גבוה לאור נמוך על מנת שלא 
לסנוור אותם. המערכת מבטיחה שתמיד תשתמשו 

בתאורה הנכונה בזמן נהיגה בלילה.

בלימת חירום אוטונומית
הסיכון  את  מפחיתה  זו  בטיחות  מערכת 
נפשי. לשקט  ותורמת  חזית   להתנגשויות 
היא פועלת החל ממהירות של 5 קמ״ש, ומזהה 
מכשולים נייחים או נעים, כמו גם הולכי רגל. במידה 
ויש סכנה להתנגשות חזית, המערכת מתריעה בפני 
הנהג, ואם הוא אינו מגיב היא בולמת את הרכב באופן 

אוטונומי.

מערכת מורחבת לזיהוי תמרורים 
והמלצת מהירות

מהי  הנהג  את  מיידעת  זו  חדשנית  מערכת 
מגבלת המהירות בכביש בו הוא נוסע. המערכת 
משתמשת במצלמה לצורך זיהוי תמרורי תנועה, 
כך שתוכלו להתאים את הגדרות בקרת השיוט 
ומגביל המהירות בהתאם. בנוסף לתמרורי מהירות, 
המערכת מזהה גם תמרורי ׳עצור׳, ׳דרך חד-סטרית׳ 

ותמרורי ׳עקיפה אסורה׳.

 מגוון מערכות בטיחות
וסיוע בנהיגה
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סיוע לזינוק בעלייה
מערכת הסיוע לזינוק בעלייה נוצרה כדי 
למנוע תזוזה לא רצויה של הרכב בעלייה 
הבלמים. מדוושת  מרפה  הנהג   כאשר 
ומעלה,   3% של  בשיפועים  פועלת  היא 
ומונעת מהרכב להתדרדר לאחור במשך 
שתי שניות בקירוב. דבר זה מאפשר לך 
להעביר את רגלך בצורה חלקה מדוושת 
הבלמים לדוושת ההאצה, ולהתחיל בנסיעה.

כניסה והנעה ללא מפתח
טכנולוגיה זו מאפשרת למכוניתך לזהות 
שאתה מתקרב אליה, כך שאתה יכול לפתוח 
את הדלתות, להתניע ולנעול את המכונית 

מבלי לשלוף את המפתח.

מצלמת נסיעה לאחור
עם מבט-על

ברגע שתשלבו את תיבת ההילוכים להילוך 
אחורי, המצלמה תציג על גבי מסך המגע 
תמונת 180 מעלות של המתרחש מאחורי 
הרכב. קווי הכוונה צבעוניים מדגישים את 

מיקומם של מכשולים.

סייען חניה
זו  מערכת  במקביל,  לחניה  מושלמת 
 מסוגלת לזהות מקום חניה, ואז להפעיל
לחנות  כדי  אוטומטי  באופן  ההיגוי  את 
בביטחה מוחלטת. הנהג צריך רק לבחור 
דוושות  ולתפעל את  בהילוך המתאים, 

המצערת והבלם.

התרעת הפסקה להתרעננות
כאשר מגיע הזמן לעשות הפסקה לצורך 
התרעננות, מערכת זו מתריעה בפני הנהג. 
המערכת פועלת לאחר נהיגה של יותר 
מעל של  במהירות  רצופות   משעתיים 

ל-65 קמ״ש.

התרעת עירנות הנהג
על-ידי הערכה של שינויי הכיוון בנסיעה 
ביחס לסימוני הדרך, המערכת להתרעת 
מעל פעילה  )המערכת  נהג   עירנות 
65 קמ״ש( מנתחת את מידת העירנות 
של הנהג, ומתריעה בפניו במידת הצורך. 
במיוחד  לבטיחות,  תורמת  זו  מערכת 
היא המותרת  המהירות  בהן   בדרכים 

מעל 65 קמ״ש.

 מגוון מערכות בטיחות
וסיוע בנהיגה
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תיבת שישה הילוכים אוטומטית EAT6 בשילוב עם מערכת STOP&START, מבטיחה 
החלפות הילוכים רכות וכתוצאה מכך תאוצות חלקות ונוחות תפעול גבוהה מאוד. 

אלה עוזרים להפוך מסעות יומיומיים למהנים עוד יותר.

תיבת הילוכים
EAT6 אוטומטית
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בטיחות
6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, כריות וילון לשני הצדדים לאורך התיקרה

ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
נורית התרעה וזמזם לאי-חגירת חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע מלפנים

עיגוני ISOFIX לעגינה בטיחותית של כיסא תינוק
ESP – מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

ABS – מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBA – מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום
EBD – מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה
TPMS – מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

Driver Attention Alert – מערכת התרעת עירנות לנהג
Automatic High Beams – מערכת למניעת סנוור והחלפת עוצמת התאורה בהתאם לתנאי הדרך

Lane Departure Warning – מערכת התרעה לסטייה מנתיב מ-60 קמ״ש
Front Collision Warning – מערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים

Speed Limit Recognition and Recommendation – זיהוי תמרורי מהירות והמלצה לשינוי המהירות 
בהתאם בבקרת השיוט

ADVANCED EMERGENCY BRAKING SYSTEM – מערכת בטיחות אקטיבית
מערכת בלימת חירום אקטיבית הפעילה במהירויות:

בזיהוי הולכי רגל מ-5 קמ״ש ועד ל-60 קמ״ש
בזיהוי רכב נייח מ-5 קמ״ש ועד ל-80 קמ״ש

בזיהוי רכב בתנועה מ-5 קמ״ש ועד ל-85 קמ״ש

נהיגה
מחשב דרך המציג מבחר נתוני נהיגה

בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות
LED פנסים קדמיים

חיישן להדלקה אוט׳ של פנסי הדרך
חיישני חניה אחוריים וקדמיים הכוללים תצוגה גרפית

מערכת חניה אוטומטית
BLIND SPOT – זיהוי רכב בשטח מת במראות

מראה פנימית מתכהה אוט׳ )אלקטרו-כרומטית(
מצלמת חניה אחורית הכוללת ״מבט על״ וירטואלי על הרכב 

חיישן גשם להפעלה אוט׳ של המגבים הקדמיים
פנסי ערפל קדמיים

תאורת WELCOME המדליקה את הפנסים הראשיים בעת לחיצה על שלט הרכב
FOLLOW ME HOME מערכת המשאירה את הפנסים דולקים לזמן קצר לאחר כיבוי המנוע ויציאה מהמכונית

נוחות ושימושיות
מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע ״9 הכוללת אפשרות לבחירת 

צבעי תצוגה
ממשק ™Apple CarPlay – בעל קישור למערכת המולטימדיה* 

מערכת ניווט מקורית – באנגלית בלבד**
בקרת אקלים דיגיטלית הנשלטת ממסך המולטימדיה

6 רמקולים
*BLUETOOTH דיבורית

USB שקע
פתיחה חשמלית רציפה לארבעת החלונות

נעילה אוטומטית של דלתות הרכב בזמן נסיעה מעל 10 קמ״ש
2 שקעי 12V להפעלת אביזרים )מלפנים ומאחור(

גלגל הגה מצופה עור ומתכוונן לגובה ולעומק
מראות עם אפשרות קיפול וכיוונון חשמלי

גלגל חלופי זמני
KEYLESS ENTRY AND START – כניסה והתנעה ללא מפתח

 מושבים אחוריים הניתנים להזזה לפנים-אחור בטווח של 15 ס״מ המאפשרים הגדלת
תא המטען או המרווח לנוסעים בהתאם לצורך

כוונון זווית משענת הגב של המושב האחורי
משענת יד במושב האחורי המאפשרת גישה לתא המטען

גימור פנימי וחיצוני
סוככי שמש עם מראת איפור

מושב נהג עם כיוונון גובה

תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות

משענות ראש קדמיות ואחוריות עם כוונון גובה

תאורת תא נוסעים מלפנים, מאחור, ותאורה בתא המטען

חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים במיוחד )כהים עם חבילת COLOR PACK שחורה(

מושבים אחוריים מתקפלים ⅓ - ⅔  

מגן פגוש קדמי ואחורי

תאורת גישה מתחת למראות

4 חישוקי סגסוגת קלה ״17

SHINE PK אבזור – רמת גימור

*למכשירים תומכים בלבד.
**מערכת הניווט המותקנת ברכבך מספקת את השירות והתכנים הכלולים בה לשימוש ״AS IS״ 

בהתאם להגדרות היצרן ובכפוף לזמינות באזור הגיאוגרפי. המערכת אינה
תומכת עברית ו/או עדכון עומסי תנועה בישראל, כמו כן המערכת אינה מתריעה בזמן הניווט על 
סכנה לכניסה לאזורים האסורים לכניסת ישראלים. השימוש במערכת על אחריות המשתמש בלבד.
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בחר את הצבע שלך*

GREY MICA FABRIC

צבע ריפוד פנימי

*צבע מטאלי בתוספת תשלום.

POLAR WHITE – לבן בנקיז VOLTAIC BLUE – כחול מטאלי

MANHATTAN GREEN – ירוק-אפור מטאלי

   ARTENSE – כסוף כהה מטאלי

PLATINIUM GREY – אפור כהה מטאלי  PEPERONCINO RED – אדום מטאליBLACK PERLA – שחור מטאלי

צבע גג

POLAR WHITE – לבן PERLA NERA BLACK – שחור

SHINY BLACK – שחור POLAR WHITE – לבןANODISED ORANGE – כתום

COLOR PACKCOLOR PACK-3 אפשרויות ל

חישוקי ״17

חישוקי ״17
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 צריכת דלק
)ליטרים ל-100 ק״מ(* תיאור הדגם

6.3 משולב  C3 AIRCROSS Shine pk 1.2L 130hp 

10
/2

1

citroen.co.i l*4989
עד  120,000 ק״מ

שנות אחריות 

הבאת  למועד  ומעודכנים  בעולם  שונים  במקומות  המשווקים  דגמים  למגוון  מתייחסים  זה  בפרסום  המופיעים  והנתונים  המידע 
והן  המפרט  מבחינת  הן  חברתנו,  ידי  על  המשווקים  הדגמים  לבין  בפרסום  המובא  התיאור  בין  הבדלים  ייתכנו  לדפוס.  הלועזי  המקור 
מבחינת האביזרים הנלווים. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב 
שומרים  והם  בו  המתוארים  והמערכות  הציוד  מהאביזרים,  חלק  או  כל  את  שיכללו  דגמים  באספקת  החברה  את  ו/או  היצרן  את 
ט.ל.ח. בלבד.  להמחשה  התמונות  כל  הפרסום.  עדכון  וללא  מוקדמת  הודעה  ללא  ולשפר,  לשנות  להוסיף,  לבטל,  הזכות  את  לעצמם 

שורק ראשל״צ – מרק מושביץ 3, 03-6710354 | תל אביב – תובל 5, 03-6710333 | ירושלים – יד חרוצים 9 א.ת. תלפיות י-ם, 02-6756555
04-8810410  ,18 מלאכה  בעלי  הצפון,  רכב   – חיפה   |  073-3216190 יהודית,  קריית  אזה״ת   ,1 הארץ  תוצרת   – שבע  באר 
073-2636321 9 אזה״ת,  כפר סבא – המוביל פוספלד, המוביל   |  08-6759995 15, אזה״ת צפוני,  אשקלון – רמ״ר, המרכבה 
נצרת – ציפורי, כביש 2003, 04-6572222 | כרמיאל – יורו 2000, היוצרים 22, 04-9982287 | נתניה – אמפאר, פנקס 9 אזה״ת צפוני, 09-8873225

Sur les supports où il n’est pas possible d’utiliser le Bloc Marque en couleur pour 
des raisons techniques ou de coût de la fabrication (sérigraphie, broderie, etc.), il 
est recommandé d’utiliser le logotype en noir 100% (sur fond clair) ou blanc 
100% (sur fond foncé).

On materials where it is not possible to use the Bloc Marque with colours for technical 
reasons or because of production costs (silkscreen printing,embroidery, etc.), it is 
recommended to use the 100% black version (on light background) or the 100% white 
version (on dark background).

1 FONDAMENTAUX  – ESSENTIALS

1.4 BLOC MARQUE AUX TRAITS POUR CONTRAINTES TECHNIQUES 
       USAGE OF THE LINE ART VERSION FOR TECHNICAL REASONS

Version noir 100% = Bloc Marque au trait   
The 100% black version = line art Bloc Marque

Au trait = noir et blanc
Line art = black and white

Version blanc = Bloc Marque au trait   
The white version =  line art Bloc Marque
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