NEW CITROËN C3

בשנות התשעים ,לזמר לה טון
( )Le Toneהיה להיט גדול בשם
״Joli Dragon״ ,והוא הקדיש את
עצמו למוזיקה במשך שנים לפני
שעבר בהדרגה לאמנות האיור.
מאז  2011הוצגו 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

2020

סיטרואן משיקה את ה – CX-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 CX-לזכות בתואר
רכב השנה לשנת .1975

 C3החדש מושק בישראל ,ברמת אבזור גבוהה
במיוחד ,עם שפע מערכות בטיחות ועם מגוון
אפשרויות לשילובי צבעים לבחירתך.

2016
סיטרואן משיקה את תוכנית הנוחות
המתקדמת:
®Citroen Advanced Comfort programme
ומניחה את היסוד לתפיסה חדשה
של נוחות .360°

1968
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.

1955
סיטרואן  ,DSשנחשפה בפני ציבור נדהם
בתערוכת המכוניות בפריז בשנת ,1955
הביאה את נוחות הנסיעה על כל ממדיה
לגבהים חדשים .בנוסף לעיצוב המדהים,
ה DS-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.

1948
ה״דה שבו״  2CVהמיתולוגי של
סיטרואן הראה לעולם כבר בשנת
 1948כיצד 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.

1939
פונקציונליות מרבית ונוחות תפעול – עקרונות
אלו עמדו בבסיס ה TUB-המסחרי ,אחד
הוואנים הראשונים בעלי הנעה קדמית .הTUB-
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.

1934
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.

בואו לגלות את
הדגמים שעשו
היסטוריה בסיטרואן,
מאז  1919ועד היום.

 C3החדש
מושבי נוחות מתקדמים
מזמינים ונוחים באופן ייחודי ,המושבים
של ה C3-החדש מעניקים תחושה מרווחת
ונוחות יוצאת דופן הן לנהג והן לנוסעים.

אווירה פנימית

לבחירתך שתי גרסאות מסוגננות לחלל
הפנימי שיגרמו לך להרגיש הכי בנוח,
ממש כמו בבית.

מרווחת וקומפקטית

אורכו של ה 3.99 ,C3-מטרים,
מבטיח פונקציונאליות לשימוש יומיומי

מערכות בטיחות
מתקדמות

ליהנות מביטחון ומשקט נפשי
עם מגוון רחב של מערכות בטיחות
מתקדמות וסיוע לנהג.

*זמין בהתאם לרמת הגימור.

קישוריות מתקדמת

מגוון רחב של אפשרויות לקישוריות
אינטואיטיביות ומתקדמות כמו ,Bluetooth
 Apple CarPlayועוד.

פנים חדשות

המודגשות באמצעות פנסי דרך חדשים
עם תאורת LED

הגנה מפני פגיעה

® Airbumpבצדדים מגנים על המרכב ומחזקים
את הסגנון הדינמי של ה C3-החדש

חבילות צבעים

מגוון רחב של שילובי צבעים ,בחר את
הצבע שהכי מתאים לאישיות שלך!

תיבת הילוכים
אוטומטית

בעלת  6הילוכים המשודכת למנוע  1.2ל׳
טורבו המספק  110כ״ס

DES
IGN
ה C3-החדש מציע הגדרה חדשה לרכב
העירוני ,הודות לאישיות החזקה שלו והמראה המוצק
והדינמי ,המודגש ומחוזק על ידי חישוקי הגלגלים
הגדולים .ה Airbump®-בצדדים תורמים להגדרת הסגנון
של ה C3-החדש תוך הגנה על המרכב .מלפנים,
מכסה המנוע האופקי והגבוה מעניק מראה מלא ביטחון.

אפשרויות
רבות
להתאמה
אישית
בחר במראה מעודן או נועז הודות למגוון
העצום של שילובי צבעי מרכב .הבחירה
ב C3-החדש האידיאלי שלך היא קלה,
הודות לחבילות הצבע שתכננו עבורך,
המתאימות את הדגשים החיצוניים
לגג הצבעוני.

*אופציה למדבקת גג בתוספת תשלום.

COM
FORT
החלל הפנימי של ה C3-החדש עכשווי ומסביר פנים; הוא תוכנן במיוחד כדי להעניק לך
שלווה עילאית CITROEN ADVANCED COMFORT® .מספקת פתרונות חדשניים ,טכנולוגיים
וחכמים ,כדי להעניק לך ולנוסעים ברכב חווית נסיעה נוחה יוצאת דופן ,ובכך להצדיק
את מוניטין הנוחות של סיטרואן.

להשאיר

את המתח בחוץ

להפחית

את העומס הנפשי

להנעים

את זמן הנסיעה

לשפר

את הזרימה

® CITROËN ADVANCED COMFORT

מרווח וקומפקטי

מושבי *ADVANCED COMFORT

 C3החדש מעניק תחושה נפלאה של מרחב פנימי,
הן מלפנים והן מאחור ,עם מרחב נדיב במיוחד לרגליים.

עם  C3החדש תיהנה ממושבים עם כריות ומשענות גב רחבות ,בהשראת תעשיית הרהיטים.
עיצוב המושבים ,חידוש בלעדי של סיטרואן ,מבטיח את הרכות של כרית המושב ,ללא כל שקיעה.
מושבי  Advanced Comfortמעניקים נוחות ללא תחרות בנסיעות קצרות וארוכות כאחד.

זריז וקל לתמרון – ה C3-החדש הוא בעל מידות קומפקטיות
אידיאליות לסביבה עירונית ,עם אורך של  3.99מטרים בלבד.
לשיפור השימושיות ,הוא מצויד במראות צד מתקפלות חשמלית*.

*בהתאם לרמת הגימור.

תא מטען
גדול
במיוחד
ה C3-החדש מציע תא מטען בעל נפח נדיב של  300ליטר,
המסוגל להכיל את כל המטען שלך .כדי להקל עוד יותר
על החיים במכונית ,ה C3-שואב השראה מחיי היומיום שלך:
כל תאי האחסון תוכננו כך שיהיו שימושיים ככל האפשר.

מפרט טכני
ביצועים

מנוע
נפח מנוע (סמ״ק)
מספר בוכנות
מספר שסתומים
הספק מירבי בסל״ד/כ״ס
מומנט מרבי בסל״ד/קג״מ
סוג מנוע
מערכת STOP&START

מהירות מרבית בקמ״ש
תאוצה מ 0-ל 100-קמ״ש )בשניות(
תאוצה מ 0-ל 1000-מטר )בשניות(

1,199
3
12
110/5,500
20.9/1,750
בנזין טורבו

צמיגים

Feel Pack
Shine Pack

205/50R16
205/50R17

תצרוכת דלק (ליטר לק״מ)

V

במסלול נסיעה עירוני
במסלול נסיעה בינעירוני
במסלול נסיעה משולב

תיבת הילוכים
V

אוטומטית עם  6הילוכים קדמיים AISIN

193
10
31.5

היגוי

17.9
24.4
21.3

V

הגה כוח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגה
קוטר סיבוב בין מדרכות )במטרים(

10.9

מתלים
לפנים :גלגלים נפרדים דמויי מק-פרסון ,קפיצים לולייניים ,בולמי זעזועים טלסקופיים
בולמי זעזועים טלסקופיים .מאחור :זרועות עוקבות מקושרות בקורה מתפתלת ומוט מייצב

V
V

דיסקים מאווררים בבלמים קדמיים
דיסקים בבלמים אחוריים

V
V

1474 / 1490

בלמים

מידות )מטרים(

משקל )ק״ג(
משקל עצמי מינימום ) CEEכולל נהג במשקל  75ק״ג)
משקל כללי מורשה
כושר גרירה בלי בלמים
כושר גרירה עם בלמים

1471 / 1480
*1829 / 2007

2539
3996

648

1471 / 648
1483
1749

809
1471 / 1480
*1829 / 2007

1,165
1,645
450
450

נפח )ל׳(
מיכל דלק
תא מטען )מושבים אחוריים במצב רגיל(
תא מטען )מושבים אחוריים במצב מקופל(

2539
3996

1474 / 1490

אורך כללי
רוחב כללי
גובה כללי
מרחק בין הסרנים

3.996
1.749
1.490
2.539

45
300
922

1471 / 1480
*1829 / 2007

*המידות במ״מ.

648

2539
3996

809

1471 / 1483
1749

אבזור – רמת גימור FEEL PK
בטיחות

 6כריות אוויר :קדמיות לנהג ולנוסע ,צידיות לנהג ולנוסע ,כריות וילון בשני צידי
אורך התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור
ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
צג התרעה לחגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
עיגוני  ISOFIXלעגינה בטיחותית של כסא התינוק
 – ESPמערכת בקרת יציבות אלקטרונית
 – ABSמערכת למניעת נעילת הגלגלים
 – EBAמערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום
 – ASRמערכת בקרת משיכה
 – EBDמערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה
 – TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
 – Driver Attention Alertמערכת התרעת עירנות לנהג
 – Lane Departure Warningמערכת התרעה לסטייה מנתיב
 – Front Collision Warningמערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים
 – High Beam Attention Alertמערכת למניעת סינוור והחלפת עוצמת התאורה
בהתאם לתנאי הדרך
 – Emergency Braking Systemמערכת בלימת חירום אקטיבית הפעילה במהירויות:
בזיהוי הולכי רגל  60-5קמ״ש
בזיהוי רכב נייח  80-5קמ״ש
בזיהוי רכב בתנועה  85-5קמ״ש
זיהוי תמרורי מהירות והמלצה לשינוי המהירות בהתאם בבקרת השיוט

נהיגה
מסך בלוח המחוונים עם מחשב דרך הכולל מידע מפורט על התרעות ,טמפ׳
בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות
חיישן תאורה להדלקה אוט׳ של פנסי הדרך
חיישן גשם להפעלה אוט׳ של המגבים הקדמיים
 – Follow Me Homeמערכת המשאירה את הפנסים דולקים לזמן קצר לאחר
כיבוי המנוע ויציאה מהמכונית
פנסי ערפל קדמיים

נוחות ושימושיות
מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע ״ 7ואפשרות
לבחירת השפה העברית
ממשק  – Apple CarPlayשיקוף ושליטה במכשיר הנייד דרך מסך המולטימדיה*
דיבורית *Bluetooth
שקע  USBלחיבורי אביזרים
שקע 12V
מזגן עם בקרת אקלים אוטומטית בעל תפעול דיגיטלי הנשלט ממסך המולטימדיה
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית הכוללות הפשרת אדים
הפעלה חשמלית רציפה ל 4-חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות
כיוונון גובה למושב הנהג
מושב אחורי מתקפל ⅓⅔ ,
*למכשירים תומכים בלבד

גימור פנימי וחיצוני
פנסים ראשיים LED

חישוקי פלדה ״ 16עם כיסוי פלסטיק
מראות צד בגימור שחור
גלגל הגה מצופה עור ומתכוונן לגובה ולעומק
סוככי שמש עם מראת איפור
משענת יד בין המושבים הקדמיים
משענות יד ותאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות
משענות ראש קדמיות ואחוריות עם כוונון גובה
תאורה בתא המטען
Air Bump
ריפודי מושבים בצבע שחור ואפור
צבע מטאלי )אופציה בתוספת תשלום(

אבזור – רמת גימור SHINE PK
(בנוסף ל)FEEL PK-
בטיחות
זיהוי רכב בשטח המת במראות

נוחות ושימושיות
מערכת מולטימדיה באנגלית הכוללת מערכת ניווט
מגב אחורי עם הפעלה אוט׳ בשילוב הילוך אחורי

נהיגה
מראה פנימית מתכהה )אלקטרוכרומטית(
 – Keyless Entry and Startכניסה והתנעה ללא מפתח
תאורת  Welcomeבעת לחיצה על שלט הרכב
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים הכוללים תצוגה גרפית
מצלמת חנייה אחורית הכוללת תצוגה גרפית של קווי גבולות החנייה

גימור פנימי וחיצוני
חישוקי סגסוגת קלה ״17
 – Two Toneאפשרות לבחירת צבע גג הרכב
מראות צד בצבע גג הרכב
ידיות בגימור ניקל
אפשרות לבחירת הריפוד הפנימי מתוך שתי אופציות:
– ריפוד בד בצבע אפור עם שילוב של פס טורקיז במושב ובדשבורד
– ריפוד משולב בד ועור מלאכותי בצבע אפור כהה ובז׳ וגימור דמוי עץ בדשבורד
קישוט גרפי בגג הרכב )אופציה בתוספת תשלום(
חלונות אחוריים כהים במיוחד

מערכות בטיחות וסיוע לנהג*

זיהוי והמלצה
על מגבלת מהירות

בקרת שיוט/
מגביל מהירות

התרעת הפסקה
להתרעננות

מערכת להתרעת
סטייה מנתיב

מערכת לניטור

המערכת מזהה תמרורי הגבלת
מהירות ומשקפת את המידע
לנהג דרך לוח המחוונים.

מערכת בקרת השיוט מזהה כאשר
מגבלת המהירות בכביש משתנה
ומציעה לנהג להתאים את בקרת
השיוט בהתאם למהירות המותרת
בלחיצת כפתור.

כאשר מגיע הזמן לעשות הפסקה
לצורך התרעננות ,מערכת זו מתריעה
בפני הנהג .המערכת פועלת לאחר
נהיגה של יותר משעתיים רצופות
במהירות של מעל ל 65-קמ״ש.

מערכת זו משתמשת במצלמה
כדי לזהות סימוני דרך שונים ,ומתריעה
כאשר היא מזהה שינוי כיוון ללא שימוש
באיתות.

מערכת זו היעילה במיוחד בכבישים
בעלי מספר נתיבים ,מזהירה את הנהג
באמצעות נורת  LEDבפינה של מראת
הצד ,כאשר יש רכב בשטח מת שלא
ניתן לראותו באמצעות המראות.

*בהתאם לרמת הגימור

שטחים מתים*

חיישני חנייה*
כדי להקל על הנסיעה העירונית,
מערכת חיישני החנייה הקדמיים
והאחוריים מתריעה בפני הנהג אם ישנם
אובייקטים בקרבת הרכב כדי להבטיח
חנייה בטוחה.

מערכות בטיחות וסיוע לנהג*

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

*בהתאם לרמת הגימור

מצלמת נסיעה לאחור
עם מבט-על*
ברגע שתשלבו את תיבת ההילוכים להילוך
אחורי ,המצלמה תציג על גבי מסך המגע תמונת
 180מעלות של המתרחש מאחורי הרכב.
קווי הכוונה צבעוניים מדגישים את מיקומם
של מכשולים.

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.

התרעת
עירנות הנהג

בלימת בטיחות
אקטיבית

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

מערכת בטיחות זו מפחיתה את הסיכון
להתנגשויות חזית ותורמת לשקט נפשי.
היא פועלת החל ממהירות של  5קמ״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 אקטיבי.

)SHINE PK (בדגמי

OPAL WHITE

EMERALD BLUE

SPORT RED

BLACK WITH ANODISED EMERALD INSERT
( בלבדSHINE PK )בדגמי

POLAR WHITE (F) – לבן

PLATINUM GREY (M) – אפור פלטינום מטאלי

SOFT SAND )M( – בז׳ מטאלי

SPRING BLUE (M) – כחול טורקיז מטאלי

ELIXIR RED (PM) – אדום מטאלי

PERLA NERA BLACK (M) – שחור מטאלי

ONYX BLACK

AIRBUMP® צבע

BLACK WITH RED INSERT
( בלבדSHINE PK )בדגמי

*בחר את הצבע שלך

צבע גג

CUMULUS GREY (M) – אפור פלדה מטאלי

BLACK WITH WHITE INSERT

סוגי חישוקים

SHINE PK  לדגמי17חישוקי סגסוגת ״

FEEL PK  לדגמי16חישוקי פלדה ״

צבע ריפוד פנימי

( בלבדSHINE PK )בדגמי
EMERALD AMBIANCE

( בלבדSHINE PK )בדגמי

TECHWOOD AMBIANCE

)FEEL PK (בדגמי

STANDARD AMBIANCE

.*צבע מטאלי בתוספת תשלום
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לתיאום נהיגת מבחן
ולרכישה אונליין

4989
*citroen.co.il

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס .ייתכנו הבדלים
בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו ,הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים .כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים,
בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן .אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד
והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ,ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום .כל התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
**מערכת הניווט המותקנת ברכבך מספקת את השירות והתכנים הכלולים בה ״AS IS״ ובכפוף לזמינות .החברה מסירה כל אחריות ו/או מחויבות ,בין אם מפורשת
ו/או משתמעת ,בקשר לנתונים שהתקבלו ממנה אגב השימוש לרבות אך לא רק איכות ,רמת בטחון או דיוק .הנך מסכים כי הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית
ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לשימוש במערכת וההסתמכות עליה.

חפשו אותנו ב-
שורק ראשל״צ – מרק מושביץ  | 03-6710354 ,3תל אביב – תובל  | 03-6710333 ,5ירושלים – יד חרוצים  9א.ת .תלפיות י-ם02-6756555 ,
באר שבע – תוצרת הארץ  ,1אזה״ת קריית יהודית | 073-3216190 ,חיפה – רכב הצפון ,בעלי מלאכה 04-8810410 ,18
אשקלון – רמ״ר ,המרכבה  ,15אזה״ת צפוני | 08-6759995 ,כפר סבא – המוביל פוספלד ,המוביל  9אזה״ת073-2636321 ,
נצרת – ציפורי ,כביש  | 04-6572222 ,2003כרמיאל – יורו  ,2000היוצרים  | 04-9982287 ,22נתניה – אמפאר ,פנקס  9אזה״ת צפוני09-8873225 ,
מקרא:

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל
מצלמות רוורס
זיהוי דו גלגלי
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים

תיאור הדגם
C3 Feel Pk AS 1.2L 110 hp
C3 Shine Pk AS 1.2L 110 hp
תיאור הדגם
C3 Feel Pk AS 1.2L 110 hp
C3 Shine Pk AS 1.2L 110 hp

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב

רמת האבזור הבטיחותי
4
6
תצרוכת דלק
(ליטרים ל 100-ק״מ)*
עירוני  5.6בין עירוני 4.1
עירוני  5.6בין עירוני 4.1

דרגת זיהום

5
6

רמת
בטיחות
גבוהה

זיהום מרבי

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית בהתאם לרמת הגימור
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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רמת
בטיחות
נמוכה

 1זיהום מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס״ט .2009
*נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה תקן CE/715/2007*2018/1832

