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NEO CITROËN C3: ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ ΚΑΙ
ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΑΝΕΣΗ!

•

Το Νέο Citroën C3, ξεκινά την εμπορική του πορεία στη χώρα μας! Το Νέο C3 είναι
η εξέλιξη του παγκόσμιου best seller της Γαλλικής εταιρείας, που έχει σημειώσει
περισσότερες από 750.000 πωλήσεις στην 3η γενιά του, από το λανσάρισμά της το
2016 και μέχρι σήμερα.

•

Το Νέο C3 δεν μοιάζει με κανένα άλλο όχημα. Έχει μοντέρνα εμφάνιση και
συμπαγές αμάξωμα που αποπνέει ασφάλεια. Οι διαφορές του από τα υπόλοιπα
αυτοκίνητα, “χτίζονται” πάνω στην πολύχρωμη προσωπικότητά του και την
ασυναγώνιστη άνεση που προσφέρει στους επιβάτες.

CITROËN HELLAS – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
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Νέο C3
o

Ο χαρακτήρας του τονίζεται με το νέο μπροστινό μέρος, εγκαινιάζοντας και
τη νέα υπογραφή με τα μπροστινά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED

o

Αυξάνονται οι επιλογές για την απόλυτη εξατομίκευση στις εκάστοτε
απαιτήσεις για μοναδική εμφάνιση, με τους 97 διαφορετικούς χρωματικούς
συνδυασμούς του αμαξώματος, τις 3 επιλογές για την απόχρωση της
οροφής, τα 3 χρώματα για το διάκοσμο της καμπίνας και τα 2 νέα σχέδια για
τις ζάντες του αυτοκινήτου

o

Περιλαμβάνονται τα νέα σχέδια των Airbump® που αποτελούν ένα ακόμα
χαρακτηριστικό γνώρισμα του μοντέλου

o

Προσφέροντας νέα εμπειρία άνεσης για τους επιβάτες, χάρη στα νέα
καθίσματα Advanced Comfort, τα 12 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού
που διευκολύνουν την καθημερινότητα μαζί με τις νέες υπηρεσίες
συνδεσιμότητας (Connect Assist, Connect Nav και Connect Play)

o

Με τους αποδοτικούς κινητήρες Euro 6, το Νέο C3 είναι ιδιαίτερα ευέλικτο
και τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας

•

Το Νέο C3 βρίσκεται ήδη στις εκθέσεις της Citroën!

To C3 είναι το best-seller στη γκάμα των μοντέλων της Citroën και βρίσκεται μέσα στην κορυφαία
5άδα του B segment, ενώ είναι και το κορυφαίο στις προτιμήσεις των εταιρικών πελατών σε αυτή την
κατηγορία (στοιχεία έως και το τέλος Δεκεμβρίου του 2019). Χαρισματικό και ιδιαίτερα γοητευτικό, το
C3 συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στην πολύ ανταγωνιστική κατηγορία, με την τόνωση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σε ότι έχει να κάνει με την εμφάνιση, την προσωπικότητα που ενισχύεται
από τους χρωματικούς συνδυασμούς του αμαξώματος, αλλά και την άνεση που κάνει τα μοντέλα της
Citroën να ξεχωρίζουν. Το μοντέλο που έδωσε νέα ώθηση στις πωλήσεις της Μάρκας από το 2016,
φαίνεται πως έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 750.000 ανθρώπων παγκοσμίως. Είναι
ξεκάθαρα μια επιτυχία της "Inspired By You" διάθεσης της Citroën, η οποία εμφανίζεται πρόθυμη
να επεκταθεί, στοχεύοντας σε ένα κοινό που θέλει την καλύτερη δυνατή λύση για τις μετακινήσεις του
2/16

στην πόλη, αλλά και έξω από αυτή. Θέλει να προσεγγίσει νέους, δημιουργικούς, αισιόδοξους και σε
διαρκή κίνηση ανθρώπους, έχοντας παράλληλα και τις εταιρικές ανάγκες σε πρώτο πλάνο. Κάπως έτσι,
το C3 στις επιβατικές και στις επαγγελματικές του εκδόσεις, σημείωσε αύξηση στις ταξινομήσεις μέσα
στο 2019.
Με τις νέες αλλαγές, η Citroën επιδιώκει να τονώσει τη διάθεση των υποψήφιων αγοραστών για
διαφοροποίηση. Κοντολογίς, το Νέο C3 είναι το μοντέλο με τις περισσότερες επιλογές για
εξατομίκευση, ενώ είναι και το πλέον άνετο αυτοκίνητο στην κατηγορία Β.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

-

Νέα σχεδίαση που ικανοποιεί την ανάγκη για διαφοροποίηση. Με την ξεχωριστή
αισθητική και το μοναδικό του σχήμα, σε μια κατηγορία γεμάτη με στερεότυπα, το Νέο Citroën
C3 συνεχίζει να ταράζει τα νερά της αγοράς. Το δυναμικό στυλ του νέου μπροστινού μέρους,
που υλοποιεί τη νέα “υπογραφή” από το πρωτότυπο CXPERIENCE, έχει νέα εμπρός φωτιστικά
σώματα τεχνολογίας LED, νέες ζάντες αλουμινίου 16” και 17”, καθώς και νέα σχεδίαση στα
Airbump® για ένα πιο δυνατό look.

-

Το Νέο Citroën C3 επιτρέπει σε όλους να δημιουργήσουν το αυτοκίνητό τους σύμφωνα με τις
απαιτήσεις τους. Τα νέα στοιχεία εξατομίκευσης του Νέου C3 που έχει πλέον 97 χρωματικούς
συνδυασμούς, με νέα εξωτερικά χρώματα (Elixir Red και Spring Blue), νέα εξωτερικά
διακοσμητικά και νέα σχέδια, αλλά και χρώματα για την καμπίνα των επιβατών (Techwood και
Emerald).

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΕΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ

-

Το Νέο Citroën C3 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε κάθε διαδρομή, να είναι μια ιδιαίτερα ευχάριστη
εμπειρία.

-

Ένα αίσθημα ευεξίας στην καμπίνα των επιβατών, που ενισχύεται περαιτέρω από τα νέα
καθίσματα του προγράμματος Advanced Comfort, συμπληρώνοντας ιδανικά την απόλυτη
αίσθηση άνεσης.
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-

Ένα εύχρηστο μοντέλο με χρήσιμες σύγχρονες τεχνολογίες που συνδυάζουν γαλήνη και ηρεμία
σε καθημερινή βάση. Χαρακτηριστικά της εποχής του, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού
στο Νέο C3 σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας, συνθέτουν ένα σύνολο που
αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας των οδηγών και των επιβατών από κάθε διαδρομή
(Connect Assist, Connect Nav, Connect Play). Με τον εξοπλισμό αυτό, να συμπληρώνει τον
ήδη μακρύ κατάλογο, με 12 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, όπως είναι το σύστημα
υποβοήθησης εκκίνησης σε ανωφέρεια, το σύστημα ανοιχτής ακρόασης, το αυτόματο
φρενάρισμα, η αναγνώριση των σημάτων του ΚΟΚ και η αυτόματη ενεργοποίηση των
προβολέων.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

-

Το Νέο Citroën C3 είναι συμπαγές και ευέλικτο, προσφέρει κορυφαία άνεση για τα
δεδομένα της κατηγορίας και είναι ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις.

-

Ελκυστικό και στην καρδιά της αγοράς, είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο στην κατηγορία Β και
προσφέρεται με μια μεγάλη γκάμα επιλογών σε ότι αφορά τους κινητήρες, για να προσφέρει
πραγματική ηρεμία στον οδηγό του.
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ένα ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης, που είναι σύμβολο για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν με τις έξυπνες
επιλογές τους, στην 3η του γενιά, το Citroën C3 έχει τόσα πολλά πλεονεκτήματα που το έχουν οδηγήσει
σε διακεκριμένη θέση στον τομέα των πωλήσεων. Με περισσότερες από 750.000 πωλήσεις από το
2016 όταν λανσαρίστηκε, το Γαλλικό μοντέλο έγινε ένα άμεσα αναγνωρίσιμο σύμβολο ιδιαίτερου και
ξεχωριστού στυλ. Ήταν και η πρώτη έκφραση της σύγχρονης σχεδιαστικής γλώσσας της Citroën, η
οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλη τη γκάμα (C3 Aircross SUV, C4 Cactus, Berlingo and C5 Aircross
SUV). Το C3 είναι ακριβώς αυτό όμως: μια μοναδική περίπτωση αυτοκινήτου με έντονο
σχεδιαστικό ύφος, κάτι που τονίζεται ακόμη περισσότερο στο νέο μοντέλο.
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ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Με τη νέα σχεδιαστική προσέγγιση του μπροστινού μέρους του Νέου Citroën C3 σηματοδοτείται η
αλλαγή στην αισθητική, στο σύνολο της γκάμας της Γαλλικής εταιρείας.
Το νέο αυτό εμπρόσθιο τμήμα, είναι εμπνευσμένο άμεσα από το πρωτότυπο CXPERIENCE,
που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2016 και αυτό γίνεται αντιληπτό από
την πρώτη κιόλας ματιά. Είναι όσο τολμηρό πρέπει, για να
δώσει στο Νέο C3 μια νέα εμφάνιση, ενισχύοντας την
προσωπικότητά του. Η νέα σχεδιαστική υπογραφή,
αντικατοπτρίζει την αλλαγή στην ταυτότητα της Citroën και
αλλάζει την αίσθηση του ύψους του καπό. Με κυρίαρχο
στοιχείο το χρώμιο που εκτείνεται στα LED φώτα ημέρας,
τονίζοντας και το πλάτος του αυτοκινήτου, αλλά και τους
νέους προβολείς με τεχνολογία LED, το φωτιστικό αποτύπωμα του Νέου C3 είναι πραγματικά
δυναμικό και ξεχωριστό. Επιπλέον, η χρωματιστή λωρίδα που περιβάλλει τα φώτα ομίχλης, είναι ένα
ακόμα στοιχείο που τονίζει τη φρεσκάδα της σχεδίασης.
Νέα σχέδια στις πίσω κολώνες (με σχήμα που
παραπέμπει

στις

κάψουλες

αέρα

των

Airbump®)

υπογραμμίζοντας το δυναμικό προφίλ του αυτοκινήτου.
Στα πίσω φωτιστικά σώματα, η 3D αισθητική αποτελεί την
πεμπτουσία της φωτεινής υπογραφής του Νέου Citroën C3.
Στο κέντρο της πόρτας του χώρου των αποσκευών, το
μαύρο γυαλιστερό έμβλημα της μάρκας με το χρωμιομένο περίγραμμα, τονίζει τη μοντέρνα προσέγγιση
του ανασχεδιασμένου πίσω μέρους.

ΤΟΛΜΗΡΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Το στυλ και η διάθεση του Νέου Citroën C3 εξελίσσονται και του δίνουν περισσότερη ώθηση και
δυναμική. Το Νέο C3 είναι ακόμα πιο στιβαρό, ενώ παραμένει ιδιαίτερα αρμονικό σε ότι έχει να κάνει
με τη σιλουέτα του. Η όψη του είναι πιο δυναμική από ποτέ και προκαλεί τον ανταγωνισμό.
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-

Ένα ψηλό και οριζόντιο σώμα στο εμπρός μέρος. Δίνει ιδιαίτερα δυναμική εικόνα που
εμπνέει εμπιστοσύνη για το Νέο C3 με τις συμπαγείς διαστάσεις. Το μήκος των 3,99m είναι
όσο ακριβώς χρειάζεται η καθημερινότητα του σύγχρονου οδηγού. Από το πλάι, η οροφή
μοιάζει να αιωρείται, χάρη στις μαύρες κολώνες του αμαξώματος, που έρχονται να
συνδυαστούν αρμονικά με το υψηλό προφίλ του εμπρόσθιου καπό.

-

Πλαϊνά Airbump®. Ένα πραγματικά σημαντικό στοιχείο
που “υπογράφει” τη νέα αισθητική, είναι τα προστατευτικά
των πλευρών του αμαξώματος, με τα οποία ενισχύεται και η
εικόνα του αυτοκινήτου συνολικά. Η επανασχεδίαση των
Airbump® που πλέον αποτελούνται από τρεις κάψουλες και
είναι τοποθετημένα χαμηλά στις πόρτες, έχοντας ένα
χρωματιστό περίγραμμα ανάλογα με την επιλογή που έχει κάνει ο ιδιοκτήτης, δίνει ένα
διαφορετικό και πιο σύγχρονο look στο μοντέλο.

-

Τροχοί μεγάλης διαμέτρου. Για το καλύτερο κράτημα
στο δρόμο, το Νέο C3 προσφέρει τους μεγαλύτερους
τροχούς της κατηγορίας (640mm ανάλογα την έκδοση). Οι
μεγάλοι τροχοί με τη σειρά τους, ενισχύουν την μοναδική
εικόνα του αυτοκινήτου, διατηρώντας σταθερό το ύψος του
αυτοκινήτου.

-

Προεκτάσεις στα φτερά και στα μαρσπιέ. Η αύξηση του πλάτους είναι εμφανής και
βασίζεται στις στάνταρτ προεκτάσεις των τόξων των φτερών, πάνω από τους τροχούς. Το ίδιο
συμβαίνει και στα μαρσπιέ, ενώ οι ανασχεδιασμένοι προφυλακτήρες εμπρός και πίσω,
επιτυγχάνουν την ενίσχυση της δυναμικής εικόνας του μοντέλου.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

Από το λανσάρισμά του το 2016, το C3 ήταν το πρώτο μοντέλο που πρόσφερε στους υποψήφιους
αγοραστές του μια ολοκληρωμένη «βεντάλια» επιλογών για την προσαρμογή της εμφάνισης στις
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εκάστοτε προσωπικές προτιμήσεις. Ήταν ένα χαρακτηριστικό του C3 που έπαιξε το ρόλο του “οδηγού”
για την υπόλοιπη γκάμα των μοντέλων της Citroën. Το Νέο C3 τώρα έρχεται να αυξήσει τις επιλογές
που έχει ο κάθε υποψήφιος αγοραστής, προκειμένου να κάνει πραγματικά το δικό του C3.
Πιστό στην υπογραφή “Inspired by You” (“Εμπνευσμένο από εσάς”), οι δυνατότητες εξατομίκευσης
επιτρέπουν σε όλους να αναδείξουν πλήρως την προσωπικότητα και το στυλ τους, με μια εξωτερική
εμφάνιση από διακριτική και μοντέρνα, έως προκλητική με πολλαπλές επιλογές χρωματικών
συνδυασμών.

ΕΩΣ ΚΑΙ 97 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΑΥΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ
Περισσότερο από ποτέ "Εμπνευσμένο από εσάς", το Νέο C3 αυξάνει περαιτέρω τις επιλογές του
εξατομίκευσης, αυξάνοντας τους χρωματικούς συνδυασμούς από τους 36 που ήταν μέχρι τώρα, στους
97! Έτσι ενισχύεται η νεανικότητα στο ύφος του μοντέλου, ενώ γίνεται και πιο ελκυστικό για το κοινό.
Για να επιτύχει αυτό το κατόρθωμα και να προσφέρει σε κάθε πελάτη ένα C3 με τη δική του “πινελιά”,
το νέο Citroën C3 εγκαινιάζει νέα χρώματα για το αμάξωμα, νέες εκδόσεις δύο τόνων (με την οροφή,
τα φώτα ομίχλης και τα Airbump®, καθώς και τα νέα γραφικά διακοσμητικά) να προσφέρουν τη
δυνατότητα για μια ολοένα πιο ξεχωριστή παρουσίαση.
Συνοψίζοντας, το Νέο C3 ενισχύει τη θέση του ως το πλέον προσαρμοζόμενο αυτοκίνητο στην
κατηγορία του, χάρη στα εξής:

-

7 χρώματα αμαξώματος: περιλαμβάνονται 2 λαμπερά νέα χρώματα- Elixir Red και Spring
Blue – πλέον των γνωστών χρωμάτων της παλέτας (Perla Nera Black, Steel Grey, Platinum
Grey, Soft Sand, Polar White).

-

4 χρωματικά πακέτα: στις οποίες περιλαμβάνονται τα πλαίσια των φώτων ομίχλης και ο
διάκοσμος των Airbump®. Το χρώμα Emerald Blue έρχεται να προστεθεί στα “βασικά”
(Μαύρο, Λευκό και Κόκκινο).
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-

4 χρώματα για την οροφή, στα οποία περιλαμβάνεται
το νέο Emerald Blue (μαζί με τα ήδη γνωστά Opal White,
Onyx Black, Aden Red). Τα χρώματα της οροφής,
συνδυάζονται

με

τα

καλύμματα

των

εξωτερικών

καθρεπτών, καθώς και με τα διακοσμητικά στις πίσω
κολώνες του αμαξώματος.

-

3 διακοσμητικά οροφής: με την παρουσίαση των
νέων γραφικών (Red,

Techwood,

Emerald)

που

τοποθετούνται αυτοκόλλητα στην οροφή αλλά και στις
πίσω κολώνες του αμαξώματος).
Το Νέο Citroën C3 έχει επιπλέον νέες ζάντες αλουμινίου 16" και 17" (ανάλογα με την έκδοση),
οι οποίες ενδυναμώνουν τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου και ειδικά το προφίλ του.

ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ
Στο εσωτερικό του Νέου C3, ο χώρος για τους επιβάτες προσφέρει πλουσιοπάροχα την ηρεμία που
χρειάζονται οι μετακινήσεις και τη γαλήνη που έρχεται απευθείας από τον κόσμο του La Maison Citroën
(με τον χρωματισμό Techwood) και παραπέμπει σε σκανδιναβική αισθητική σαλονιού. Εκτός από τη
βασική επιλογή σε ότι έχει να κάνει με τον διάκοσμο της καμπίνας, το Νέο C3 διατίθεται με 2 νέα
προαιρετικά χρώματα εσωτερικού χώρου, ένα ζεστό και κομψό και ένα που αποπνέει περισσότερο
δυναμισμό.
Το εσωτερικό του Νέου C3 προσφέρει ένα ιδιαίτερα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον για τους επιβάτες
του. Το προσεκτικά σχεδιασμένο ταμπλό του δημιουργεί μια αίσθηση ζεστασιάς από την επεξεργασία
χρωμάτων και υλικών του, που βρίσκεται σε αρμονία με τις πόρτες και τα καθίσματα για μια ομοιογενή
εμφάνιση.

-

Emerald: Η ατμόσφαιρα από ένα πολύ δυναμικό σύμπαν, χάρη στις εναλλαγές των
σκούρων χρωμάτων, με τις λεπτομέρειες του πακέτου Emerald (σε απόχρωση σμαραγδιού) να
υπερθεματίζουν. Ένα συνθετικό ύφασμα που δίνει την αίσθηση της 3D ραφής, ολοκληρώνει
την πολύ δυναμική εικόνα.
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-

Techwood:

Κορυφαία

χρωματική

ατμόσφαιρα με απαλά στην αφή υλικά και
ειδική ραφή. Και πάλι εδώ έχουμε τις επιρροές
από το πρωτότυπο CXPERIENCE να τονίζουν
την ιδιαίτερη κομψότητα και το ξεχωριστό
ύφος που τονίζει τη διάθεση για προσφορά της
απόλυτης άνεσης στους επιβάτες.

03.

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΥΛ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ

Για να κάνει η Citroën το best-seller της πιο ελκυστικό
και να επιτρέψει στους πελάτες να αισθάνονται πως
είναι "στο σπίτι" όταν βρίσκονται πίσω από το τιμόνι, οι
σχεδιαστές

του

Νέου

C3

δεν

έκαναν

κανένα

συμβιβασμό στην άνεση, εφαρμόζοντας στο έπακρο το
πρόγραμμα Citroën Advanced Comfort®.
Ένας πραγματικά ικανός για φιλοξενία έως και 5 ατόμων χώρος στην καμπίνα, κάνει το Νέο C3 να
προσφέρει ακόμα περισσότερα, μεγαλύτερη ευεξία και απόλυτη άνεση.

ΑΝΕΣΗ: Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ευέλικτο, συμπαγές και προσαρμόσιμο στις ανάγκες, το Νέο C3 επωφελείται από το compact μήκος
των 3,99m και επιβεβαιώνει την ανωτερότητά του σε ότι έχει να κάνει με την άνεση των επιβατών
του, χάρη στην εξαιρετική ανάρτησή του. Μαζί με την πολύ καλή ηχομόνωση, είναι τα δύο στοιχεία
που φροντίζουν ιδιαιτέρως για το “ευ ζην” οδηγού και επιβατών σε όλες τις διαδρομές. Το νέο C3 έχει
εξαιρετική ηχομόνωση, καθώς φιλτράρει τους εξωτερικούς ήχους και κραδασμούς, προσφέροντας
ιδανικές συνθήκες για τους επιβάτες του.
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ΝΕΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ CITROËN ADVANCED COMFORT
Αν είναι ένα σημείο στο οποίο ξεχωρίζει το νέο Citroën C3, είναι το ξεχωριστό επίπεδο της άνεσης που
προσφέρει και είναι χαρακτηριστικό της Μάρκας. Για να φέρει την άνεση σε μια νέα διάσταση,
τα ευρύχωρα και γενναιόδωρα καθίσματα του Νέου C3 έχουν σχεδιαστεί εξ αρχής πολύ προσεκτικά.
Όπως και στο νέο C5 Aircross SUV και στο C4 Cactus, το Νέο C3 διαθέτει καθίσματα Advanced
Comfort: μια καινοτομία 100% Citroën!
Αυτά τα γενναιόδωρα καθίσματα - τα οποία προσφέρουν την
άνεση πολυθρόνας - προσφέρουν βελτιωμένη άνεση τόσο σε
όψη, όσο και από την άποψη της στάσης του σώματος, με
την νέα επένδυση, το πλούσιο αφρώδες υλικό και την οσφυϊκή
υποστήριξη (ρυθμιζόμενη από την πλευρά του οδηγού).
-

Από την πρώτη κιόλας επαφή, η άνεση γίνεται αισθητή
χάρη στο έξτρα ειδικό αφρώδες υλικό στην πάνω επιφάνεια, με διαβαθμισμένη
σκληρότητα για απαράμιλλη αίσθηση.

-

Στη δυναμική οδήγηση, οι επιβάτες του Νέου C3 απολαμβάνουν την οσφυϊκή υποστήριξη από
το κέντρο του καθίσματος, για την καλύτερη δυνατή άνεση.

Επιπρόσθετα, στο Νέο C3, η Citroën αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των αγοραστών του, προσφέρει
υποβραχιόνιο για τον οδηγό, για ακόμα καλύτερη άνεση στην καθημερινή οδήγηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ
Το Νέο Citroën C3 κερδίζει από την πρώτη ματιά το στοίχημα της άνεσης με βάσει τους χώρους που
προσφέρει για τους επιβάτες και τα αντικείμενα στην καμπίνα. Τόσο μπροστά, όσο και πίσω, οι
έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι συνοδεύουν ιδανικά την ευρυχωρία που αισθάνονται όλοι οι
επιβάτες. Αντίστοιχα, εξαιρετικός είναι και ο χώρος για τις αποσκευές.
Από τη βασική κιόλας έκδοση του Νέου C3, η ευεξία βρίσκει την καλύτερη έκφρασή της, χάρη στους
γενναιόδωρους και ιδιαίτερα φιλόξενους χώρους του. Το C3 είναι ορόσημο για την
κατηγορία του και προσφέρει άμεση αντίληψη της ευρυχωρίας στους επιβάτες, λόγω του σχεδιασμού
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του με το οριζόντιο κομψό ταμπλό, του πλάτους με τα 1.379 mm, αλλά και του σχεδιασμού των
καθισμάτων του. Ο χώρος για τα πόδια των πίσω, είναι ένα επιπλέον ατού.
Σχεδιασμένο για να δίνει την αίσθηση πως “βρίσκεσαι στο σπίτι” το Νέο C3 είναι εύκολο στην
καθημερινή χρήση. Οι χώροι αποθήκευσης έχουν σχεδιαστεί με τον πιο λειτουργικό τρόπο, ώστε να
μην διαταράσσουν την αρμονία της διαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου. Το Νέο C3 προσφέρει
έξυπνο κεντρικό χώρο αποθήκευσης, ο οποίος επιτρέπει την απελευθέρωση ενός μέγιστου χώρου στο
μπροστινό μέρος του οχήματος, καθώς και ένα μεγάλο ντουλαπάκι στην πλευρά του συνοδηγού
(6.25L). Το χρώμα φωτός που επιλέχθηκε για το εσωτερικό αυτών των αποθηκευτικών χώρων έρχεται
να βοηθήσει τον πιο εύκολο εντοπισμό των αντικειμένων που μπορεί να έχουν αποθηκευτεί, ενώ χωρίς
συμβιβασμούς σε ότι έχει να κάνει με το χώρο των αποσκευών, το Νέο C3 υπογραμμίζει τη σχετική
του γενναιοδωρία στην παροχή χώρων με εύκολα εκμεταλλεύσιμο χώρο 300L.

12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΟΔΗΓΟΥ
Η άνεση που προσφέρει το αυτοκίνητο στους επιβάτες του, ενισχύεται από την ευκολία στη χρήση
των επιμέρους συστημάτων. Το C3, με το πρόγραμμα Citroën Advanced Comfort® σε πρώτο
πλάνο, υπογραμμίζει την εργονομία των χειριστηρίων, την εύκολη μετάδοση των πληροφοριών
οδήγησης από τον πίνακα οργάνων και τις έξυπνες τεχνολογίες. Το C3, εμπνευσμένο από τους πελάτες
της Citroën και τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνουν το αυτοκίνητο, κάνει την καθημερινότητα
ευκολότερη χάρη στα στοιχεία εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας.
Το Νέο C3 διαθέτει 12 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, που χρησιμεύουν στη
διευκόλυνση της καθημερινότητας:
•

ΝΕΟ - FRONT PARKING ASSIST: οι μπροστινοί αισθητήρες παρκαρίσματος, είναι ιδιαίτερα
χρήσιμοι για τις μετακινήσεις μέσα σε πολυσύχναστο αστικό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο
σύστημα, περιλαμβάνει 6 αισθητήρες που με ηχητική ειδοποίηση βοηθούν τον οδηγό στο
παρκάρισμα.

•

HANDS-FREE ENTRY AND START: με το σύστημα αυτό, ο οδηγός δεν χρειάζεται να βγάλει
το κλειδί του αυτοκινήτου από την τσέπη του. Το αυτοκίνητο αναγνωρίζει τον οδηγό του,
μόλις εκείνος το προσεγγίσει.
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•

ACTIVE SAFETY BRAKE: με το σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης περιορίζεται
σημαντικά η πιθανότητα ατυχήματος. Λειτουργεί από τα 5 km/h, για κινητά και ακίνητα
αντικείμενα, ενώ αναγνωρίζει και τους πεζούς. Αν ο οδηγός δεν κάνει κάποια ενέργεια μετά
την ηχητική ειδοποίηση, το αυτοκίνητο φρενάρει αυτόματα.

•

COFFEE BREAK ALERT: το συγκεκριμένο σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό σχετικά με το
πότε πρέπει να κάνει ένα διάλειμμα από την οδήγηση, μετά από δύο ώρες συνεχόμενης
κίνησης με ταχύτητα πάνω από 65 km/h.

•

DRIVER ATTENTION ALERT: το σύστημα αυτό αξιολογεί την επαγρύπνηση του οδηγού
προσδιορίζοντας τις πιθανές αποκλίσεις στην πορεία του αυτοκινήτου σε σχέση με τις οδικές
σημάνσεις. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους μεγάλους δρόμους και με
ταχύτητες κίνησης από τα 65 km / h και πάνω.

•

ΑUTO HIGH BEAM: το σύστημα αυτό αλλάζει ανάμεσα στα φώτα πορείας και τους
προβολείς, αυτόματα - ανάλογα με την κίνηση στο δρόμο και αν κάποιο άλλο όχημα
προπορεύεται ή έρχεται από το αντίθετο ρεύμα.

•

REVERSING

CAMERA

με

αισθητήρες

παρκαρίσματος:

η

κάμερα

οπισθοπορείας

ενεργοποιείται στέλνοντας εικόνα στην οθόνη στο κέντρο του ταμπλό. Η εικόνα αυτή, έχει και
το σχετικό χρωματισμό, αναλόγως με την απόσταση που φαίνεται σε σχέση από κάποιο
εμπόδιο. Είναι το σύστημα που κάνει το παρκάρισμα, ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση.
•

HILL-START ASSIST: με τη λειτουργία του συστήματος, η εκκίνηση σε ανωφέρεια γίνεται
πιο εύκολη. Το Hill-Start Assist System, αποτρέπει την ακούσια κίνηση του οχήματος προς τα
πίσω για δύο δευτερόλεπτα αφού οδηγός πάρει το πόδι του από το φρένο σε ανηφόρα με
κλίση μεγαλύτερη του 3%.

•

LANE DEPARTURE WARNING: σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 60 km/h, το σύστημα αυτό
ειδοποιεί για την αλλαγή κατεύθυνσης και λωρίδας κυκλοφορίας στο δρόμο. Όταν το
αυτοκίνητο παρεκκλίνει της λωρίδας του χωρίς ο οδηγός να έχει ενεργοποιήσει το φλας, το
σύστημα ενεργοποιεί ηχητική, αλλά και οπτική ειδοποίηση.
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•

BLIND SPOT MONITORING SYSTEM: με ένα φωτεινό εικονίδιο στους εξωτερικούς
καθρέπτες, το σύστημα αυτό ειδοποιεί τον οδηγό για την παρουσία κάποιου άλλου οχήματος
στην “τυφλή” γωνία, πίσω δεξιά και αριστερά.

•

SPEED LIMIT RECOGNITION AND RECOMMENDATION: η αναγνώριση ορίων
ταχύτητας από το αυτοκίνητο, φτάνει με τη σχετική οπτική ειδοποίηση στον οδηγό. Το
σύστημα καταγράφει το όριο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως ταχύτητα για το cruise
control. Λειτουργεί σε όλο το φάσμα των ταχυτήτων που μπορεί να εμφανίζονται ως όρια
ταχύτητας σε κάθε δρόμο, ενώ αναγνωρίζει ακόμα και το σήμα με το οποίο προσδιορίζεται η
λήξη της ισχύος κάποιου ορίου.

•

CRUISE CONTROL / SPEED LIMITER: η ταχύτητα μπορεί να οριστεί από τον οδηγό για να
τη διατηρήσει το cruise control χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να κρατάει πατημένο το πεντάλ
του γκαζιού. Παράλληλα, μπορεί να τεθεί και ένα όριο ταχύτητας, το οποίο δεν θα μπορεί να
υπερβεί ο οδηγός.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το Νέο C3 εστιάζει στην μοντέρνα αντίληψη περί συνδεσιμότητας, καθώς με τον τρόπο αυτό
διευκολύνεται περαιτέρω η ζωή του οδηγού και των επιβατών
του. Με τα Connect Assist (ασφάλεια και βοήθεια), Connect Nav
(έξυπνη πλοήγηση) και Connect Play (σύστημα ψυχαγωγίας και
ενημέρωσης) δημιουργείται ένα πακέτο υπηρεσιών, που μπαίνει
κάτω από την “ομπρέλα” του προγράμματος Citroën Advanced
Comfort® με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας.
CONNECT ASSIST
Για την ασφάλεια του οδηγού και των επιβατών, το Νέο C3 διαθέτει το Assistance & SOS.

-

Αυτόματη κλήση ή χειροκίνητη, πιέζοντας το πλήκτρο “Assistance”: αν προκύψει ανάγκη, η
υπηρεσία αυτή φέρνει σε άμεση επικοινωνία τον οδηγό με ένα εξειδικευμένο τηλεφωνικό
κέντρο.
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Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης:

-

Στην περίπτωση κάποιου ατυχήματος κατά τη διάρκεια του οποίου ενεργοποιήθηκαν οι
αερόσακοι, γίνεται αυτόματη κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το αυτοκίνητο δίνει
το στίγμα του σημείου στο οποίο έχει ακινητοποιηθεί.

-

Στην περίπτωση ελαφρού ατυχήματος ή αν κάποιος από τους επιβάτες δεν αισθάνεται καλά, ο
οδηγός μπορεί να πιέσει το κόκκινο πλήκτρο που γράφει “SOS” προκειμένου να στείλει ένα
μήνυμα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και πάλι με το στίγμα του σημείου στο οποίο
βρίσκεται το αυτοκίνητο.

Με το Connect Assist, ο οδηγός μπορεί να συνδεθεί μέσω της εφαρμογής (για smartphone) MyCitroën
με το αυτοκίνητό του και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την αυτονομία του
αυτοκινήτου, το σημείο στο οποίο είναι παρκαρισμένο, πόσα χιλιόμετρα έχει διανύσει, αλλά και πότε
θα χρειαστεί το επόμενο service.
CONNECT NAV
Το Νέο C3 υπογραμμίζει την τεχνολογική του ανωτερότητα με την οθόνη αφής των 7” που
υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες.
Βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό και είναι πανοραμική, με νέο στοιχείο τη “γυαλιστερή” όψη της που
τονίζει την ανωτερότητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί. Κάτω από την οθόνη, υπάρχει επιφάνεια
για να ακουμπά το χέρι και να βελτιώνεται η άνεση κατά τη χρήση της οθόνης.
Η οθόνη αφής του Connect Nav ελέγχεται και με φωνητικές εντολές, στις λειτουργίες της
πλοήγησης, του τηλεφώνου και του ραδιοφώνου.
Μέσω του TomTom Traffic, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης για τον κυκλοφοριακό φόρτο των
δρόμων σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να μπορεί να βρει ο οδηγός την καλύτερη και πιο
ξεκούραστη διαδρομή. Επίσης, τα πρατήρια καυσίμων και τα οργανωμένα parking, οι πληροφορίες για
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τον καιρό και οι τοπικές αναζητήσεις για σημεία ενδιαφέροντος είναι πληροφορίες που έρχονται στην
οθόνη.
CONNECT PLAY
Η τεχνολογία Mirror Screen είναι συμβατή με τα Apple CarPlay™ και Android Auto επιτρέποντας
τη σύνδεση με smartphone και την απεικόνιση της οθόνης του, στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου.
Το Νέο C3 διαθέτει την τεχνολογία της Citroën που ενισχύει το διαμοιρασμό της πληροφορίας και την
ηρεμία του οδηγού: η ConnectedCAM Citroën® που είναι ενσωματωμένη στο πίσω μέρος του
εσωτερικού καθρέπτη, δίνει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και videο (έως και 20
δευτερολέπτων) από τις εκάστοτε διαδρομές. Στη συνέχεια, τα αρχεία μπορούν να κοινοποιηθούν στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της δωρεάν εφαρμογής ConnectedCAM Citroën® ή να
αποθηκευτούν σε σκληρό δίσκο για προσωπική χρήση. Με ευρυγώνιο φακό, full HD λήψη και 2
εκατομμύρια pixels, GPS και 16GB εσωτερικής μνήμης, μπορεί να φανεί χρήσιμη για τον οδηγό,
καταγράφοντας κάποιο περιστατικό, προσφέροντας αποδείξεις σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Σε
περίπτωση σύγκρουσης, η καταγραφή της εικόνας γίνεται αυτόματα και μπορεί να κρατήσει 30” πριν
και ένα λεπτό μετά τη σύγκρουση.

ΓΚΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ιδιαίτερα ευέλικτο, χάρη και στον κύκλο στροφής που είναι μόλις 10,7m, το Νέο C3 έχει μήκος 3,99 m
και παρέχει τις ιδανικές διαστάσεις για χρήση σε αστικό περιβάλλον. Το μοντέλο προσφέρει πραγματική
ευχαρίστηση κατά την οδήγησή του στην πόλη, ενώ είναι ιδιαίτερα ικανό και για τον ανοιχτό δρόμο.
Έχει αποδοτικούς, τελευταίας γενιάς κινητήρες Euro 6, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά οικονομίας
καυσίμων και επιδόσεων:

-

3κύλινδρος βενζίνης PureTech 83 (PureTech 83 με S&S και 5ταχυτο χειροκίνητο κιβώτιο
ταχυτήτων) και 110 (PureTech110 με S&S και 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων),

-
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ή Diesel BlueHDi 100 (BlueHdi 100 με S&S και 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων).

Για ακόμα περισσότερη ευελιξία και ευκολία στην οδήγηση, το Νέο C3 είναι επίσης διαθέσιμο και με το
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων EAT6 (PureTech 110 με S&S και EAT6).
Η έναρξη των πωλήσεων του Νέου Citroën C3 ξεκινά από σήμερα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μήκος: 3,99 m
Πλάτος: 1,75 m
Ύψος: 1,47 m
Μεταξόνιο: 2,54 m
Χώρος αποσκευών: 300 l

Σχετικά με τη CITROËN
Η Citroën, από το 1919 έχει τοποθετηθεί στην καρδιά της αυτοκινητοβιομηχανίας παράγοντας
αυτοκίνητα που έχουν γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία, κάνοντας τη Γαλλική μάρκα ιδιαίτερα
δημοφιλή. Χαρακτηριστικό της Citroën είναι ότι ανέκαθεν αναγνώριζε εγκαίρως τις τάσεις του lifestyle
ανά εποχή και προσάρμοζε ανάλογα τα νέα της μοντέλα. Αυτό ακριβώς είναι και η πηγή της έμπνευσης
για την εταιρική υπογραφή “Inspired by You” που ενσαρκώνεται με τον καλύτερο τρόπο στα
αυτοκίνητά της που συνδυάζουν την ξεχωριστή σχεδίαση με την κορυφαία άνεση για τους επιβάτες. Η
Citroën καταφέρνει και κάνει τη διαφορά από τις υπόλοιπες ευρείας παραγωγής μάρκες, καθώς
προσφέρει και ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες της (Citroën Advisor, “La Maison
Citroën”). Το 2019, η Εταιρεία σημείωσε πωλήσεις αυτοκινήτων που ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο,
σε πάνω από 90 χώρες όπου διατίθενται τα μοντέλα της.
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