NOVÝ CITROËN C1
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STVORENÝ PRE MESTO
OPTIMISTICKÝ, JEDNODUCHÝ, INTELIGENTNÝ

Nový CITROËN C1 prináša optimistickú odpoveď na potreby mestskej premávky. Toto vskutku živé a suverénne mestské
vozidlo je v ponuke v 5 alebo 3-dverovom prevedení karosérie (v závislosti od krajiny), ale tiež v novej verzii s otvárateľnou
strechou s názvom Airscape. Nový CITROËN C1 má silnú osobnosť, ktorú spoznáte na prvý pohľad !

Vybavenie opísané v tomto katalógu predstavuje kompletnú technológiu modelu Citroën C1. Definícia vozidiel predávaných v EÚ
sa v jednotlivých členských štátoch môže líšiť. Podrobné informácie o definícii sériovej výbavy a výbavy za príplatok nájdete na stránke
www.citroen.sk v sekcii „Cenníky a dokumentácia” .

[FRIENDLY*]
DESIGN

Nový CITROËN C1 sa pohybuje po meste štýlovo a výrazne sa odlišuje
optimistickým dizajnom. O jeho sympatickej osobnosti svedčia hravé
predné svetlomety s nezameniteľným vzhľadom. Denné LED svetlá s
vertikálnym dizajnom ešte podčiarkujú usmievavý pohľad modelu a
zvýrazňujú jeho priateľský charakter. Dynamickej siluete nechýba ani
temperament. Nový CITROËN C1 vás zaujme na prvý pohľad !
*Priateľský.

VIETOR
VO VLASOCH
(1)

(2)

(3)

Nový CITROËN C1 ponúka aj verzie Airscape s otvárateľnou strechou. Sú k dispozícii v
3- a 5-dverovom prevedení (v závislosti od krajiny). Posuvná strecha z tkaniny má výnimočné rozmery (dĺžka 800 mm, šírka 760 mm) a pre ešte väčší pocit slobody umožňuje jednoduché elektrické ovládanie aj počas jazdy (až do rýchlosti 120 km/h). Plátená strecha
je v ponuke v troch farebných prevedeniach : sivá Grey (1), červená Sunrise Red (2) a čierna
Black(3).

MULTICOLOR
SVIEŽE FARBY

Hnedá Olive Brown (N)

Sivá Gallium (M)

Biela Lipizan (N)

Čierna Caldéra (M)

Modrá Smalt Blue (N)

Hravý CITROËN C1 zdobí 8 trendových farebných
odtieňov karosérie od tmavých – čierna Caldéra, sivá Gallium, sivá Carlinite, hnedá Olive Brown až
po žiarivé farby – biela Lipizan, modrá Smalt Blue,
červená Scarlet a Sunrise Red. Toto moderné a
Červená Sunrise Red (N)

Sivá Carlinite (M)

Červená Scarlet (N)

atraktívne mestské vozidlo môžete mať so 14” či
15” okrasnými krytmi kolies alebo s 15” diskami
z ľahkej zliatiny s diamantovaním.
(M) : metalická. (N) : nemetalická.

MULTICOLOR
ZVODNÉ KOMBINÁCIE

(1)

Verzie Shine Edition

Plátená strecha v červenej Sunrise Red

Plátená strecha v sivej Grey

(v závislosti od krajiny)

Nový CITROËN C1 dokazuje svoju osobnosť aj
širokou paletou farebných kombinácií. Príkladom
sú farebné dvojice na verziách Shine Edition (v závislosti od krajiny), ktoré spájajú strechu vo farbe
hnedá Olive Brown s farbami karosérie biela Lipizan a čierna Caldéra. Verzie Airscape s otvárateľnou strechou prinášajú kontrastné dvojfarebné

kombinácie strechy a karosérie s tromi farebnými
prevedeniami strechy : čierna Black, sivá Grey a
svieža červená Sunrise Red. Špeciálne verzie Airscape Feel Edition (v závislosti od krajiny) ozvláštňujú túto hru farieb medzi strechou a karosériou
ešte ďalšími farebnými detailmi a jemnými farebnými odtieňmi.

Plátená strecha v čiernej Black

INSIDE
SVIEŽI INTERIÉR

Pack Color
Sunrise Red

CITROËN C1 je zvonku svieži a hravý, ale vďaka rôznym
farebným balíkom (Packs Color) odhaľuje aj veselý a pestrý interiér. Čistú a štruktúrova-

Pack Color
White

nú palubnú dosku oživili via- páky. Interiér osviežujú aj faceré farebné prvky na multi- rebné efekty na výplni dverí
mediálnej konzole, ozdob- vo farbe karosérie.
ných krytoch výduchov klimatizácie a na ukončení radiacej

Pack Color Feel Edition

KO M PA KT N Ý S

3 AJ 5
DVERAMI
Nový CITROËN C1 má kompaktné rozmery (dĺžka
3,46 m, šírka 1,62 m, výška 1,46 m). Sú rovnaké,
či ide o 3- alebo 5-dverovú karosériu*. Vnútorný
priestor je viac ako veľkorysý, ľahko a pohodlne prepraví štyroch dospelých pasažierov.
* V závislosti od krajiny.

SPOJENIE
KOMFORTU
S JAZDNÝMI
VLASTNOSŤAMI

4M80

Kompaktné rozmery umožňujú novému modelu
CITROËN C1 skvelú obratnosť a jednoduché manévrovanie v mestskej premávke vďaka optimálnemu
polomeru zatáčania (4,80 metra).
Elektrický posilňovač riadenia spája pohodlie s presnosťou. Je veľmi jemný a precízny v meste aj na diaľnici a poskytuje skutočné potešenie z jazdy.
Nový CITROËN C1 prináša pohodlie a istotu v každej situácii. Komfort pruženia je na najvyššej úrovni
a zároveň zaručuje obratné a precízne jazdné vlastnosti bez ohľadu na povrch cesty.

ŠIALENÉ
ČO VŠETKO

SA ZMESTÍ

D N U
Nový CITROËN C1 je ergonomicky navrhnutý tak, aby zjednodušil každodenný
život. Batožinový priestor s objemom 196 litrov je praktický a ľahko prístupný
vďaka delenej zadnej lavici a zadnému plató, ktoré sa zaťahuje a vyťahuje spolu
s otváraním dverí batožinového priestoru. Po sklopení zadných sedadiel vznikne
batožinový priestor s objemom až 780 litrov.

INSIDE

JEDNODUCHÝ ŽIVOT

Nový CITROËN C1 je ideálnym partnerom do mestskej premávky. V jeho interiéri nájdete množstvo dômyselných úložných priestorov rozmiestnených po celej kabíne,

napr. držiak na poháre alebo
uzatvárateľnú schránku pred
spolujazdcom, kam sa vmestí aj litrová fľaša. Nechýbajú
prvky výbavy pre vašu pohodu : 7” dotykový displej, au-

tomatická klimatizácia alebo ovládanie na volante…
3-dverová verzia (v závislosti
od krajiny) disponuje funkciou ukladania polohy predných sedadiel do pamäte.

MIRROR
SCREEN
DOTYKOVÝ
DISPLEJ
A PRIPOJENIE

Nový CITROËN C1 je vybavený intuitívnymi technológiami
s jednoduchým použitím. 7” dotykový displej riadi všetky
mediálne funkcie (hudba, telefón, palubný počítač). Nová
C1 prináša pripojenie vďaka systému Mirror Screen, ktorý vám
umožňuje duplikovane zobrazovať obsah vášho smartfónu a riadiť ho cez 7”
dotykový displej* : navigácia, telefón, telefónny zoznam s adresami, počúvanie hudby uloženej v telefóne, počúvanie webového rádia… a akékoľvek ďalšie
užitočné aplikácie a funkcie, ktoré nebránia jazde.
* V závislosti od kompatibility smartfónu.

VIAC BEZPEČNOSTI
PRE UVOĽNENÚ
JAZDU

¡

¿

¬

√

ƒ

ZADNÁ
KAMERA

¿ Vozidlo je štandardne vybavené asistentom rozjazdu v kopci, ktorý manéver uľahčí
tak, že vozidlo po uvoľnení brzdového pedálu na krátky čas zabrzdí.
¡ Zadná parkovacia kamera prenáša obraz
za vozidlom na 7-palcový dotykový displej a
uľahčuje tak parkovanie aj v tých najstiesnenejších podmienkach.
¬ Indikátor zaradenia prevodového stupňa
analyzuje váš jazdný štýl a na palubnom
prístroji zobrazuje najvhodnejší čas na zmenu prevodového stupňa.

√ Elektronický stabilizačný systém (ESP) stabilizuje vozidlo pri strate priľnavosti tak, že
pôsobí na rozloženie brzdenia a otáčok motora.
ƒ Šesť airbagov v kabíne zaručuje ochranu
vodiča a ostatných cestujúcich v prípade nárazu.
Obmedzovač rýchlosti a detektor podhustenia pneumatík prispievajú neustále k bezpečnej jazde.

BEZKĽÚČOVÝ PRÍSTUP A ŠTARTOVANIE
Nový CITROËN C1 poskytuje aj bezkľúčový prístup do vozidla
a štartovanie bez kľúča. Vybavenie vám umožní prístup do vozidla bez použitia kľúča, stačí ak ho máte pri sebe. Na naštartovanie alebo vypnutie motora vám zasa postačí jednoduchý dotyk
tlačidla „Start/Stop“.

EKONOMICKÉ MOTORIZÁCIE
Nový CITROËN C1 je rovnako inteligentný ako ekonomický, a to vďaka nízkej hmotnosti vozidla (840 kg),
pneumatikám s nízkym odporom pri jazde a efektívnym motorizáciám poslednej generácie. Motor e-VTi 68
Airdream v spojení s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou a systémom Stop & Start robí z modelu CITROËN C1 jedno z najlepších vozidiel v oblasti spotreby (iba 3,8 l/100 km) a emsií CO2 (88 g/km).
Motor VTi 68 môže byť spojený aj s robotizovanou prevodovkou : ETG (Efficient Tronic Gearbox). Táto 5stupňová prevodovka má funkciu plazenia a optimalizované riadenie plynového pedálu, čím umožňuje
uvoľnenú jazdu aj v hustej premávke.
Nový CITROËN C1 bol vybavený aj novou motorizáciou VTi 82 z rodiny PureTech. Tento 3-valcový benzínový motor s objemom 1,2 litra, vyrábaný vo Francúzsku, má úctyhodných 82 konských síl. Používa efektívnu a inovatívnu technológiu, výsledkom je spotreba 4,3 l/100 km a úroveň emisií CO2 na 99 g/km.
Motor je zároveň veľmi dynamický, maximálny krútiaci moment motora je 116 Nm a zrýchlenie z 0 na 100
km/h je 11 sekúnd. Nový CITROËN C1 tak ľahšie unikne mestu !

NOVÝ CITROËN C1
LIVE

NOVÝ CITROËN C1
FEEL

NOVÝ CITROËN C1
AIRSCAPE FEEL

– ABS + REF (rozdeľovač brzdného účinku) +
AFU (podpora brzdenia v núdzovej situácii)
– ESP + Hill Assist
– Airbag vodiča+ airbag spolujazdca s možnosťou
deaktivácie
– Bočné a hlavové airbagy
– Nedelené zadné sedadlá + úchyty Isofix (uchytenie detskej sedačky) na oboch zadných sedadlách
– Elektronický imobilizér
– Pack Look Attraction (nárazníky vo farbe karosérie, vonkajšie spätné zrkadlá a vonkajšie kľučky
dverí – čierne)
– Systém CSC (Systém kontroly stability pri brzdení
v zákrute)
– Zvuková kontrola vypnutia svetlometov
– Vonkajšie spätné zrkadlá – manuálne nastaviteľné z interiéru a manuálne sklopné
– Oceľové disky kolies 14” s krytmi kolies STAR
– Lepiaca sada na dojazd
– Prídavné LED diódové svetlomety
– Nepriama detekcia podtlaku pneumatík
– Výškovo nastaviteľný volant
– Opierky hlavy vzadu
– Palubný počítač
– Posilňovač riadenia

– Manuálna klimatizácia
– Autorádio MP3 + 2 repro. + USB prípojka
– Elektrické ovládanie okien predných dverí + centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
– Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
– Vonkajšie spätné zrkadlá a vonkajšie kľučky dverí
vo farbe karosérie
– Delené, sklopiteľné operadlá zadného sedadla
(50 : 50)
– Oceľové disky kolies 15” s krytmi kolies COMET
(len pre PureTech 82)
– Obmedzovač rýchlosti (len pre PureTech 82)

C1 FEEL +
– Otvárateľná elektricky ovládaná plátená strecha
čiernej farby
– Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernej farbe
– Autorádio MP3 + 4 reproduktory + Connecting
Box (Bluetooth) + USB
– Ovládanie autorádia na volante
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FARBY
INTERIÉRU

PRÍSLUŠENSTVO

Látka Mica Grey*

Látka Zebra Light*

Detská sedačka
„Kiddy Cruiserfix Pro”

Kit hmlové svetlá

Látka Wave Grey*

Látka Zebra Red*

Bočné chrómové lišty

Koberčeky

(iba pre 3-dverovú verziu)

*A iný doplnkový materiál.

KOLESÁ

Okrasné kryty kolies
Star 14“

Okrasné kryty kolies
Comet 15“

Disky z ľahkej zliatiny
Magnet 14“

Disky z ľahkej zliatiny
Planet Black 15“

(v ponuke príslušenstva)

(v ponuke príslušenstva)

Nálepka „Code“

Zadný difúzor

Priečne strešné lišty

Predný a zadný
parkovací senzor

Disky z ľahkej zliatiny
Planet 15“
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TECHNOLÓGIA
PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

PRIATEĽSKÝ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

• ZAKLADNÁ ZMLUVNÁ ZÁRUKA :
Zahŕňa opravy a výmenu chybných súčiastok.
Asistenčná služba Citroën Assistance, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Citroën C1 vám ponúka systémy aktívnej a pasívnej bezpečnosti poslednej generácie,
preto je vaším bezpečným partnerom na každej ceste :
ABS : systém proti zablokovaniu kolies pomáha pri brzdení a v prípade potreby upravuje
tlak v brzdnom systéme, aby zabránil zablokovaniu kolies a umožnil vodičovi stálu kontrolu nad vozidlom.

• ZÁRUKA PROTI PREHRDZAVENIU
12 rokov pre osobné vozidlá
5 rokov pre úžitkové vozidlá.

ADML : bezkľúčový prístup do vozidla vám umožní otvoriť ho bez použitia kľúča. Stačí
mať kľúč pri sebe. Vozidlo zistí jeho prítomnosť na 70 cm od kľučiek predných dverí alebo
zámku batožinového priestoru.

• ZÁRUKA NA LAK
3 roky pre osobné vozidlá.
2 roky pre úžitkové vozidlá.

AFU : brzdový asistent vyvinie v prípade rýchleho zošliapnutia brzdového pedálu maximálny brzdný účinok, aby skrátil brzdnú dráhu na minimum. Systém automaticky spustí
výstražné svetlá, aby upozornil vodičov vozidiel idúcich vzadu.

• CITROEN CHRONO SERVICE
Bez vopred dohodnutého termínu na servis sa postaráme o základné úkony na
vašom vozidle : pneumatiky, brzdy, pruženie a príslušenstvo.

Hill Assist : Systém pomoci pri rozjazde v kopci automaticky zabrzdí vozidlo na niekoľko
sekúnd, aby mal vodič čas presunúť nohu z brzdového pedálu na plynový. Systém tak pomáha plynulému pohybu vozidla v kopci. Funguje aj pri cúvaní do kopca.
Cúvacia kamera : kamera sa aktivuje automaticky po zaradení spiatočky a uľahčuje parkovanie. Obraz je prenášaný na displej, pričom systém zobrazuje aj modré čiary, ktoré znázorňujú polohu vozidla. V prípade parkovania pri múre, vyznačuje červená čiara minimálny
priestor, ktorý umožní otvoriť batožinový priestor.
ESP : elektronický stabilizačný program zabraňuje v rámci fyzikálnych možností strate
priľnavosti k vozovke pri prejazde zákruty. Systém udržuje trajektóriu vozidla zvolenú vodičom pomocou pribrzdenia jedného z kolies a úpravou akcelerácie motora.

CITROËN :
SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKA

DODATOČNÉ SLUŽBY

*Všetky informácie ohľadom motorizácií sa môžu meniť, preto si aktuálne informácie preverte na internetovej stránke www.citroen.sk, kde sú priebežne aktualizované.
Spotreby paliva uvádzané v tomto dokumente zodpovedajú homologovaným údajom európskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na každého výrobcu vozidiel predávaných na území EÚ. Tieto údaje boli dosiahnuté v presne stanovených podmienkach (teplota, zaťaženie, charakteristika jazdnej dráhy atď.)
a pri veľmi pokojnej jazde. Reálna spotreba sa môže líšiť od homologovanej, keďže atmosferické podmienky, zaťaženie vozidla, jazdný štýl vodiča, tlak v pneumatikách, využívanie klimatizácie a/alebo
kúrenia ako aj prípadný úložný priestor na streche (aj keď prázdny) sú odlišné od podmienok pri homologizácii. Všetky rady pre ekologickú jazdu nájdete na stránke www.citroen.sk

• CITROËN ESSENTIALDRIVE
Záruku na svoje vozidlo si môžete predĺžiť až na 8 rokov. Môžete si vybrať medzi
zmluvou, ktorou si predĺžite záruku o 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 rokov alebo s limitom
od 50 000 do 200 000 kilometrov. Predĺžením záruky tak získate :
- ochranu pred neočakávanými výdajmi na opravy, pretože počas tohto obdobia
budete môcť využívať rovnaké výhody, ako v čase, keď bolo vaše vozidlo v základnej zmluvnej záruke
- záruku, že vaše vozidlo opravia odborníci značky Citroën a pri oprave použijú
výhradne originálne náhradné diely Citroën
- pri poruche bezplatný odťah k autorizovanému servisu Citroën
- vyššiu hodnotu vozidla pri jeho ďalšom predaji, pretože vaša Zmluva o záruke
prejde automaticky na nového majiteľa
- istotu na cestách do zahraničia.

• CITROËN REALDRIVE
Zabezpečte si všetky operácie v rámci pravidelných prehliadok.
Od 12 do 96 mesiacov alebo s limitom od 40 000 do 200 000 kilometrov.
Získate tak :
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance.
• CITROËN IDEALDRIVE
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné prehliadky. Od 12 do 96 mesiacov
alebo s limitom od 40 000 do 200 000 kilometrov.
Získate tak :
- predĺženie záruky
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- prvú technickú kontrolu.
• CITROËN FREEDRIVEE
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje vozidlo. Od 12 do 96 mesiacov s limitom od 40 000 do 200 000 kilometrov. V sieti autorizovaných servisov Citroën budete mať zabezpečené :
- pravidelné prehliadky
- výmenu opotrebovaných dielov
- rozšírenú záruku na vozidlo
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke
- prvú technickú kontrolu.

Január 2015 – Dizajn a realizácia :

ROZMERY

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o. : Prievozská 4/c,
821 09 Bratislava, Slovensko, telefón: (+ 421) 2 53
48 39 00, fax : (+ 421) 2 53 48 39 80, www.citroen.sk. Tento dokument sa týka iba vozidiel predávaných v EÚ a ich definícia sa môže v každej z člen-

ských krajín EÚ líšiť. Informácie o modeloch a ich charakteristiky zodpovedajú definícii platnej v období tlače
tohoto dokumentu. Sú uvádzané iba orientačne a nemôžu byť považované za záväzné. CITROËN si vyhradzuje právo meniť bez predchádzajúceho upozor-

toho, aby musel aktualizovať tento dokument. Na
presné vybavenie vozidla a sortimentu sa informujte u
svojho predajcu, v cenníku alebo na www.citroen.sk.
Zobrazené farebné odtiene karosérie sú iba orien-

nenia charakteristiky predstavených modelov, a to bez

tačné, pretože tlačiarenska technika neumožňuje
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presnú reprodukciu farieb.
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www.citroen.sk

