
CITROËN C3 CELEBRATION
CENNÍK/VYBAVENIE/TECHNICKÉ PARAMETRE
1. november 2019

ABSOLÚTNY
VÍŤAZ ANKETY
ZLATÝ VOLANT 
2016

FINALISTA
AUTO ROKA
2017

Akcia platí od 1. 11. do 31. 12. 2019. Ponuka CELEBRATION platí LEN na limitovaný počet vozidiel na 
sklade s definovanou výbavou a motorizáciou. (1) CITROËN PRIVILEGE BONUS JE PLATNÝ LEN V PRÍPADE 
FINANCOVANIA VOZIDLA CEZ CITROËN FINANCIAL SERVICES. AKCIOVÁ CENA ZAHŔŇA KOMFORT 
BONUS A PRIVILEGE BONUS! CITROËN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytované spoločnosťou 
ESSOX FINANCE, s. r. o. Ponuka financovania s využitím Privilege Bonusu Vám bude poskytnutá predajcom značky 
Citroën. Využívanie služby 8-ročná asistencia je viazaná na bezplatnú registráciu. Viac informácií nájdete na www.
citroen.sk alebo u predajcov CITROËN. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázok vozidla je ilustračný. CITROËN C3

PRIVILÉGE BONUS
300 €

FARBA  
KAROSÉRIE

CENA  
LIMITOVANEJ 

SÉRIE

PRIVILÉGE 
BONUS (1)

AKCIOVÁ 
CENA (1)

CELEBRATION
PureTech 82 S&S manuálna 5-st. 60 kW/82 k biela nemetalická 10 990 € 300 € 10 690 €
PureTech 82 S&S manuálna 5-st. 60 kW/82 k metalická 11 190 € 300 € 10 890 €



CITROËN C3 CELEBRATION

VÝBAVA LIMITOVANEJ EDÍCIE

CELEBRATION

* V Sérii pre vozidlá od modelového roku A020

Výber možný len podľa dostupnosti na sklade!

>    ESP + ASR (elektronický stabilizačný program
a protipreklzový systém)
>  ABS + REF (rozdeľovač brzdného účinku) + AFU 

(podpora brzdenia v núdzovej situácii) + automatické 
spustenie výstražných svetiel pri prudkom brzdení

>  Asistent rozjazdu do kopca
>  Nepriama detekcia podhustenia pneumatík
>  Airbag vodiča, airbag spolujazdca s možnosťou 

deaktivácie, bočné airbagy a hlavové airbagy
> Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
>  Bezpečnostné úchyty ISOFIX na upevnenie detskej 

sedačky na zadných bočných sedadlách
>  3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých 

sedadlách, vpredu s pyrotechnickými predpínačom 
a obmedzovačom ťahu

>  Akustická a vizuálna signalizácia odopnutého 
bezpečnostného pásu vodiča

>  Automatické uzamknutie dverí a batožinového 
priestoru pri rozjazde (automatická deaktivácia 
v prípade dopravnej nehody)

>  Indikátor zmeny prevodového stupňa + impulzné 
ovládanie smerových svetiel

>  Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
>  Elektricky ovládané predné okná
>  Zásuvka 12 V
>  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
>  Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
>  Delené operadlo zadného sedadla v pomere 

1/3 – 2/3
>  Osvetlenie interiéru, osvetlenie batožinového 

priestoru
>  Kryt batožinového priestoru
>  Odkladacie a úložné priestory v predných 

a zadných dverách, centrálnom paneli 
palubnej dosky

>  Dojazdová lepiaca sada 
>  Systém upozornenia na nechcené prekročenie 

jazdného pruhu
>  Coffee Break Alert (upozornenie na možnú únavu 

vodiča)
>  Systém na informovanie vodiča na združenom 

prístroji o max.povolenej rýchlosti
>  Tónované sklá
>  Stierač zadného okna

>  Kryty spätných zrkadiel a kľučky dverí zvonka 
vo farbe čierna matná 

>  Zadné svetlá s 3D efektom
>  Palubný počítač
>     Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie 

spätné zrkadlá
>     Prídavné LED-diódové denné svetlomety
>     Kryty spätných zrkadiel v laku čierna Perla Nera 
>     Plastové ochranné nadblatníky
> Kľučky dverí vo farbe karosérie
>    Oceľové disky kolies 16“ s krytmi 3D Steel&Style
> Predné hmlové svetlomety
> Zadný parkovací asistent
>  Audiosystém RCCA 2 so 7” multifunkčným 

farebným dotykovým displejom a ovládaním na 
volante, funkciou bluetooth, pripojením USB, 
Mirror Screen, 6 reproduktorov

> Elektricky sklápateľné spätné zrkadlá
> Automatická klimatizácia
>    Vyhrievané predné sedadlá
> Rezervné koleso 15"

  FARBY KAROSÉRIE

   OKRASNÝ KRYT KOLIES

Oranžová POWER (M)

Sivá ARTENSE (M)

Biela BANQUISE

Sivá PLATINIUM (M)

Červená RUBI (M)

Béžová SABLE (M)

Okrasný kryt 3D 16”

  ŠTÝL INTERIÉRU

M – metalická farba karosérie



CITROËN C3 CELEBRATION

 MOTORY PureTech 82 S&S 

Typ Zážihový, elektronické viacbodové vstrekovanie, 12 ventilov

Palivo benzín

Počet valcov / ventilov 3/12

Zdvihový objem 1199

Vŕtanie x zdvih v mm 75 x 90,5

Max. výkon v kW EHK (k DIN) pri ot/min 61 (82)/5750

Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min 118/2750

Prevodovka Manuálna 5–stupňová 
Stop&Start

Posilňovač riadenia s variabilným účinkom séria

Priemer zatáčania (m) 10,9

 PODVOZOK/BRZDY/PNEUMATIKY

Predná náprava Nezávislé zavesenie kolies typ pseudo Mac Pherson s trojuholníkovými  
ramenami, vinuté pružiny, hydraulické teleskopické tlmiče, stabilizátor

Zadná náprava Deformovateľná traverza, vinuté pružiny,  
hydraulické teleskopické tlmiče, stabilizátor

Brzdy predné Kotúčové chladené

Brzdy zadné Bubnové

Pneumatiky v závislosti od výbavy * 185/65 R15
195/65 R15
205/55 R16

 OBJEM (v dm3)

Objem batožinového priestoru po kryt (VDA) 300

Objem batožinového priestoru po strechu so sklopenými zadnými sedadlami 922

 HMOTNOSŤ (v kg)

Prevádzková hmotnosť (s vodičom) 1096 – 1121

Celková hmotnosť 1475 – 1555

Celková hmotnosť jazdnej súpravy 1925 – 2005

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu 450

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu 450

 VÝKON podľa ES/EHK (s vodičom)

Maximálna rýchlosť (km/h) 169

1000 m pevný štart (s) 34,8

0–100 km/h (s) 13,3

 SPOTREBA A EMISIE NEDC

Mesto (l/100 km) 4,9 – 5,0

Mimo mesta (l/100 km) 3,8 – 3,9

Mix (l/100 km) 4,2 – 4,3

Emisie CO2 (g/100 km) 96 – 98

Objem nádrže v litroch 45

 SPOTREBA A EMISIE WLTP

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,5–6,1

Emisie CO2 (g/100 km) 123–136

Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu. * Ohľadne rozmerov sériovo dodávaných pneumatík a alternatívnych rozmerov 
pneumatík povolených v závislosti od typového schválenia sa informujte u Vášho predajcu. 

C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť výbavu a technické údaje vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Technické údaje sa môžu 
mierne líšiť od uvádzaných hodnôt v závislosti od modelu a výbavy vozidla. C Automobil Import, s. r. o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, tel. +421 
(0)2 53 48 39 00, fax +421 (0)2 53 48 39 80, www.citroen.sk. Podrobné informácie Vám poskytne autorizovaný predajca Citroën.


