
(1) ODKUPNÝ BONUS je podmienený výkupom vozidla a je možné ho uplatniť pri kúpe vozidla vo výbave FEEL PACK a SHINE. (2) Uvedená akciová cena zahŕňa BONUS a ODKUPNÝ BONUS. 
Navyše je možné uplatniť aj CITROËN PRIVILEGE BONUS, ktorý je platný len v prípade financovania vozidla cez CITROËN FINANCIAL SERVICES. CITROËN FINANCIAL SERVICES je financovanie 
poskytované spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Ponuka financovania s využitím Privilege Bonusu Vám bude poskytnutá predajcom značky CITROËN. (3) Uvedená akciová cena zahŕňa ODKUPNÝ 
BONUS.

Verzia Motorizácia Prevodovka Výkon Cenníková 
cena

BONUS ODKUPNÝ 
BONUS (1)

AKCIOVÁ 
CENA (2)

FEEL
PureTech 110 S&S manuálna 6-st.  81 kW/110 k 19 490 € – – 19 490 €
BlueHDi 110 S&S manuálna 6-st.  81 kW/110 k 20 790 € – – 20 790 €

FEEL 
PACK

PureTech 110 S&S manuálna 6-st.  81 kW/110 k 20 290 € – 1 000 € 19 290 €
PureTech 130 S&S EAT6 automatická 6-st.  96 kW/130 k 22 290 € – 1 000 € 21 290 €

BlueHDi 110 S&S manuálna 6-st.  81 kW/110 k 21 590 € – 1 000 € 20 590 €
BlueHDi 120 S&S EAT6 automatická 6-st.  88 kW/120 k 23 590 € – 1 000 € 22 590 €

SHINE

PureTech 110 S&S manuálna 6-st.  81 kW/110 k 21 490 € 500 € 1 000 € 19 990 €
PureTech 130 S&S EAT6 automatická 6-st.  96 kW/130 k 23 490 € 500 € 1 000 € 21 990 €

BlueHDi 110 S&S manuálna 6-st.  81 kW/110 k 22 790 € 500 € 1 000 € 21 290 €
BlueHDi 120 S&S EAT6 automatická 6-st.  88 kW/120 k 24 790 € 500 € 1 000 € 23 290 €

S&S : Systém Stop & Start

Motorizácia Prevodovka Výkon Cena
limitovanej edície

ODKUPNÝ 
BONUS (1)

AKCIOVÁ CENA 
LIMITOVANEJ EDÍCIE (3)

C-SERIES
PureTech 110 S&S manuálna 6-st.  81 kW/110 k 19 990 € 1 000 € 18 990 €

PureTech 130 S&S EAT6 automatická 6-st.  96 kW/130 k 21 990 € 1 000 € 20 990 €
BlueHDi 110 S&S manuálna 6-st.  81 kW/110 k 21 490 € 1 000 € 20 490 €

BlueHDi 120 S&S EAT6 automatická 6-st.  88 kW/120 k 23 490 € 1 000 € 22 490 €

NOVÝ CITROËN C3 
AIRCROSS

182 €/MESAČNEUŽ
OD

1. 9. 2022 — CENNÍK — VYBAVENIE — TECHNICKÉ PARAMETRE

https://promo.citroen.sk/comfort-days/c3-aircross


NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS/ ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

FEEL
>  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 (Hill Start Assist)
> Nepriama detekcia podhustenia pneumatík
>  Čelné a bočné airbagy vodiča a spolujazdca 

s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca
>  Hlavové airbagy pre prvý a druhý rad sedadiel
>  Tempomat a obmedzovač rýchlosti s možnosťou 

uloženia doporučenej 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 nezapnutého 
a odopnutého bezpečnostného pásu vodiča 
a spolujazdca

>  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
>  Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
>  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
>  Delené operadlo zadného sedadla v pomere 

1/3 – 2/3
>  Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
>  Osvetlenie interiéru a batožinového priestoru
>  Kryt batožinového priestoru
>  Odkladacie a úložné priestory v predných a zadných 

dverách, centrálnom paneli palubnej dosky
>  Prídavné LED denné svetlomety
> Predné ECOLED svtlomety
>  Zadné svetlá s 3D efektom
> Zásuvka 12 V vpredu a vzadu
>  Systém upozornenia na nechcené prekročenie 

jazdného pruhu
>  Coffee Break Alert (upozornenie na možnú únavu 

vodiča po 2 hodinách neprerušenej jazdy)

>  Systém na informovanie vodiča na združenom 
prístroji o max. povolenej rýchlosti

>  Palubný počítač, otáčkomer
>  Tónované sklá
>  Stierač zadného okna
> Sada na bezdemontážnu opravu defektu
> Látkové čalúnenie Mica Grey
>  Pack LOOK – FEEL : predný a zadný nárazník 

vo farbe karosérie s ochrannou lištou, kľučky 
dverí vo farbe karosérie, ochranné lemy blatníkov 
a prahov dverí, Pack Color Black: kryty spätných 
zrkadiel v čiernej farbe, stĺpiky A, B, C  
v čiernej farbe

>  Manuálna klimatizácia
>  CITROËN Connect Rádio DAB: 6 reproduktorov, 

konektor USB (typ A), Bluetooth
>  Dotykový 7" multifunkčný farebný displej
> Oceľové disky kolies 16“ s krytmi 3D Steel&Style

FEEL PACK (NAVYŠE K VÝBAVE FEEL)
>  Zadný parkovací asistent (1)

>  Pozdĺžne strešné nosiče
>  Predné hmlové svetlá
>  Multifunkčný volant v koži
>  Mirrror Screen

>  Elektricky sklopné spätné zrkadlá
>  Elektricky ovládané predné a zadné okná 

so sekvenčným ovládaním a ochranou  
proti privretiu

>  Zatmavené sklá zadných okien

>  Deflektor predného a zadného nárazníka 
v sivej farbe

SHINE (NAVYŠE K VÝBAVE FEEL PACK)
>     Zadný parkovací asistent (2)

>     Dažďový a svetelný senzor (automatické stierače 
a svetlomety)

>  Automatická klimatizácia
>  CITROËN NAV 3D na dotykovom 9" displeji: 3D 

navigačný syst. s integrovanou mapou Európy
>  Disky z ľahkej zliatiny 16" X Cross s výbrusom
>  Dvojpolohová podlaha v batožinovom priestore
>  Pack Look – SHINE: predný a zadný nárazník 

vo farbe karosérie s ochrannou lištou, kľučky dverí 

vo farbe karosérie, ochranné lemy blatníkov a prahov 
dverí, Pack Color Black: kryty spätných zrkadiel 
v čiernej farbe, stĺpiky A, B, C v čiernej lesklej farbe, 
okno stĺpiku C s motívom

(1) – Dostupné len na skladových vozidlách, od 2022 nedostupné. (2) – Dostupné len na skladových vozidlách, od 02/2022 nedostupné.



NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS            C-SERIES LIMITOVANÁ EDÍCIA

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

>  Automatická klimatizácia, automatické stierače 
s dažďovým senzorom

>  Pack ZIMA : Vyhrievané predné sedadlá
>  Disky z ľahkej zliatiny 16" X CROSS s výbrusom

>  Predpríprava na rezervné koleso
>  Autokoberce vpredu
>  Pack COLOR BRONZE : Kryty vonkajších spätných 

zrkadiel bronzové, bronzový ozdobný prvok 

na prednom nárazníku
>  Zatmavené sklá zadných okien
>  Lakťová opierka na sedadle vodiča

C3 AIRCROSS C-SERIES (NAVYŠE K VÝBAVE FEEL PACK)

ŠTÝL EXTERIÉRU

Bronzový ozdobný prvok na prednom nárazníku Kryty spätných zrkadiel vo farbe BRONZE a nálepkami  
C-SERIES

ŠTÝL INTERIÉRU

Multifunkčný displej Línie palubnej dosky Látkové čalúnenie Mica Grey



BIELA BANQUISE SIVÁ ARTENSE (M) MODRÁ VOLTAIC (M)

SIVÁ PLATINUM (M)

NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS / FARBY A ČALÚNENIE

7 FARIEB KAROSÉRIE

2 FARBY STRECHY

Biela NATURAL

3 PACKY COLOR

Čierna PERLA NERA

(M) – metalická farba karosérie

SIVÁ KAKI ČIERNA PERLA NERA (M) ČERVENÁ PEPERONCINO (M)

PACK COLOR – ČIERNY PACK COLOR – BIELY PACK COLOR – ORANŽOVÝ



NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS / FARBY A ČALÚNENIE

ROZMERY

Disk z ľahkej zliatiny 
X CROSS 16"

čierny

Disk z ľahkej zliatiny
ORIGAMI 17"

s výbrusom

Disk z ľahkej zliatiny
ORIGAMI 17"

čierny

Okrasný kryt 
STEEL & STYLE 3D 16"

Okrasný kryt 
AXIS 16"

ŠTANDARDNÝ INTERIÉR (4YFT)

HYPE GREY (1ZFQ)

Disk z ľahkej zliatiny 
X CROSS 16"

s výbrusom

* Zrkadlá sklopené / ** so strešnými nosičmi.

FARBY ČALÚNENIA A INTERIÉRU

OKRASNÉ KRYTY KOLIES A DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

2604

15
97

/1
63

7*
*

842 714

4160
1976/1824* 175614911513

METROPOLITAN GRAPHITE (1QFX)



NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS / VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

kód opcie FEEL FEEL PACK C-SERIES SHINE
BEZPEČNOSŤ / PODPORA RIADENIA

Zadná parkovacia kamera Top rear vision + CITROËN Connect NAV 
na 9" dotykovom displeji WYAG – 800 ¤ 800 ¤ 250 ¤

Grip Control s funkciou Hill assist descent UF02 300 ¤ 300 ¤ 300 ¤ 300 ¤
Pack BEZPEČNOSŤ : Active Safety Brake, Driver Attention Alert, systém varovania 
pred zrážkou, automatické diaľkové svetlomety ZV33 – – – 250 ¤

KOMFORT / FUNKČNOSŤ

Elektricky ovládané okná zadných dverí so sekvenčným ovládaním pri stiahnutí okna 
(smerom dolu) a ochranou proti privretiu LE05 150 ¤ l l l

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla YD01 – – – 300 ¤
Vyhrievané predné sklo LW02 200 ¤ 200 ¤ 200 ¤ 200 ¤
Automatická klimatizácia, automatické stierače s dažďovým senzorom RE07 250 ¤ 250 ¤ l l

Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo RL05 – 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤
Ťažné zariadenie – nie je možné s BlueHDi 120 EAT6 AQ04 450 ¤ 450 ¤ 450 ¤ 450 ¤

MULTIMÉDIÁ / NAVIGÁCIA

CITROËN Connect Rádio DAB: Dotykový 7" displej, konektor USB (typ A), Hands 
free Bluetooth®, Mirror Screen (Apple Car Play / Andoid Auto) WLO2 250 ¤ l l –

CITROËN Connect NAV na 9" dotykovom displeji: 3D navigačný systém 
s integrovanou mapou Európy, rádio DAB (digitálne rádio), 6x repro, Hands-free 
Bluetooth, konektor USB (typ A), Mirror Screen (Apple Car Play/Android Auto)

WL2K 700 ¤ 550 ¤ 550 ¤ l

Farebný head up displej YB01 – – – 350 ¤
Farebný displej palubného prístroja GM62 200 ¤ 200 ¤ 200 ¤ 200 ¤

INTERIÉR / SEDADLÁ

Sklopná a posuvná lavica v druhej rade delená v pomere 2/3 – 1/3 AL33 – – – 250 ¤
Pack ZIMA : Vyhrievané predné sedadlá, predné hmlové svetlá, lakťová opierka 
na sedadle vodiča WF29 300 ¤ 200 ¤ l 200 ¤

Pack FAMILY: Slnečné clony v druhej rade sedadiel, sklopná a posuvná lavica 
v pomere 2/3 – 1/3 v 2.rade s výklopným operadlom v strede (k dispozícii iba 
v prípade objednania príplatkového interiéru – 1JFM, JQFX, 1ZFQ)

UD03 – – – 400 ¤

Interiér METROPOLITAN GRAPHITE: syntetická koža (TEP) čierna + látka sivá, 
sedadlo spolujazdca sklopné do polohy stolíka, lakťová opierka na sedadle vodiča JQFX 500 ¤ 500 ¤ – 500 ¤

Interiér HYPE GREY: koža Nappa sivá + syntetická koža (TEP) čierna, koberčeky 
vpredu a vzadu, sedadlo spolujazdca sklopné do polohy stolíka, lakťová opierka 
na sedadle vodiča

1ZFQ – – – 850 ¤

KOLESÁ
Oceľové disky kolies 16" 3D Steel & Style ZH8L/ZHFN (1) l  / 100 ¤ (1) l  / 100 ¤ (1) – –
Disky kolies z ľahkých zliatin 16" X Cross – s výbrusom ZH8T/ZHWE (1) – – l  / 100 ¤ (1) l  / 100 ¤ (1)

Disky kolies z ľahkých zliatin 16" X Cross čierne ZHWF/ZHWH (1) – – 100 ¤ 100 ¤
Disky kolies z ľahkých zliatin 17" Origami – s výbrusom ZH8U/ZHWI (1) – – – 400 ¤
Disky kolies z ľahkých zliatin 17" Origami čierne ZHWJ/ZHWK (1) – – – 400 ¤
Predpríprava na rezervné koleso RS19 20 ¤ 20 ¤ l 20 ¤
Rezervné koleso – objednávané ako PRÍSLUŠENSTVO (2) – 210 ¤ 210 ¤ 210 ¤ 210 ¤

EXTERIÉR / VONKAJŠÍ VZHĽAD / ELEGANCIA

Metalická/nemetalická farba karosérie 0MM0/EMP0 550 ¤ 550 ¤ 550 ¤ 550 ¤
Strecha BITON Čierna Perla Nera JD20 – 350 ¤ 350 ¤ 350 ¤
Strecha BITON Biela Natural JD05 – 350 ¤ 350 ¤ 350 ¤
Pack COLOR BLACK : kryty vonkajších spätných zrkadiel čierne, okno stĺpiku C 
s motívom (len pre SHINE), čierny ozdobný prvok na prednom nárazníku (neplatí 
pre FEEL), zatmavené sklá zadných okien (neplatí pre FEEL)

YI45 l l – l

Pack COLOR NATURAL WHITE : kryty vonkajších spätných zrkadiel biele, okno 
sĺpiku C s motívom, biely ozdobný prvok na prednom nárazníku, zatmavené sklá 
zadných okien (okrem okienka stĺpika C)

YI42 – 200 ¤ – 200 ¤

Pack COLOR ORANGE : kryty vonkajších spätných zrkadiel oranžové, okno 
sĺpiku C s motívom, oranžový ozdobný prvok na prednom nárazníku, zatmavené 
sklá zadných okien (okrem okienka stĺpika C)

YIAJ – 200 ¤ – 200 ¤

l Štandardná výbava / – nedá sa objednať / (1) – Objednávací kód a cena platná pre uvedené disky s celoročnými pneumatikami.  (2) – Rezervné koleso je potrebné objednať ako 
príslušenstvo. Cena rezervného kolesa je orientačná a môže sa meniť v závislosti od objednaných dielov k samotnému rezervnému kolesu. Presný rozpis dielov dodávaných s rezervným kolesom a iných detailov  
Vám poskytne predajca. Pre možnosť objednania rezervného koleso je nevyhnutné objednať do výroby vozidlo s opciou RS19 (Predpríprava na rezervné koleso).
C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na finančnú 
kompenzáciu. Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný.



NOVÝ CITROËN C3 AIRCROSS / PARAMETRE

MOTORY PureTech 110 S&S PureTech 130 S&S EAT6 BlueHDi 110 S&S BlueHDi 120 S&S EAT6

Typ Zážihový, preplňovaný turbo-
dúchadlom, priame vysokotlakové 

vstrekovanie, 12 ventilov

Zážihový, preplňovaný turbo-
dúchadlom, priame vysokotlakové 

vstrekovanie, 12 ventilov

Vznetový, priame vysokotlakové
vstrekovanie, 16 ventilov

Vznetový, priame vysokotlakové
vstrekovanie, 16 ventilov

Palivo benzín benzín nafta nafta

Počet valcov / ventilov 3/12 3/12 4/16 4/16

Zdvihový objem 1199 1199 1499 1499

Vŕtanie x zdvih v mm 75 x 90,5 75 x 90,5 75 x 84,8 75 x 84,8

Max. výkon v kW EHK (k DIN) pri ot/min 81 (110)/5500 96 (130)/5500 81 (110)/3750 88 (120)/3750

Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min 205/1750 230/1750 250/1750 300/1750

Prevodovka Manuálna 6-stupňová 
Stop&Start

Automatická 6-stupňová 
Stop&Start

Manuálna 6–stupňová 
Stop&Start

Automatická 6-stupňová 
Stop&Start

Posilňovač riadenia s variabilným účinkom séria

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 Kotúčové Kotúčové Kotúčové Kotúčové

Pneumatiky v závislosti od výbavy (*) 205/60 R16
215/50 R17 
195/60 R16

205/60 R16
215/50 R17 
195/60 R16

205/60 R16
215/50 R17 
195/60 R16

205/60 R16
215/50 R17 
195/60 R16

OBJEM (v dm3)

Objem batožinového priestoru po kryt (VDA) 410

Objem batožinového priestoru po strechu  
so sklopenými zadnými sedadlami 1289

HMOTNOSŤ (v kg)

Prevádzková hmotnosť (s vodičom) 1254 1280 1280 1335

Celková hmotnosť 1795 1835 1835 1860

Celková hmotnosť jazdnej súpravy 2620 2675 2675 2725

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu 600 600 620 650

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu 840 840 840 870

Maximálne zaťaženie na strešných lištách 40 40 40 40

VÝKON

Maximálna rýchlosť (km/h) 183 195 184 179

0 –100 km/h (s) 10,1 9,1 10,7 10,1

SPOTREBA A EMISIE NEDC

Mesto (l/100 km) 5,9 5,9 4,2 4,4

Mimo mesta (l/100 km) 4,2 4,5 3,2 3,7

Mix (l/100 km) 4,8 5,0 3,6 3,9

Emisie CO2 (g/100 km) 110 114 94 104

Objem nádrže v litroch 45

SPOTREBA A EMISIE WLTP

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,8 – 5,9 6,1 – 6,2 4,6 – 4,7 5,0

Emisie CO2 (g/100 km) 132 – 134 139 121 – 122 132

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. Motorizácie v závislosti 
od verzie a výbavy (sériovej, voliteľnej) nemusia mať povolené všetky uvedené rozmery pneumatík. n/a – hodnoty neboli potvrdené výrobcom v čase vydania cenníka, budú doplnené neskôr.

Akcia platí od 1. 9. do 31. 12. 2022. Uvedená akcia je platná pre vozidlá s modelovým rokom A052 a A054.
Ponuka 4-ročnej záruky ZDARMA platí pre všetky vozidlá objednané počas platnosti akcie a ide o program záruky ESSENTIAL DRIVE na 48 mesiacov/60 000 km. Ponuku 4-ročnej 
záruky ZDARMA a ODKUPNÝ BONUS nie je možné kombinovať s flotilovými podmienkami. Využívanie služby 8-ročná asistencia je viazané na bezplatnú registráciu. Všetky ceny uvádzané 
v akciovom cenníku sú platné v prípade registrácie vozidla kupujúcim v členských štátoch Euópskej únie (EU), štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku, ktorú kupujúci 
riadne preukáže predávajúcemu predložením kópie príslušného osvedčenia o evidencii vozidla najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vozidlo prevzaté zákazníkom. 
V prípade nesplnenia uvedených podmienok platia ceny a príplatky uvádzané v základnom cenníku. Použitie akciového cenníka je vylúčené aj v prípade špekulatívneho konania, najmä účelovej 
registrácie alebo zmeny registrácie vozidla. Viac informácií poskytne autorizovaný predajca na vyžiadanie. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázky vozidiel sú ilustračné.
Pri financovaní vozidla C3 Aircross C-SERIES Puretech 110 S&S BVM6 v akciovej cene 18 490 € platíte pri akontácii 9 245,00 € len 182,22 € mesačne, s dobou splácania 60 mesiacov; 
k tomu balík poistenia vo výške 63,91 € mesačne. Celková výška spotrebiteľského úveru je 9 245,00 €, úroková sadzba je: 6,81 % p. a., počet splátok je 60. Spracovateľský poplatok 
je 0 €, poplatok za prevod vlastníctva je 1 €. RPMN je vo výške 19,29 % p. a. vrátane poistenia. Celková čiastka bez akontácie, ktorú musí klient zaplatiť je: 14 768,80 €. Nejedná sa 
o záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Príklad financovania je orientačný a jeho parametre sa môžu líšiť. CITROEN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytované spoločnosťou ESSOX 
FINANCE, s. r. o.
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