
CITROËN C3 AIRCROSS 



During the 90s Le Tone had 
a major hit, “Joli Dragon”, and 
devoted himself to music for 
15 years before progressively 
moving towards illustrative art. 
Since 2011 his creations have 

been exhibited in famous places such as the 
Pompidou centre. An admirer of artists who 
know how to make the best use of colour, 
Le Tone confesses to having a weakness for 
black and white, which he uses to tell simple 
stories by using felt pen drawings in notebooks.

NOW
CITROËN C3 AIRCROSS
is launches with more space 
and more versatility.

1968 1974 2017
It’s a golden age for light and agile 
vehicles like the Ami 6, Dyane and 
Mehari, a unique design for all roads 
and multi-purpose use.

The 70s and 80s see CITROËN 
technology triumph, with models such  
as the AX, BX, CX and advanced XM, 
a prestigious vehicle equipped with 
Hydractive suspension.

Winners of the Manufacturers’ Rally Raid World Cup from 
1993 to 1997; Rally Raid World Cup Drivers’ Champion 
five times in a row; eight Manufacturers’ Champion titles 
in WRC plus three in WTCC… CITROËN has continued  
to demonstrate exceptional sports pedigree upon  
returning to WRC in 2017.

CITROËN
RALLY

סרקו את הקוד 
של סיטרואן 

למעבר לעולם
 RALLY-ה



1919 1939 1948
The pioneering CITROËN Type A 
enters mass-production.

CITROËN launches the ‘TUB’, a supremely 
practical modern design with a sliding side 
door: its successor is the famous type H, 
above, launched in 1948.

The much-loved 2CV is created as 
a “safe and economical vehicle, 
able to carry 4 people on-board 
and 50 kg of luggage”. More than 
5 million are made.

סרקו את הקוד 
והיכנסו להיסטוריית 

סיטרואן מ-1919 
ועד היום

CITROËN
ORIGINS

1934
CITROËN revolutionises 

the automotive landscape 
with the Traction Avant. 

The famous name relates 
to its ground breaking front 

wheel drive engineering.





 ה-SUV הקומפקטי
החדש של סיטרואן

 ,SUV-ניצב בפני עצמו בעולם ה C3 AIRCROSS סיטרואן
הודות לגישה הרעננה והמקורית שלו.

 העיצוב המרשים, עם מכסה מנוע גבוה המודגש על ידי
סמל המותג בגימור כרום לצד תאורת LED ליום.

חלונות הצד האחוריים, שהופיעו לראשונה בדגם הקונספט 
C- AIRCROSS, עם אופציה לשכבה צבעונית המייצרת 

ניגודיות גרפית בולטת.

תנוחת הנהיגה ברכב גבוהה, שלטת ומאפשרת זווית ראייה 
רחבה במיוחד תוך ורסטיליות נרחבת בחלל הרכב.



ENDLESS POSSIBILITIES 
TO BE WHO YOU ARE

אתה בוחר בין אין סוף אפשרויות להיות מי שאתה.
החל מריבועי הצבע בחלון האחורי עם אפקט 

ההצללה, צבע מסילות הגג ועד לכיסויי מראות 
הצד, היקף הפנסים הראשיים ואפילו היקף מרכז 

החישוק.





Color Pack וחבילת )Shine מבחר רחב של צבעי מרכב, אפשרות לשילוב צבעי גג שונים )בדגמי
הכוללת אפשרויות התאמה אישית יוצאת דופן.

חבילת ה-Color Pack כוללת:
 ריבועי צבע בחלון האחורי

 כיסויי מראות צדדיות
 מסילות גג

 היקף מרכזי חישוק
 היקף פנסים ראשי

 

שילובי צבעים בהתאמה אישית



Color Pack

ריבועי צבע חלון אחורי

כיסויי מראות צדדיות

היקף פנסים ראשי

מסילות גג

היקף מרכז חישוק



1.2L אוט׳
110 כ”ס

מנוע טורבו בנזין

1,199נפח מנוע )סמ"ק(

●מגדש טורבו

3מספר בוכנות

12מספר שסתומים

5,500/110הספק מירבי כ"ס/סל"ד
1,500/20.5מומנט מירבי קג"מ/סל"ד

תיבת הילוכים
AISIN אוטומטית עם 6 הילוכים קדמיים●

היגוי
הגה כוח משתנה בהתאם למהירות

●הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגה

10.8קוטר סיבוב בין מדרכות )מ׳(

מתלים

מלפנים - גלגלים נפרדים דמויי מק-פרסון, קפיצים לוליינים, 
בולמי זעזועים טלסקופיים

מאחור - זרועות עוקבות מקושרות בקורה מתפתלת ומוט 
מייצב, בולמי זעזועים טלסקופיים

בלמים
●בלמים קדמיים - דיסקים מאווררים

●בלמים אחוריים - דיסקים

מידות )מ׳(
4.154אורך כללי

1.824רוחב כללי עם מראות מקופלות

1.637גובה )כולל מוטות גג(

2.604מרחק בין הסרנים

משקל )ק״ג(
CEE 1,203משקל עצמי מינימום

1,815משקל כללי מורשה

1.2L אוט׳
110 כ”ס

נפח )ל׳(
45מיכל דלק

)Feel( 410תא מטען

410-520תא מטען )Shine(, מושבים במצב קדמי

1,289תא מטען )מושבים אחוריים במצב מקופל(

ביצועים )לפי נתוני היצרן נהג לבד(
183מהירות מרבית )קמ"ש(

11.8תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות(

צמיגים
Feel205/60R16

Shine215/50R17

תצרוכת דלק )ק״מ לליטר(*
14.49במסלול נסיעה עירוני

20.8במסלול נסיעה בינעירוני

17.8במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני

 * נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, 
על פי בדיקה בתנאי מעבדה לפי התקן האירופי.

CE/715/2007 תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים 
נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה.

מפרט טכני





2016 International Engine  
of the Year Award for the PureTech 110 
engine, in the 1l to 1.4l engines catego-
ry, awarded by the jury of  
“The International Engine of the Year 
Awards” organised by the British maga-
zine “Engine Technology International”.

ה-C3 AIRCROSS מציע מנוע טורבו, עוצמתי וחסכוני 
מסדרת ה-PureTech המתקדמת, אשר זכה בתואר 

מנוע השנה בקטגוריית מנועי 1.0 ל' עד 1.4 ל' בשנים 
2015-2017. המנוע בעל 3 ציל', מוגדש טורבו ומציע 
יעילות, פליטת מזהמים נמוכה וחיסכון בדלק לצד 

גמישות וכוח זמין.

PureTech מנוע השנה
מנוע מתקדם, יעיל וחסכוני





מערכת התרעת 
סטייה מנתיב 

המערכת פעילה מ-60 קמ"ש ומתריעה בפני הנהג 
על מעבר נתיב ללא איתות.

מערכת 
למניעת סנוור

המערכת מזהה באופן אוטומטי רכב מתקרב 
ומעבירה מאורות גבוהים לאורות דרך ומונעת סנוור 

של רכב חולף. בכך היא מאפשרת לנהג להתרכז 
בנהיגה עצמה בנוחות ובבטיחות מרבית.

מערכת אקטיבית 
לבלימת חירום

המערכת פעילה מ-5 קמ"ש ועד 85 קמ״ש, 
סורקת את הכביש ומזהה הולכי רגל וכלי רכב 
ובמקרה של חשש להתנגשות מתריעה בפני 
 הנהג ובמקרה חירום תבצע בלימה עצמאית.

ראה מפרט בטיחות לפירוט מלא.

בטיחות ועזרי נהיגה



זיהוי תמרורי מהירות

מערכת המזהה שלטי מהירות בזמן הנהיגה 
ומציגה אותם לנהג. בנוסף, במידה ובקרת השיוט 

מופעלת, ניתן להתאים את מהירות הנסיעה 
שזוהתה על ידי המערכת בלחיצת כפתור.

התרעת עייפות לנהג 

שמירה על בטיחותך בנסיעות ארוכות. המערכת 
מתריעה כאשר הנהג מבצע נהיגה של מעל 

לשעתיים רצופות במהירות של מעל ל-65 קמ"ש.

כניסה והתנעה
ללא מפתח

המכונית מזהה שהנהג מתקרב לרכב ומאפשרת 
לפתוח את הדלתות ולהניע ללא צורך בהוצאת 

המפתח מהכיס או מהתיק. בסיום הנסיעה, נעילת 
הרכב מתבצעת על ידי נגיעה בידית הנהג או הנוסע 

)בגרסת Shine בלבד(.



שימושיות ומרחב פנימי



כסאות אחוריים 
מתכוונים

)Shine בדגמי(

מרחב תא מטען מרווח 
עד ל-520 ליטר
)Shine בדגמי(



בטיחות
 6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, 

כריות וילון לשני הצדדים לאורך התיקרה
ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי

נורית התרעה וזמזם לאי חגירת חגורות הבטיחות של הנהג והנוסעים

עיגוני ISOFIX לעגינה בטיחותית של כיסא תינוק

ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

ABS – מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBA - מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

Driver Attention Alert – מערכת התרעת עירנות לנהג
Automatic High Beams – מערכת למניעת סנוור והחלפת עוצמת התאורה

בהתאם לתנאי הדרך
Lane Departure Warning – מערכת התרעה לסטייה מנתיב מ-60 קמ"ש

Front Collision Warning – מערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים

Speed Limit Recognition and Recommendation  – זיהוי תמרורי מהירות והמלצה לשינוי 
המהירות בהתאם בבקרת השיוט

מערכת בטיחות אקטיבית -
ADVANCED EMERGENCY BRAKING SYSTEM

מערכת בלימת חירום אקטיבית:

מניעת פגיעה בהולכי רגל מ-5 קמ"ש ועד ל-60 קמ"ש

מניעת פגיעה ברכב נייח מ-5 קמ"ש ועד ל-80 קמ"ש

מניעת פגיעה ברכב בתנועה מ-5 קמ"ש ועד ל-85 קמ"ש

נהיגה
מחשב דרך המציג מבחר נתוני נהיגה

בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות

פנסים קדמיים עם תאורת LED ליום

חיישן להדלקה אוט' של פנסי הדרך

חיישני חנייה אחוריים הכוללים תצוגה גרפית

נוחות ושימושיות
מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע "7

מסך מולטימדיה עם אפשרות לתצוגה בעברית

מזגן אוויר מקורי עם תפעול דיגיטלי הנשלט ממסך המולטימדיה

6 רמקולים

*BLUETOOTH דיבורית

USB שקע

פתיחה חשמלית רציפה לארבעת החלונות

נעילה אוטומטית של דלתות הרכב בזמן נסיעה מעל 10 קמ"ש

2 שקעי 12V להפעלת אביזרים )מלפנים ומאחור(

גלגל הגה מצופה עור ומתכוונן לגובה ולעומק

מראות מתקפלות חשמלית

גלגל חלופי זמני

גימור פנימי וחיצוני
סוככי שמש עם מראת איפור

מושב נהג עם כיוונון גובה

תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות

משענות ראש קדמיות ואחוריות עם כוונון גובה

תאורה קדמית, אחורית ובתא המטען

MATRIX 4 חישוקי סגסוגת קלה "16 מדגם
 חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים במיוחד

)כהים עם חבילת COLOR PACK שחורה(
מושבים אחוריים מתקפלים 1/3 - 2/3  

מגן פגוש קדמי ואחורי

תאורת גישה מתחת למראות

)FEEL-בנוסף ל( SHINE תוספת לרמת גימור
נהיגה

מראה פנימית מתכהה אוט’ )אלקטרו-כרומטית(

מצלמת חנייה אחורית הכוללת "מבט על" וירטואלי על הרכב 

חיישן גשם להפעלה אוט' של המגבים הקדמיים

פנסי ערפל קדמיים

נוחות ושימושיות
בקרת אקלים דיגיטלית הנשלטת ממסך המולטימדיה

ממשק APPLE CARPLAY - בעל קישור למערכת המולטימדיה* 

KEYLESS ENTRY AND START – כניסה והתנעה ללא מפתח

משטח טעינה אלחוטית לטלפון הנייד*

מערכת ניווט מקורית - באנגלית בלבד**

מערכת מולטימדיה ללא תפריטים בעברית

סגירת חלונות בלחיצה על הידיות הקדמיות לאחר כיבוי הרכב
מושבים אחוריים הניתנים להזזה לפנים-אחור בטווח של 15 ס"מ המאפשרים 

הגדלת תא המטען או המרווח לנוסעים בהתאם לצורך
כוונון זווית משענת הגב של המושב האחורי

כיס אחסון בגב המושבים הקדמיים

משענת יד לנהג

משענת יד במושב האחורי הכוללת מחזיק כוסות ומאפשרת גישה לתא המטען

גימור פנימי וחיצוני
 4 EVER 4 חישוקי סגסוגת קלה "17 מדגם

פסי ניקל בידיות הדלתות

*למכשירים תומכים בלבד  **ראה הערה בגב העלון

FEEL רמת גימור אבזור





1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

*Mirrors folded.
**With longitudinal roof bars.

צבע ריפוד פנימי

ממדים חיצוניים )מ"מ(

URBAN RED / אפור כהה  METROPOLITAN GREY / אפור בהיר  MICA GREY / אפור

*בדגמי SHINE בלבד*בדגמי SHINE בלבד*בדגמי FEEL בלבד



breathing blue / כחול ריף מטאליmisty grey / אפור פלטיניום מטאלי ink black / שחור מטאלי

ink black / שחור מטאלי

ink black / שחור מטאלי

cosmic silver / אפור אלומיניום מטאלי

natural white / לבן

natural white / לבן

natural white / לבן

spicy orange / כתום מטאלי

spicy orange / כתום מטאלי

soft sand / בז׳ מטאלי passion red / אדוםspicy orange / כתום מטאלי

 Color Packs 3 סגנונות

 )Shine צבעי גג )אופציה בדגמי

צבעי מרכב



ENDLESS 
POSSIBILITIES





8
נתוני צריכת דלק )ליטרים ל-100 ק"מ(*דגם

1.2L 'אוט C3 AIRCROSS4.2בין עירוני6.1עירוני

רמת אבזורC3 AIRCROSSקוד דגם

108C3 AIRCROSS FEEL 1.2L 5טורבו אוט' 110 כ"ס

107C3 AIRCROSS SHINE 1.2L 6טורבו אוט' 110 כ"ס

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 לשימוש " 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.
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08-6686000 אזה“ת,  חורין  מרכז   17 היהלומים   — אשדוד   |  073-3216190 יהודית,  קרית  אזה“ת   ,1 הארץ  תוצרת   — שבע  באר 
08-6759995  , צפוני אזה“ת   ,15 המרכבה  רמ“ר,   — אשקלון   |  04-8810410   ,18 מלאכה  בעלי  הצפון,  רכב   — חיפה 
04-6572222  ,2003 כביש   , רי ציפו  — נצרת   |  073-2636321 אזה“ת,   9 ל  המובי פוספלד,  המוביל   — סבא  כפר 
09-8873225  , י נ צפו אזה“ת   9 פנקס  אמפאר,   — נתניה   |  04-9982287  ,22 וצרים  הי  ,2000 רו  ו י  — ל  כרמיא

רמת האבזור הבטיחותי

0
רמת 

בטיחות 
גבוהה

0 8
רמת 

בטיחות 
נמוכה

75 64321

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

1 32 4 5 6 9 10 11 12 14 זיהום מזערי15 1זיהום מרבי 2 4 5 6 9 10 11 12 14 15131373

*נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה, תקן CE /715/2007. עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס“ט 2009.

citroen.co.il*4989
לתיאום נהיגת מבחן
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