
NEW CITROËN C3



1.2L אוט'
110 כ“ס

מנוע
1,199נפח מנוע

●מגדש טורבו

3מספר בוכנות

12מספר שסתומים

5,500/110הספק מרבי כ"ס/סל"ד
1,500/20.9מומנט מרבי קג"מ/סל"ד

תיבת הילוכים
AISIN אוטומטית עם 6 הילוכים קדמיים●

היגוי
הגה כוח משתנה בהתאם למהירות

●הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגה

10.7קוטר סיבוב בין מדרכות (מ')

מתלים
מלפנים: גלגלים נפרדים דמויי מק9פרסון, קפיצים לולייניים, 

בולמי זעזועים טלסקופים

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

בלמים
●בלמים קדמיים 9 דיסקים מאווררים

●בלמים אחוריים 9 דיסקים

מידות (מ')
3.996אורך כללי

1.749רוחב כללי

1.490גובה כללי

2.539מרחק בין הסרנים

משקל (ק"ג)
CEE 1,090משקל עצמי מינימום

1,640משקל כללי מורשה

KeyLess כניסה והתנעה ללא מפתח

זיהוי רכב בשטח מת חישוקי סגסוגת ''17

גימור פנימי לבחירה 

Apple Car Play9מסך מגע המתממשק ל

1.2L אוט'
110 כ“ס

נפח (ל')
45מיכל דלק

300תא מטען (מושבים אחוריים במצב רגיל)

922תא מטען (מושבים אחוריים במצב מקופל) 

ביצועים (לפי נתוני היצרן נהג לבד)
188מהירות מרבית (קמ"ש)

9.8תאוצה מ09 ל1009 קמ"ש (בשניות)

31.2תאוצה מ09 ל10009 מטר (בשניות)

צמיגים
Shine205/55R16

Shine PK205/50R17

תצרוכת דלק (ק"מ לליטר)*
16.4במסלול נסיעה עירוני

23.8במסלול נסיעה בינעירוני

20.4במסלול נסיעה משולב עירוני9בינעירוני

* 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



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 חגורת בטיחות של הנהג והנוסעים
עיגוני ISOFIX לסגירה בטיחותית של כיסא התינוק 

ESP 9 מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
ABS 9 מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBA 9 מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום
EBD 9 מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה
TPMS 9 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 מ609 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 6

ADVANCED EMERGENCY BRAKING SYSTEM
מערכת בלימת חירום אקטיבית

מניעת פגיעה בהולכי רגל מ59 קמ"ש ועד ל609 קמ"ש

מניעת פגיעה ברכב נייח מ59 קמ"ש ועד ל809 קמ"ש

מניעת פגיעה ברכב בתנועה מ59 קמ"ש ועד ל859 קמ"ש

נהיגה
מחשב דרך המציג מבחר נתוני נהיגה
בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות

Follow Me Home – מערכת תאורה אוט' 
פנסים קדמיים עם תאורת LED ליום

פנסי ערפל קדמיים
חיישן להדלקה אוט' של פנסי הדרך

חיישן גשם להפעלה אוט' של המגבים הקדמיים
חיישני חנייה אחוריים הכוללים תצוגה גרפית

נוחות ושימושיות
מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך "7

מסך מולטימדיה עם אפשרות לתפריט העברית
מזגן אוויר מקורי עם בקרת אקלים דיגיטלית

*BLUETOOTH דיבורית
שקע 12V להפעלת אביזרים

שקע USB לחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית

הפעלה חשמלית רציפה ל49 חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות

גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה ולעומק
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם הפשרת אדים**

Apple Car Play – בעל קישור למערכת המולטימדיה*
מגב אחורי עם הפעלה אוטומטית בהילוך אחורי 

גימור פנימי וחיצוני
סוככי שמש עם מראת איפור

מושב נהג עם כיוונון גובה
משענות יד ותאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות 

משענות ראש קדמיות ואחוריות עם כוונון גובה
מושבים אחוריים מתקפלים 1/3, 2/3

תאורה בתא המטען
4 חישוקי סגסוגת קלה "16

Air Bump
צבע מטאלי (אופציה)

2Tone 9 אפשרות לבחירת צבע גג לבן / שחור / אדום 
לרכבים הכוללים גג צבעוני 2Tone: צביעה תואמת למראות הצד 

וסביב פנסי הערפל
Urban Red לגימור Metropolitan Grey בחירה בין גימור פנימי
מראות צד וידיות חיצוניות בצבע שחור פיאנו בגימור כרום

חלונות אחוריים כהים במיוחד

(Shine 6בנוסף ל) Shine Pack תוספות לרמת גימור
בטיחות

זיהוי רכב בשטח מת

נהיגה 
KeyLess Entry And Start 9 כניסה והתנעה ללא מפתח 

מצלמת חנייה אחורית
ConnectedCAM - מצלמת דרך DVR הכוללת אפשרות צילום

והורדת תמונות לסלולרי 
גימור פנימי וחיצוני

4 חישוקי סגסוגת קלה "17
Hype Colorado אופציה לגימור פנימי

מראה פנימית מתכהה אוט' (אלקטרו-כרומטית)
(Hype Colorado 9 קיים רק בריפוד כתום) משענת יד

SHINE רמת גימור
אבזור

* למכשירים תומכים בלבד ** בהתאם לזמינות הדגם והמלאי



AIRBUMPחישוקי סגסוגת

גימור פנימי

 Metropolitan Grey Urban Red

Hype Colorado )קיים בדגמי Shine PK בלבד)

חישוק סגסוגת "16
Shine בדגמי

חישוק סגסוגת "17
Shine PK בדגמי

צבע גג

בחר את הצבע שלך



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.

רמת האבזור הבטיחותי

0
רמת 

בטיחות 
גבוהה

60 8
רמת 

בטיחות 
נמוכה

נתוני צריכת דלק (ליטרים ל1009 ק"מ)*דגם

1.2L 'אוט C34.2בין עירוני6.1עירוני

רמת איבזור בטיחותידגםקוד דגם
123C3 SHINE 1.2L 5טורבו אוט' 110 כ"ס
124C3 SHINE PK 1.2L 6טורבו אוט' 110 כ"ס

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

1 32 4 5 6 8 9 10 11 12 14 זיהום מזערי15 1זיהום מרבי 2 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15131373

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס”ט 2009.
CE/715/2007 נתוני היצרן עפ”י בדיקת מעבדה, תקן*

*4989
לתיאום נהיגת מבחן

06
/1

8

שורק ראשל“צ — מרק מושביץ 3, 03-6710472 | תל אביב — תובל 5, 03-6710333 | ירושלים — יד חרוצים 9 א.ת תלפיות י-ם, 02-6756555
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

754321


