
CITROËN C3



CITROËN revolutionerede 
bilverdenen med modellen 

Traction Avant. Denne bil 
havde en særlig egenskab, 

der navngav den Bilen 
 var forhjulstrukket.

1934

1919 1939 1948
Opstart af serieproduktion af 
CITROËN Type A.

CITROËN lancerede varevognen Tub, 
der havde et moderne design, blandt 
andet med en skydedør til læsning.
Den blev efterfulgt af Type H i 1948.

2CV blev designet til at være ”en 
økonomisk og sikker bil i stand til 
at transportere 4 personer og 50 kg 
bagage med mest mulig komfort”.

Efter sit store hit og musikvideoen ”Joli 
Dragon” i 90’erne helliger Le Tone sig 

musikken de næste 15 år, hvorefter han 
gradvist bevæger sig over mod illustra-

tionen. Fra 2011 begynder han at udstille 
sine værker bl.a. i Centre Pompidou. 

Selv om han beundrer kunstnere som 
behersker farver, indrømmer Le Tone at 
have en svaghed for  sort og hvid. Han 

bruger derfor filtpen til at illustrere og 
fortælle sine enkle historier.
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2014
CITROËN C4 CACTUS 
er på forkant med sit 
banebrydende design og 
beskyttelse med Airbump®.

1968
Tiden var kommet til lette, smidige 
biler som Ami 6 og Dyane. 
Og Méhari, en original 
offroader til enhver slags brug.

1974
70’erne og 80’erne fremhævede endnu 
en gang mærkets teknologiske image 
med modellerne CX, BX, AX og XM. 
Sidstnævnte model i topklassen med 
Hydractive-affjedring, der kombinerede 
elektronik med hydraulik.

CITROËN vandt verdensmesterskabet i marathonrally i 
konstruktørklassen fra 1993 til 1997 og fire gange i træk i fører-
klassen. Mærket vandt endvidere otte verdensmesterskabstitler i 
WRC og 2 i WTCC. Citroën har hermed, år efter år, demonstreret 
mærkets exceptionelle konkurrenceevne. Med sin unikke indstilling 
og udprægede smag for udfordringen vender CITROËN i 2017
 tilbage til WRC med eet mål for øje: Igen at blive nummer et.

2017
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MODELPROGRAM

Nyd følelsen af komfort og velvære, uanset om du kører i byen eller på landevejen.
 Disse to værdier har altid har været i fokus hos CITROËN.

DER FINDES EN CITROËN TIL ALLE 

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 SPACETOURER CITROËN GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN C1

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C3

CITROËN C3 AIRCROSS
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CITROËN  C3
LIGE SÅ UNIK SOM DIG

5



CITROËN C3
8 VIGTIGE PUNKTER

DE VIGTIGSTE PUNKTER

Stilfulde designelementer, 
der beskytter karrosseriet. 

AIRBUMP®

SIDE 12- 13

36 kombinationsmuligheder, så du kan 
udtrykke din egen personlighed og stil. 

TOFARVEDE UDGAVER

SIDE 14 - 15

INTERIØRER
Vælg den indretning, 
der passer til netop dig. 
SIDE 16 - 17

PANORAMAGLASTAG
For et enestående udsyn.
SIDE 22 - 23
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En række teknologisk udstyr,  
gør livet lettere for dig.

FØRERHJÆLPE-
FUNKTIONER

SIDE 34 - 35

PureTech-benzinmotorerne og BlueHDi-
dieselmotorerne er effektive og miljøvenlige.

EFFEKTIVE
MOTORER

SIDE 38 - 39
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INDHOLDSFORTEGNELSE8



INDHOLDSFORTEGNELSE
S. 10 – DESIGN

S. 18 – CITROËN ADVANCED COMFORT®

S. 30 – TEKNOLOGI

S. 40 – UDSTYR
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DESIGN

UNIK & KARAKTERFULD

CITROËN C3 er tro mod mærkets DNA, og dens unikke 
proportioner gør den let at genkende. 
Den høje front signalerer styrke, og giver bilen en afbalanceret 
og homogen silhuet. De afrundede former og muskuløse sider, 
fremhæves af stærke grafiske elementer, og resulterer i en bil, 
der fremstår energisk, moderne og sikker. 

* Afhænger af udstyrsniveau.
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DESIGN

BESKYTTER
MOD STØD
AIRBUMP®

CITROËN C3 har Airbump®, der ud over at 
beskytte karrosseriet også fungerer som et grafisk 
element. En detalje, som er unik for CITROËN, 
og som første gang blev præsenteret på CITROËN 
C4 CACTUS. 
Airbump® består af 14 små lommer fyldt med luft, 
og den bløde overflade er modstandsdygtig over for 
ridser og småskrammer. De er dekoreret med en 
rød eller hvid krans afhængig af farven på taget. 

* Citroën C3 fås med eller uden Airbump® - afhængig af 
udstyrsniveau.
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BESKYTTER 
MOD STØD

BESKYTTER 
MOD BULER
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36 

Pop, klassisk, dynamisk eller trendy? Det er op til dig 
at vælge, hvilket look du ønsker til din NYE CITROËN C3.
Bilen kan styles efter smag: Med eller uden Airbump®*, 
ensfarvet eller tofarvet. Et komplet tilbud, der omfatter 
dekorationer på alt fra tågelygtehuse, sidespejlhuse og 
bagrudestolper. Med 36 kombinationsmuligheder kommer 
din CITROËN C3 ikke til at ligne nogen anden bil. 
Når det gælder ekstraudstyr, fås CITROËN C3 blandt 
andet med panoramaglastag. 

* Afhænger af udstyrsniveau.

9 KARROSSERIFARVER   
3 TAGFARVER*

KOMBINATIONER
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DESIGN

STYLING
INTERIØRER

Kabinen i NY CITROËN C3 er indrettet med nyt sæde-
betræk, der matcher dekorationen på instrumentbordet 
og stropperne på dørene (for interiører som option). 
Standardinteriøret er et stilrent design, der fremhæves 
af gule pyntestikninger.

1 - Metropolitan Grå* interiøret har designmøbler 
som inspirationskilde. Det spiller på lys i kabinen med 
klare farver og varme tekstiler. 

2 - Urban Rød* interiøret byder på kontrast mellem 
mørke og lyse farver. Den røde kant med pyntestikninger 
omkring det læderbeklædte instrumentbord bekræfter 
den dynamiske karakter. 

3 - Hype Colorado* interiøret er eksklusivt og består af 
smukt forarbejdede kvalitetsmaterialer med bløde og 
lækre overflader. Rattet fås med tofarvet kernelæder. 

* Option.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

GØR OPLEVELSEN
MERE FLYDENDE

SKABER 
FRED OG RO

ØGER 
VELVÆRET

LETTER LIVET 
OM BORD
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EN HELT NY KOMFORTOPLEVELSE
CITROËN har udviklet et nyt koncept, der skal sikre 
optimal komfort for alle passagerer i bilen.
Konceptet kaldes CITROËN ADVANCED COMFORT®,
og er baseret på nye tekniske og intelligente løsninger, 
der skal øge velværet for både krop og sjæl.

Alle brugernes krav er taget i betragtning, hvilket bekræfter, 
at CITROËN er modig og på forkant med udviklingen, når det 
gælder bil-komfort. De fire hovedlinjer i konceptet bygger på: 
Behagelige materialer og blid akustik, praktisk indretning, 
fred og ro for sjælen og endeligt intuitiv og nyttig teknologi.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

Den moderne og indbydende CITROËN C3 er designet til at være et 
sted, hvor du kan finde ro,og føler dig godt tilpas. De store sæder er 
udformet, så de sikrer optimal komfort. Den rare fornemmelse 
underbygges af materialevalget, der er lyst og venligt med 
inspiration fra andre universer end biler. CITROËN C3 byder også på 
en behagelig affjedring uden sidestykke og en effektiv støjdæmp-
ning, der er blandt de bedste.

VELVÆRE I KABINEN
SOM AT VÆRE DERHJEMME
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CITROËN ADVANCED COMFORT®22



FOR ET ENESTÅENDE UDSYN
PANORAMAGLASTAG

Panoramaglastaget* i CITROËN C3 giver en helt unik 
køreoplevelse. Ud over at give alle passagerer et bedre udsyn, 
slipper det masser af lys ind i kabinen, hvilket styrker fornem-
melsen af plads og åbenhed mod omverdenen. Du og 
passagererne kan selv regulere lysniveauet ved hjælp af en 
solafskærmning.

* Option/Afhænger af udstyrsniveau.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®24



ET STILRENT INSTRUMENTBORD
FOR EN UNIK OG HARMONISK KABINE 

Instrumentbordets design er i tråd med Citroën Advanced Comfort® konceptet og 
fokuserer på let og brugervenlig betjening af bilens kontakter og den integrerede 
7“ touch Skærm*, der er centralt placeret. 

* Afhænger af udstyrsniveau.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®26



CITROËN C3 giver en fornemmelse af en stor rummelig kabine 
både for og bag. Den har den største benplads i sin klasse. 
Den er kompakt med en udvendig længde på 3,99 m, hvilket gør 
den mere smidig og lettere at manøvrere.

KOMPAKT 
MED 5 SIDDEPLADSER
PRAKTISK I ALLE SITUATIONER3,99 m
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CITROËN ADVANCED COMFORT®28



   

Opbevaringsrummene i CITROËN C3 er udtænkt med 
funktionalitet for øje. Det smarte opbevaringsrum i 
midten med USB-, Jack- og 12 V. stik* samt det store 
handskerum på 6,25 l gør det muligt at frigøre mest 
mulig plads.

* Afhænger af udstyrsniveau.

MANGE OPBEVARINGS-
MULIGHEDER 
OG GODE INDRETNINGSLØSNINGER

300 l

29



TEKNOLOGI30



NYTTIGE TEKNOLOGIER
CITROËN C3 er udstyret med de nyeste innovationer inden for multi-
medie online-systemer, førerassistancesystemer og sikkerhed*.

* Afhænger af udstyrsniveau.
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TEKNOLOGI

ONLINE
PRAKTISK OG BRUGERVENLIG
Med Mirror Screen-teknologien (via Apple Carplay™, 
Mirror Link®) kan du tilslutte din smartphone (1) og 
dens apps, og styre dem via touch-skærmen. 

(1)  Afhænger af udstyrsniveau.
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TEKNOLOGI

VEJSTRIBEALARM*
Når bilens hastighed er over 60 km/t, 
registrerer systemet en utilsigtet overskridelse 
af vejstriben (optrukken eller stiplet), og advarer 
dig med lyd og lys i instrumentgruppen.

* Afhænger af udstyrsniveau.

TEKNOLOGI  TIL   
SIKKER KØRSEL

Den forhindrer, at bilen ruller frem eller tilbage 
på skrånende vej, når bremsepedalen slippes. 
Systemet aktiveres på vejstigninger over 3% 
og holder bilen bremset i ca. 2 sekunder. 
Du kan således roligt flytte foden fra 
bremsepedalen til speederen, uden at bilen 
begynder at rulle.

* Afhænger af udstyrsniveau.

HILL HOLDER*
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Systemet for skiltegenkendelse med hastigheds-
anbefaling foreslår dig at sætte den aflæste 
hastighed som fartpilotens eller hastigheds-
begrænserens nye indstilling.

* Afhænger af udstyrsniveau.

FARTPILOT OG HASTIG-
HEDSBEGRÆNSER  
MED 
PROGRAMMERING AF 
AFLÆST HASTIGHED*

SKILTEGENKENDELSE 
MED HASTIGHEDS-
ANBEFALING*
Systemet genkender hastighedstavler og 
informerer dig om de aflæste hastigheds-  
grænser på et display i instrumentgruppen.

* Afhænger af udstyrsniveau.

Systemet advarer dig, når det er tid til at 
holde en pause eller efter to timers kørsel 
med over 65 km/t. 

* Afhænger af udstyrsniveau.

COFFEE BREAK 
ALERT*
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TEKNOLOGI

TEKNOLOGI  TIL   
SIKKER KØRSEL

Dette system gør det muligt at låse og oplåse din NYE 
CITROËN C3 samt at starte den uden at tage nøglen op 
af lommen. Bilen genkender sin dig, så snart du nærmer 
dig.

*Option på udvalgte udstyrsniveauer.

NØGLEFRI 
ADGANG OG START
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Ved skift til bakgear kan du takket være kameraet se 
området bag bilen på 7" touch skærmen. 
Farvemarkeringerne på skærmen angiver, hvor tæt 
bilen er på forhindringerne.

*Option

BAKKAMERA ACTIVE  
SAFETY BRAKE
Dette nødbremsesystem begrænser risikoen 
for sammenstød. Det fungerer fra 5 km/t og 
registrerer genstande, både stillestående og 
i bevægelse, samt fodgængere op til en vis 
hastighed. 
Hvis der registreres en situation, hvor der er 
risiko for sammenstød, sendes en advarsel til dig. 
Hvis der ikke er nogen reaktion fra dig, bremser 
systemet automatisk bilen

*Option/Afhænger af udstyrsniveau.

NYHED

ART
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CITROËN C3 er forsynet med den nyeste generation PureTech- 
benzinmotorer og BlueHDi-dieselmotorer, der både er effektive og 
miljøvenlige. De 3-cylindrede PureTech-benzinmotorer med 82 hk 
og 110 hk og Stop & Start samt BlueHDi-dieselmotorerne med 
75 hk og Stop & Start og med 100 hk og Stop & Start fås med 
manuel gearkasse.

EAT6-gearkassen (Efficient Automatic Transmission 6) fås i kombina-
tion med 110 hk Puretech motoren med Stop & Start. Den forener 
køreglæde og miljøvenlig kørsel, og sikrer et hurtigere og mere 
glidende gearskifte samt brugerkomfort i topklasse.

110 hk Puretech-motoren er valgt som "The International Engine of 
the Year"* i 2015 og 2016.

*Motorudvalget kan ændre sig løbende. 

EFFEKTIVE OG 
MILJØVENLIGE MOTORER*
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ORANGE POWER (M) HVID BANQUISE (B) GRØN ALMOND (S)

BLÅ COBALT (M)

GRÅ ARTENSE (M)

SORT PERLA NERA (M) RØD RUBI (M)

SAND (M)GRÅ PLATINIUM (M)

KARROSSERIFARVER
CITROËN C3 fås ensfarvet og tofarvet.

VIGTIGSTE UDSTYR40



INTERIØRER

(B): Betalt lak - (M): Metallak - (S): Standardlak 
*Kræver en kompatibel telefon. Alt udstyr beskrevet i denne brochure repræsenterer al teknologien i CITROËN C3.  Specifikationer, udstyr og modeller på Citroën, der markedsføres i EU, kan variere fra land til land. 
Ønsker du yderligere oplysninger om standard- og ekstraudstyr, henviser vi til dokumentet ”Tekniske specifikationer og udstyr”, som kan downloades fra www.citroen.dk.

TAGFARVER

SORT ONYX RØD ADEN HVID OPALE

STANDARD INTERIØR

GRÅ METROPOLITAN INTERIØR

 RØD URBAN INTERIØR

HYPE COLORADO INTERIØR

41



UDVALG AF TILBEHØR

Kort tagboks (330 l)

Hækspoiler

Armlæn

Beskyttelsesliste, foran

DIMENSIONER

1749

1471 / 1483

1
4
7
4
 /
 1
4
9
0

1829 / 2007*

1471 / 1480

809 6482539

3996

*Bredde med indfoldede/udfoldede spejle.

14
08

 (a
lb

ue
)

13
79

 (s
ku

ld
er

)

13
86

 (a
lb

ue
)

13
46

 (s
ku

ld
er

)

15” HJULKAPSEL 
CLIC

16“ 3D HJULKAPSEL  15“ HJULKAPSEL 
ARROW

FÆLGE OG HJULKAPSLER*

16“ ALUFÆLG 
MATRIX DIAMANTSLEBEN

17“ ALUFÆLG 
CROSS DIAMANTSLEBEN

17“ ALUFÆLG 
CROSS BLACK

*Option/Afhænger af udstyrsniveau.
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FABRIKSGARANTI
Personbiler, personbiler ombygget til varebiler og varebiler: 2 år.

GARANTI MOD INDVENDIG FRA KOMMENDE GENNEMTÆRING
Personbiler: 12 år.
Personbiler ombygget til varebiler: 12 år.
Varebiler: 5 år.

LAKGARANTI
Personbiler: 3 år.
Personbiler ombygget til varebiler: 3 år.
Varebiler: 2 år.

CITROËN ASSISTANCE
Så længe din CITROËN er dækket af fabriksgaranti, er den også omfattet af gratis 
vejhjælp i Europa,som træder i kraft ved problemer, der ikke skyldes trafikuheld eller 
selvforskyldt skade.

CITROËN Assistance omfatter vejhjælp/bugsering i tilfælde af: Garantirelateret 
driftsstop (mekanisk eller elektronisk nedbrud) · Starthjælp, med mindre dette er 
selvforskyldt · Defekte vinduesviskere i regn/snevejr · Hvis køresikkerheden ikke er 
forsvarlig/lovlig (f.eks. defekt sikkerhedssele i førerside, lovpligtigt lys) m.m.

CITROËN SERVICEAFTALER
Med en CITROËN serviceaftale kan du forvandle dine løbende værkstedsudgifter til 
en fast og overkommelig månedlig ydelse i helt op til 5 år / 205.000 km. Du kan 
tegne aftalen i din bils første år, og du kan løbende tilpasse den til netop dit behov. 
På  www.citroen.dk kan du beregne prisen på din foretrukne serviceaftale og herefter 
bestille den.

Denne brochure er europæisk og viser derfor biler, 
der markedsføres i hele EU. Eftersom produktspecifi-
kationerne varierer fra land til land, kan der i denne 
brochure være billeder og omtale af versioner og  
udstyr, som ikke markedsføres i Danmark. For  

detaljerede oplysninger om standard- og ekstraudstyr  
henvises til C3s ”Prisliste og tekniske specifikationer”, 
som findes hos autoriserede forhandlere og på  
www.citroen.dk. C3s ”Prisliste og tekniske specifi- 
kationer”, der opdateres løbende, erstatter evt.  

tidligere tillæg og korrigerer oplysninger med hensyn 
til teknik og udstyr i denne brochure. Alle oplysninger 
og illustrationer i denne brochure er generelle beskri-
velser af C3s modelprogram, som det forelå ved  
redigeringen inden trykstart. CITROËN forbeholder 

sig ret til – uden forudgående varsel – at ændre på 
modelprogram, tekniske specifikationer og udstyrs- 
mæssige detaljer uden at være forpligtede til at ajour-
føre denne brochure. Der tages forbehold for trykfejl.

CITROËN: 
SERVICE ER EN SELVFØLGE
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Se hele CITROËNs modelprogram på www.citroen.dk C
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