
CITROËN C-ZERO



BREZ EMISIJE CO2 MED VOŽNJO

BREZ EMISIJE DRUGIH ŠKODLJIVIH DELCEV

Citroën C-ZERO predstavlja najboljše dosežke na omenjenih področjih. Z nično emisijo CO2 med vožnjo in nično
emisijo drugih škodljivih delcev vam Citroën C-ZERO ponuja nov način za zagotavljanje vsakodnevne mobilno-
sti: 100% električni pogon. 
Mestni avtomobil tekočih linij se ponaša s presenetljivimi zmogljivostmi: z avtomobilom Citroën C-ZERO boste
mesto spoznali v popolnoma novi luči. Novo doživetje, kjer vam bo vožnja prinašala mir in brezskrbnost, saj ne
povzroča skoraj nobenega hrupa, nastaja samo aerodinamični hrup.

Oznaka CITROËN Airdream označuje izredno zmogljive tehnologije, ki jih je družba CITROËN razvila za učin-
kovitejše varovanje okolja: to so mikro-hibridna tehnologija e-HDi, tehnologija popolnega hibrida Hybrid 4 in
tehnologija na izključno električni pogon. Za lažje prepoznavanje vozil, opremljenih z eno od omenjenih teh-
nologij, te izvedenke nosijo komercialno oznako Airdream.
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BREZ HRUPA MOTORJA
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CITROËN
C-ZERO

100%
ELEKTRIČN

IPOGON

S prihodom avtomobila Citroën C-ZERO
ne bomo spoznavali le avtomobila na iz-
ključno električni pogon, temveč hkrati
tudi mestni avtomobil drznega dizajna.
Najprej boste občutili presenečenje. Kra-
tek sprednji pokrov se kot podaljšek vetro-
branskega stekla spušča v zgornji del
okrasne maske. Sprva bodo vaš pogled

pritegnili drzni žarometi, šele nato si boste
pobližje ogledali njegov stil. Čist dizajn
tekočih in zaokroženih linij, rahlo izbočen
lok strehe, velike zastekljene površine: Ci-
troën C-ZERO je avtomobil kompaktnega
in odločno drugačnega stila. Okreten in
priročen je, zato je vsak premik po mest-
nih ulicah enostaven. Nov užitek v vožnji.

Naj gre za tehnologijo ali obliko: avto-
mobil C-ZERO predstavlja pravo prelom-
nico, je koncentrat različnih tehnologij.

NAMEMBNOST IN OBLIKA

Vsa oprema, opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo avtomobila Citroën C-ZERO. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v
Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Informativni opis serijske opreme in opreme za doplačilo posameznih izvedenk vozila
se nahaja v prospektu “Tehnični podatki in oprema”. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o opremljenosti obrnite na
pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.





Bencinske črpalke postajajo preteklost!
Citroën C-ZERO poganja elektromotor, ki
razvije moč 49 kW, napaja pa ga litij-
ionska baterija z zmogljivostjo 16 kWh.
Ta baterija s potrebno energijo oskrbuje
motor, klimatsko napravo in sistem gretja.
Ko priloženi kabel priključite v klasično
domačo vtičnico zmogljivosti 220 voltov,
se napolni v 9 urah. Čas polnjenja je skraj-
šan na 30 min (80% napolnjenost) v pri-
meru posebnega enofaznega priključka z
močjo 125 amperov. Namestitev bateri-
je med obema osema na podvozju omo-
goča znižanje težišča vozila C-ZERO,
maksimalno povečanje varnosti v primeru
trčenja in boljšo zaščito potniškega pro-
stora.
Največja hitrost znaša 130 km/h, z enim

polnjenjem pa lahko prevozite 150 kilo-
metrov (v skladu z novim evropskim voz-
nim ciklom), kar je več kot dovolj za
vsakodnevne potrebe.
Glede vožnje, nič lažjega: pedal “plina”
in zavorni pedal. Obrnete kontaktni ključ
in ker delovanja motorja ne slišite, vam
zvočni signal sporoči, da je zagon motorja
uspel. Poleg polnjenja avtomobil C-ZERO
razpolaga še z enim virom energije: to je
on sam. V fazah zmanjševanja hitrosti
(dvig noge s pedala “plina” ali zaviranje)
motor avtomobila C-ZERO dejansko de-
luje kot generator in spreminja kinetično
energijo vozila v električno energijo in tako
polni baterijo. Indikator na instrumentni
plošči vas stalno obvešča o porabi oziro-
ma generaciji energije in vam tako omo-

goča prilagajanje vaše vožnje in s tem
optimalno polnjenje baterije.
Poleg nenavadno enostavne uporabe se
avtomobil Citroën C-ZERO izkaže za iz-
redno varčnega.

AVTOMOBIL,
KI JE V KORAKU S ČASOM
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Električni motor
in reduktor



Avtomobil Citroën C-ZERO je namenjen
vsakodnevni uporabi. Potniški prostor je
prijeten in topel. Vaš pogled bo najprej
pritegnila armaturna plošča. Digitalni indi-
katorji prikazujejo hitrost, stanje napolnje-
nosti baterije in informacije potovalnega
računalnika, medtem ko polkrožni osred-
nji merilnik prikazuje porabo energije oz.
rekuperacijo kinetične energije. Omenjeni
polkrožni osrednji merilnik je razdeljen na
tri območja, po katerih se pomika kaza-
lec. Stopnja pomika proti desni ali levi je
sorazmerna z energijo iz baterije, ki jo rabi
motor, gretje ali klimatska naprava, ozi-
roma s polnjenjem baterije prek motorja.
Na armaturni plošči prečiščenega stila so
vgrajeni zračniki in upravljalna stikala avdio
sistema in klimatske naprave. Razporedi-
tev sklopa vseh elementov je funkcionalna
in povsem logična. Prenosni navigacijski
sistem Garmin (na voljo za doplačilo) in
njegov specifičen nosilec sta skladno na-
meščena na armaturno ploščo.
CITROËN je v skrbi za zagotavljanje vi-
soko kakovostnih storitev in naprednih teh-
nologij, uporabnih pri vsakodnevni upora-
bi, razvil novo, uporabniku prilagojeno po-
nudbo CITROEN e Touch.
Odslej sta v vozilu Citroën C-ZERO na
voljo dve storitvi: CITROËN klic v sili z

lokalizacijo vozila in CITROËN pomoč na
cesti z lokalizacijo vozila (odvisno od
države). Obe storitvi sta brezplačni vso živ-
ljenjsko dobo vozila in sta na voljo 24 ur
na dan, vse dni v tednu. S pomočjo mo-
dula GPS in vgrajene SIM kartice v pri-
meru okvare oziroma nesreče omogočata
natančno določanje položaja vozila in v
primeru okvare hitrejše posredovanje služ-
be za pomoč na cesti CITROËN Assis-
tance oziroma javnih služb za pomoč (v
primeru nesreče). Tekom leta 2012 bosta
prek vašega osebnega kotička MyCITRO-
ËN in na pametnih telefonih na voljo še
dve storitvi: CITROËN virtualna knjižica
vzdrževanja in CITROËN Electric Driving.
Tako obenem razpolagate z vodičem in s
pripomočkom za spremljanje priporoče-
nih in že izvedenih vzdrževalnih posegov
na svojem vozilu C-ZERO. Te storitve, ki
vam omogočajo dostop do informacij o
stanju vaše baterije, o njeni avtonomiji in
o lokacijah najbližjih polnilnih postaj, vam
zagotavljajo popolnoma brezskrbno po-
tovanje. Ne glede na to, kje ste: povsod
se lahko zanesete na storitev CITROËN
eTouch. Glejte splošne pogoje uporabe.
Razpoložljivost opisanih storitev je odvisna
od modela vozila Citroën, nivoja opreme
in države.

Ko se boste namestili v vozilu C-ZERO,
boste spoznali, da elektromotor ni zase-
del notranjega prostora, temveč ga je pre-
pustil potnikom. Kljub svoji majhnosti ima
avtomobil C-ZERO štiri sedeže, ki nudijo
zares udobno prostornost. Elektromotor s
pomočjo tihega delovanja brez sunkov
nudi še večje udobje. C-ZERO je oprem-
ljen z velikimi prostori na vratih, v katere
lahko odložite svoje osebne predmete.
Prtljažnik s prostornino 166 litrov je iz-
redno praktičen.
Vsaka vožnja v mestu poteka popolnoma
brezskrbno in izjemno enostavno. Citroën
C-ZERO je opremljen s sistemom za di-
namični nadzor stabilnosti vozila (ESP) in
sistemom ABS v kombinaciji s sistemom
za pomoč pri zaviranju v sili (AFU), ki
skrbita za varno zaviranje. Za visoko stop-
njo pasivne varnosti je C-ZERO oprem-
ljen s 6 varnostnimi blazinami (čelnimi in
bočnimi varnostnimi blazinami ter z var-
nostnimi zavesami), ki vas bodo zaščitile v
primeru trčenja.
Citroën C-ZERO je bil zasnovan z mislijo
na okolje, mesto in udobje.

ŽIVITE Z ELEKTRIKO
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Za avtomobil Citroën C-ZERO velja
dveletna pogodbena garancija.

Pogodbe o storitvah Citroën: ohrani-
te vrednost svojega avtomobila

Razpoložljivost Pogodb o storitvah Ci-
troën je odvisna od države. Razpoložlji-
vost preverite pri pooblaščenem proda-
jalcu Citroën v Sloveniji.

S TEM AVTOMOBILOM
STE NA ISTI VALOVNI DOLŽINI
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Garancija na prerjavenje:
12 let za osebna vozila,
5 let za gospodarska vozila.

Garancija na barvo:
3 leta za osebna vozila,
2 leti za gospodarska vozila.

Citroën Chrono Servis:
Takojšnja izvedba vseh občasnih vzdr-
ževalnih posegov brez predhodnega
naročanja: pnevmatike, zavore, obese,
dodatna oprema.
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Črna Perlé (B) Framboise (K)

Siva Cool Silver (K)
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(K): kovinska - (B): biserna - (N): navadna
Kovinske in biserne barve so na voljo za doplačilo.

DIMENZIJE TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije in masa: dolžina 3,475 m – širina
1,475 m – višina 1,61 m – medosna razdalja
2,550 m – premer obračalnega kroga 9 m – pro-
stornina prtljažnika 166 l (860 litrov pri preklopljeni
zadnji sedežni klopi) – 4 sedeži – masa praznega
vozila 1120 kg – dovoljena obremenitev 330 kg –
5 vrat.

Motor: sinhronski motor s trajnim magnetom, ki
razvije moč 49 kW (67 KM) pri 2500 do 8000
vrt/min, ki ga napajajo litij-ionske akumulatorske
baterije – največji navor 180 Nm od 0 do 2500
vrt/min – prenos moči na zadnji kolesi.

Baterije: litij-ionske baterije za polnjenje so vgrajene
v podu na sredini vozila – avtonomija znaša do 150
km – baterija je sestavljena iz 88 celic z zmogljivostjo
50 Ah, z močjo 16 kWh, pod napetostjo 330 V –
čas polnjenja znaša 9 ur pri priključku 220 V
(priložen je kabel za klasično polnjenje, imenski tok:
10 A) – hitro polnjenje do 80% v 30 minutah s po-

sebnim akumulatorskim priključkom z enofaznim
tokom 125 A pod napetostjo 400 V.

Zmogljivost: največja hitrost 130 km/h – 0 do
100 km/h v približno 15,9 s – pospeški od 60 do
80 km/h v 3,9 s.

Varnostna oprema: sistem proti blokiranju koles
ABS z elektronskim razdelilnikom zavorne sile (REF)
in sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (AFU) – sis-
tem za dinamični nadzor stabilnosti (ESP) – sprednje
meglenke – 6 varnostnih blazin (čelne in bočne var-
nostne blazine ter varnostne zavese spredaj in zadaj)
– dve tritočkovni pritrdišči ISOFIX zadaj – hlajene
kolutne zavore spredaj, bobnaste zavore zadaj.

Oprema za večje udobje in ugodje v vožnji:
samodejni vklop žarometov – sedežna klop, deljiva v
razmerju 50/50 z nastavitvijo naklona naslonjala –
klimatska naprava – servovolan – 4 stekla z elek-
tričnim pomikom – CITROËN eTouch (samodejni

računalnik telematskega sistema za klic v sili) – zadnje
pozicijske in zavorne luči z LED diodami – potovalni
računalnik – 12-voltna vtičnica – preklopni električni
zunanji ogledali – po višini nastavljiv voznikov sedež
– avdio sistem s CD in MP3 predvajalnikom s 4
zvočniki in opremo za prostoročno telefoniranje Blue-
tooth® – centralno zaklepanje z daljinskim upravlja-
njem – dodatno zatemnjena stekla na zadnjih in
prtljažnih vratih.

Pnevmatike: 145/65 R 15 spredaj in 175/55 R
15 zadaj – 15-palčna lita platišča – komplet za
začasno popravilo pnevmatik.

Oblika in stil: vratca za dostop do priključka za
klasično polnjenje na desni strani – vratca za dostop
do priključka za hitro polnjenje na levi strani – sedeži
iz tkanine Parfait Knit Camel – talne obloge spredaj
in zadaj – volan in glava izbirne ročice v usnju črne
barve z okrasnimi prešivi Camel.

PEFC/10-31-1420

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

CITROËN SLOVENIJA d.o.o.: Ulica 15. maja 18, 6000 Koper,
Telefon: 05 / 66 81 100, faks: 05 / 63 95 753, www.citroen.si.
Vsa oprema opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo
avtomobila Citroën C-ZERO. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v
Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Informativni opis
serijske opreme in opreme za doplačilo posameznih izvedenk vozila
se nahaja v prospektu “Tehnični podatki in oprema”. Zaradi možnih
odstopanj se za točne in ažurne podatke o opremljenosti obrnite na
pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN. Prospekt se nanaša le na

vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. Informacije o modelih in 
njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa prospekta, so 
informativne in niso pravno zavezujoče. CITROËN si pridržuje pravico
do sprememb predstavljenih modelov brez predhodne najave in ob-
veznosti do posodobitve vsebine prospekta. Fotografije so simbolne.
AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določila smernic
CEE št. 2000/5 CE z dne 18. septembra 2000, ki se nanašajo 
na odslužena vozila, in da so v proizvodih na tržišču uporabljeni tudi
reciklirani materiali. Predstavljene barve karoserij in oblazinjenj so 

informativne narave, ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive 
reprodukcije barv. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili v 
izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno napako, vas prosimo, da 
nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s
strankami. Citroën Slovenija na 05 / 66 81 209 ali si oglejte 
spletno stran: www.citroen.si. Za vse informacije o storitvah CITROËN
stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën 
Slovenija. Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 080 2299. 
Klic je brezplačen.
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– 
Ti

sk
an

o 
v 

EU
. 0

7/
20

11
  

Av
gu

st 
20

11
 –

 K
re

ac
ija

 in
 re

al
iza

cij
a:


