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Novi Citroën C3 Picasso se ponaša z edinstvenim slogom, ki združuje
predrznost in privlačnost.
Njegov kreativen dizajn je zdaj še sodobnejši. Nove diodne dnevne
luči odslej prispevajo k izvirnemu svetlobnemu izrazu na prednjem
delu. Spacebox je ohranil vse odločilne novosti, zaradi katerih je po-
stal tako priljubljen. Še vedno ponuja prednosti, kot so kockasta oblika
z zaobljenimi linijami, velika zastekljena površina in izjemen notranji
prostor ob čim manjših zunanjih merah. Citroën C3 Picasso, vsakdanji
družabnik celotne družine in v najrazličnejših življenjskih situacijah, se
je izkazal kot mikaven in edinstven enoprostorec v svoji kategoriji.

Vsa oprema, opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo avtomobila Citroën
C3 Picasso. 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.

KREATIVEN DIZAJN



GENETSKO MODERNA ZASNOVA
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In če bi občudovali nebo nad seboj? Zastekljena
panoramska streha, ki podaljšuje vetrobransko ste-
klo, se odlično prilega liniji strehe. Zastekljena povr-
šina vozila C3 Picasso znaša 4,5 m². Odslej vas bo
spremljala svetloba.

Volan v cepljenem usnju z vložkom iz satiniranega
kroma poudarja visokokakovostno obdelavo vozila
Citroën C3 Picasso in vam zagotavlja prijeten obču-
tek pri vsakem manevriranju.

S panoramskim vetrobranskim steklom Citroën C3 Picasso nudi maksi-
malno vidljivost. Tridelno vetrobransko steklo s tankimi stebrički zago-
tavlja izvrsten razgled na cesto in okolico. Omenjena optimalna vidlji-
vost izkazuje svojo izjemno učinkovitost tako v mestu kot na odprti
cesti.
Nad armaturno ploščo kraljuje osrednja instrumentna plošča. Informa-
cije so namenjene vsem in tako združujejo užitke v vožnji in druženje
v vozilu. Dve manjši, simetrični odlagalni mesti, sta lahko dostopni
tako z voznikove kot sovoznikove strani in poudarjata aeronavtični videz
obloge armaturne plošče, ki je prijetna tudi na dotik.

PANORAMSKA 
VIDLJIVOST
ZA PONOVNO 
ODKRIVANJE SVETA



Za volanom se boste lahko osredotočili
na vožnjo. Logično urejena upravljalna
stikala so na dosegu roke. Ergonomija
je brezhibna. Prestavno ročico doseže-
te s popolnoma naravnim gibom roke,
s prsti pa z lahkoto upravljate vse druge
funkcije vozila. In dolga potovanja se
spremenijo v čisti užitek v vožnji. Odkrij-
te nova obzorja, srečno pot!
Cesta pod kolesi beži v ritmu glasbe.
Zvok je izvrsten po zaslugi udobja z vi-
dika zvočne izolacije in avdio sistema
RDS s CD-predvajalnikom in podporo
za format MP3. Upravljanje poteka s
pomočjo obvolanskih stikal. S pomočjo
enote Connecting Box (pribor za pro-
storočno telefoniranje Bluetooth*, jack
priključek in USB-priključek) lahko izbe-
rete vir predvajanja z neposredno pri-
ključitvijo svojega MP3-predvajalnika ali

USB-ključa. Za optimalno udobje in var-
nost med vožnjo skrbi tehnologija Blue-
tooth*, ki prek avdio sistema omogoča
povezavo prenosnega telefona za pro-
storočno upravljanje.
Na vseh vožnjah vas bo spremljal navi-
gacijski sistem eMyWay, idealno name-
ščen na sredini armaturne plošče, s
7-palčnim barvnim zaslonom visoke
ločljivosti. Omogoča dostop do sate-
litske navigacije zadnje generacije z na-
činom prikaza iz ptičje perspektive (Bird-
view) in z zemljevidi evropskih držav, ki
so shranjeni v vgrajenem pomnilniku.
Poleg tega, da vas vodi do vaših desti-
nacij, vas obvešča tudi o trenutnem
stanju v prometu. Sistem vključuje tudi
RDS avdio sistem s CD-predvajalnikom,
ki je združljiv z vašim prenosnim predva-
jalnikom. Opremljen je tudi z opremo

za prostoročno telefoniranje Bluetoo-
th*, združljivo z vsemi modeli prenos-
nih telefonov. 
Z avtomatsko klimatsko napravo z dvo-
področno regulacijo sta za sprednja se-
deža na voljo dve različni temperaturni
območji. Oba potnika ju lahko uprav-
ljata ločeno. Dovod zraka je prisoten
tudi v predalu za drobnarije: malenkost,
ki bo ohladila pijačo med potovanji.

PRAVCATI KONCENTRAT
DOMISELNOSTI
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* zahteva združljiv telefon



KOMPAKTEN
IN PRESENETLJIVO VELIK



Ker je notranjost vozila Citroën C3 Picasso
večnamenska, lahko postane vaš sprem-
ljevalec v vseh življenjskih situacijah. Tako
ob daljših potovanjih kot ob večjih nakupih
vam prtljažnik ponuja prostornino 385 li-
trov pod polico, ko je zadnja sedežna klop
pomaknjena do konca nazaj in celo do
500 litrov, ko je sedežna klop pomak-
njena do konca naprej. Zaradi velikega
prtljažnika ni v ničemer okrnjena prostor-
nost potniškega prostora. C3 Picasso je
povsem naravno prilagodljiv in nudi vso
svobodo pri urejanju prostora. Tovorni pro-

stor pri optimalni konfiguraciji lahko dose-
že kar 1.506 litrov. Široka odprtina prtlja-
žnega prostora in odsotnost praga olaj-
šujeta natovarjanje. Preklop naslonjala so-
voznikovega sedeža v vodoravni položaj
omogoča rekordno nakladalno dolžino
2,41 metra.
Zadnja sedežna klop se deli v razmerju
2/3 – 1/3 in se enostavno, z eno samo
roko, preklopi v raven pod. Naslonjala se
lahko nagnejo pod kotom 23° ali 28°,
oba dela sedežne klopi pa se ločeno
pomikata na razdalji 15 cm. Že sama za-

snova omogoča prilagajanje vozila, zato
boste lahko v polni meri in v udobju uživali
vsak trenutek, v vsaki situaciji. C3 Picasso
po potrebi postane izjemno prilagodljiv.

PRILAGODLJIVOST PO VAŠIH ŽELJAH,
Z ENIM SAMIM GIBOM ROKE



ELEGANCA IN DRZNOST
Z ROKO V ROKI
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 V vozilu Citroën C3 Picasso je udobje nekaj vsakdanjega. Radodarna
prostornost potniškega prostora odpira nove dimenzije za užitke in var-
nost potnikov. Udobje je opazno tako na sprednjem kot na zadnjem
delu: pet prilagodljivih in skrbno oblikovanih sedežev zagotavlja najvišjo
stopnjo udobja, gostoljubna notranjost se prilagaja meram potnikov,
ki uživajo v prostornosti.
Naslonjala sprednjih sedežev se široko dvigajo v višino ramen in se po-
našajo z bočnimi oporami, ki zagotavljajo optimalno držo telesa. Viso-
ka sedišča zagotavljajo velik prostor v predelu nog zadnjih potnikov in
tako skrbijo za prijetnejša potovanja. Potniški prostor C3 Picasso je
premišljeno zasnovan vse do najmanjših podrobnosti in se poigrava s
tankočutnim ravnovesjem med obliko in namembnostjo. Prostor, ki ga
boste le stežka zapustili.

NARAVNO
UDOBJE



Potniški prostor vozila Citroën C3 Pica-
sso je prežet z udobjem in ustvarjalno-
stjo. Tudi najmanjše podrobnosti pot-
niškega prostora so bile zasnovane z
namenom, da bi potovanja postala čas
za užitek.
Pri izvedenki z oblogami v usnju Clau-
dia ima voznik na voljo ogrevan sedež.
Za želeno toplotno udobje zadošča, da
izberete ustrezno stopnjo gretja.
Zelo udobno notranjost dopolnjuje veli-
ko število odlagalnih mest. Sprednji pre-
dal za drobnarije je še posebej velik in
je pri modelih s klimatsko napravo hla-
jen. Genialno odlagalno mesto, ki vam
bo dobro služilo v trenutkih osvežitve.
Drsni predal je nameščen pod sovozni-
kovim sedežem. V lahko dostopen 3-li-

trski predal lahko zložite vaše osebne
predmete. Odlagalna mesta so tudi na
skladno oblikovanih oblogah vrat. V
zadnjem delu se njegove prednosti le
še kopičijo. V domiselna in diskretna
odlagalna mesta, razporejena v predelu
nog, lahko vaši otroci pospravijo cel kup
svojih zakladov. Zadnja sedežna klop
ima loputo za prevoz daljših predme-
tov. Loputa, ki je skrbno vgrajena za no-
silno polico, je idealna ob prevozu
daljših predmetov. Elegantno in aero-
dinamično oblikovan nosilec za smuči
je idealna rešitev za vse, ki hočete naj-
boljše. Nosilec iz aluminija je nastavljiv
po višini in preprečuje, da bi se vezi na
smučeh dotikale strehe avtomobila. V
dodatni opremi sta na voljo dve veli-

kosti, ki omogočata prevoz od štiri do
šest parov smuči ali od dve do štiri
snežne deske.
Omenjenemu udobju se pridružuje še
integriran osvežilec zraka, ki omogoča
širjenje vonjav, zasnovanih prav za
boljše počutje potnikov med vožnjo.

SKRBNO IZDELANE PODROBNOSTI
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Bivanje v vozilu je lažje za vse. Poleg
izjemne vidljivosti, ki jo zagotavlja velika
zastekljena površina, vam Citroën C3
Picasso ponuja veliko drugih presene-
čenj. Na hrbtni strani obeh sprednjih
sedežev je nameščena mizica. Je ergo-
nomska in zložljiva ter opremljena z
bralno lučko, ki zagotavlja osebno udo-
bje. Delovni prostor ali prostor za igro:
pomen mizice se bo še posebej izkazal

med daljšimi potovanji. Prenosna lučka
bo osvetlila prtljažnik in vas bo sprem-
ljala tudi na nočnih pohodih. Samo-
dejno se začne polniti, ko jo odložite
na nosilec. Odlično vam bo služila, saj
jo lahko uporabljate kjer koli v potni-
škem prostoru.
Zaradi po višini nastavljivega poda je iz-
redno prilagodljiv tudi prtljažnik. Opre-
mljen je tudi s stranskimi odlagalnimi

mesti in odlagalno mrežo. Tako vsak
predmet najde svoje mesto. Citroën C3
Picasso se v trenutku prilagodi vsem
vašim potrebam in željam.

ZASNOVAN TAKO, 
DA POENOSTAVLJA ŽIVLJENJE



Varnost: prioriteta vozila Citroën C3 Pica-
sso. V primeru trčenja zgradba s porazde-
ljeno absorpcijo energije zagotavlja maksi-
malno zaščito vseh potnikov. Šest varnost-
nih blazin dopolnjuje opremo za pasivno
varnost: dve čelni varnostni blazini, pove-
zani z dvema stranskima varnostnima bla-
zinama spredaj, ter dve varnostni zavesi,
vgrajeni v stropno oblogo. Uživajte v spro-
ščeni vožnji.
Pomoč pri parkiranju zadaj vas opozarja na
ovire, ki jih morda niste opazili. Tako bo v
mestu manevriranje lažje. Še toliko lažje pa
bo, če bo C3 Picasso opremljen s kamero
za vzvratno vožnjo, ki samodejno prikaže
sliko na barvnem zaslonu navigacijskega
sistema.
Da bi bili varni tudi v pogojih zmanjšane
vidljivosti, je avtomobil opremljen s pred-
njimi meglenkami s funkcijo statične osve-
tlitve pri zavijanju: pri hitrosti, nižji od 40
km/h, svetlobni snop prednje meglenke
na strani zavijanja osvetli notranjost zavoja.
Nenadoma je vse bolje osvetljeno ... 
Citroën C3 Picasso nudi visoko stopnjo ak-
tivne varnosti, izredno stabilno lego na cesti
in zmogljiv zavorni sistem. V kočljivih situa-
cijah se vključi celoten sklop elektronskih si-
stemov za pomoč pri vožnji.
Serijsko vgrajeni sistem proti blokiranju koles

(ABS) in elektronski razdelilnik zavorne sile
(REF) dopolnjujeta še sistem za pomoč pri
zaviranju v sili (AFU) in samodejni vklop var-
nostnih utripalk. Na voljo je tudi sistem za
nadzor stabilnosti vozila (ESP). V primeru
slabega oprijema cestišča sistem za nadzor
stabilnosti (v mejah fizikalnih zakonov) sa-
modejno popravi smer vožnje, tako da
omeji spodrsavanje koles s pomočjo si-
stema proti spodrsavanju koles (ASR).
Pritrdišča Isofix Top Tether na zadnjih stran-
skih sedežih omogočajo optimalno zaščito
otrok. Sedeži, ki jih je izbrala znamka CI-
TROËN, zagotavljajo boljšo zaščito otrok
in optimalno udobje. Otroški sedež Kiddy
Comfort Pro z logotipom Citroën, ki je na
voljo kot dodatna oprema in je namenjen
otrokom, težkim od 9 do 36 kg, zagotavlja
večjo varnost, saj omogoča zanesljivo, prak-
tično in varno namestitev sedeža. Na ne-
pripete varnostne pasove opozarjata zvočni
signal in kontrolna lučka, ki se nahaja nad
osrednjim ogledalom in omogoča, da v tre-
nutku preverite, ali so vsi potniki pripeti.
C3 Picasso je opremljen tudi z ogledalom
za nadzor otrok. 
Notranje vzvratno ogledalo se samodejno
zatemni. Tipalo meri svetlobo, ki prihaja od
zadaj in samodejno prilagaja odsev, da pre-
preči vsakršno bleščanje. Ta sistem se pri-

lagaja tako prehodom med dnevom in no-
čjo kot tudi glede na manevre: ogledalo
se samodejno osvetli ob vklopu vzvratne
prestave. 
Tipala svetlobe upravljajo samodejni vklop
sodobno oblikovanih žarometov v primeru
upada svetlobe. 
Obvladovanje hitrosti je jamstvo za varnost.
Z omejevalnikom in regulatorjem hitrosti
boste lahko brezskrbno vozili. Po izbiri boste
lahko nastavili potovalno hitrost ali mejno
vrednost, ki je ne želite preseči. C3 Picasso
vas uboga, kot bi mignil.

Da bi vas lahko popolnoma varno spre-
mljal na vseh vaših poteh, vam Citroën
C3 Picasso ponuja sisteme za aktivno
in pasivno varnost ter sisteme za pomoč
pri vožnji. 
ABS: Sistem proti blokiranju koles je
sistem za pomoč pri zaviranju, ki po po-
trebi prilagodi zavorni tlak in tako pre-
preči blokiranje koles ter ohrani nadzor
nad smerjo vožnje. 
AFU: Sistem za pomoč pri zaviranju v
sili ob naglem pritisku na zavorni pedal
v trenutku poveča zavorno silo, kar za-
gotavlja krajšo zavorno pot. Samodejno
sproži vklop varnostnih utripalk in s tem
opozori voznike za vami. 
ASR: Sistem proti spodrsavanju po-
gonskih koles je elektronska naprava, ki
zagotavlja optimalno vodljivost vozila pri
speljevanju na cestišču s slabim oprije-
mom. Sistem sproži zaviranje ustrez-
nega kolesa ali koles, takoj ko tipalo na
enem od njih zazna spodrsavanje. 
ESP: Electronic Stability Program je pa-
meten elektronski sistem, ki v primeru
izgube oprijema med zavijanjem in v
mejah fizikalnih zakonov stabilizira smer
vozila, ki jo je izbral voznik, tako da de-
luje za zavorni sistem in/ali pedal za
plin. 
Variabilni omejevalnik hitrosti: S
pomočjo te naprave voznik določi in

shrani največjo hitrost vožnje, ki je ne
želi preseči. Voznik lahko še vedno pro-
stovoljno pospešuje. Vendar pa shranje-
na hitrost ne bo prekoračena, razen ob
močnem pritisku na pedal plina. 
REF: Elektronski razdelilnik zavorne sile
uporablja tipala sistema ABS za opti-
malno uravnavanje zavorne sile na zad-
njih kolesih z ločenim upravljanjem des-
nega in levega kolesa. 
Regulator hitrosti: Naprava omogo-
ča, da voznik vozi z ustaljeno predho-
dno določeno hitrostjo, brez pritiskanja
na pedal plina in ne glede na vrsto ce-
stišča. Regulator se samodejno izklo-
pi ob pritisku na zavorni pedal, pedal
sklopke oziroma ročno s pritiskom na
stikalo.
Kamera za vzvratno vožnjo: Z navi-
gacijskim sistemom eMyWay je pove-
zana kamera za pomoč pri vzvratni vo-
žnji, ki se vklopi ob preklopu v vzvratno
prestavo, ter tako olajša manevriranje
med parkiranjem. Z dodatnim prika-
zom na zaslonu dve modri črti ozna-
čujeta območje, ki ga vozilo zaseda na
tleh. Rdeča črta označuje skrajno raz-
daljo, ki še omogoča odpiranje prtljaž-
nih vrat pri parkiranju ob steni ali po-
dobni oviri. Kamera za vzvratno vožnjo
je povezana z zvočnim opozorilnikom
bližine. 

Sistem Stop & Start: Sistem zago-
tavlja začasen prehod motorja v stanje
pripravljenosti po preteku nekaj sekund
ob vsaki zaustavitvi vozila (pred rdečo
lučjo na semaforju, v primeru gostega
prometa ali zaradi drugih razlogov …).
Pri zaustavljenem vozilu in pritisnjenem
zavornem pedalu se na instrumentni
plošči prižge kontrolna lučka ECO.
Sistem Stop & Start z zaustavitvami
zmanjšuje porabo goriva, izpuste CO2

in raven hrupa.
Meglenke s statično osvetlitvijo pri
zavijanju: Te luči predstavljajo velik na-
predek na področju varnosti. Zagotav-
ljajo dodatni svetlobni snop v notra-
njosti ovinka ali v križišču za boljšo vi-
dljivost in boljše zaznavanje ovir, ko vo-
zite s hitrostjo, manjšo od 40 km/h.

VARNOST: 
VEČ KOT ŠESTI ČUT

TEHNOLOGIJA SLUŽI VAŠI VARNOSTI



CITROËN je v C3 Picasso vgradil svoje
najboljše tehnološko znanje, ki omogo-
ča izvrstno lego na cesti. Učinkovito
podvozje mu zagotavlja najboljši kom-
promis med udobjem in lego na cesti
tako v mestu kot na avtocesti.
Ne glede na to, ali se boste odločili za
bencinske motorje VTi 95 ali VTi 120
(na voljo s 5-stopenjskim ročnim men-
jalnikom ali s 6-stopenjskim robotizira-
nim mehanskim menjalnikom) ali za
dizelski motor HDi 90 (s 5-stopenjskim
ročnim menjalnikom) ali HDi 115 (s
6-stopenjskim ročnim menjalnikom),
boste cenili ugodje med vožnjo, njihovo
zmogljivost ter učinkovito varčnost, s
katero zmanjšujejo negativen vpliv na
okolje.
Citroën C3 Picasso vam ponuja mikro-
hibridno tehnologijo e-HDi. Združitev
motorja e-HDi 90 Airdream s 6-sto-
penjskim robotiziranim mehanskim me-
njalnikom skupaj s sistemom Stop &
Start in naprave za rekuperacijo ener-
gije med fazo zmanjševanja hitrosti
omogoča odlične energetske rezultate.
Pripomore k manjši porabi goriva in nižji
emisiji CO2, a hkrati zagotavlja nespre-
menjene užitke v vožnji. Vrhunska teh-
nologija, zelo enostavna uporaba … 

Ob vsakem postanku, na primer pred
semaforjem, motor preide v stanje pri-
pravljenosti. Ko popustite pritisk na za-
vornem pedalu, motor samodejno in v
trenutku začne ponovno delovati, ne da
bi morali vi storiti še kaj drugega. Za-
radi sistema Stop & Start, ki je prilago-
jen vsakdanji uporabi in deluje popol-
noma tiho ter ne povzroča tresljajev,
boste spremenili svoje predstave o
vožnji. 
Oba dizelska motorja HDi 90 in 115 z
gibno prostornino 1,6 litra sta oprem-
ljena z vbrizgavanjem goriva po skup-
nem vodu pod visokim tlakom in s tur-
bokompresorjem. Stopnja porabe in
emisije je še posebej nizka. Filter saja-
stih delcev varuje okolje, saj preprečuje
uhajanje delcev iz izpušnih plinov v
ozračje. Količino delcev zmanjšuje na
najnižjo merljivo vrednost.
Oba bencinska motorja VTi 95 in VTi
120 imata 16 ventilov z variabilnim
krmiljenjem sesalnih ventilov in sta
opremljena z večtočkovnim elektron-
skim vbrizgavanjem goriva. Ti mehanski
sklopi se ponašajo z boljšimi zmoglji-
vostmi: 95 KM po normi CEE pri mo-
torju VTi 95, in 120 KM po normi
CEE pri motorju VTi 120, ki hkrati do-

segata manjšo stopnjo porabe. Pnev-
matike MICHELIN ENERGY™ Saver z
manjšim kotalnim uporom prispevajo k
zmanjšanju porabe. Potrebo po gorivu
v primerjavi z običajnimi pnevmatikami
zmanjšajo tudi za 4 %. 
Odkrijte popoln užitek v vožnji s 6-sto-
penjskim robotiziranim mehanskim me-
njalnikom, ki je vgrajen skupaj z motor-
jem VTi 120 ali e-HDi 90 Airdream. Z
eno samo potezo lahko izbirate med sa-
modejnim načinom prestavljanja in sek-
venčnim načinom, ki omogoča pre-
stavljanje v nižjo ali višjo prestavo prek
prestavne ročice ali obvolanskih uprav-
ljalnih ročic. Robotiziran mehanski men-
jalnik na motorju e-HDi 90 Airdream
omogoča tudi brezskrbno speljevanje,
saj za približno 2 sekundi samodejno
zadrži zaustavljeno vozilo na mestu,
potem ko voznik spusti zavorni pedal.

UČINKOVITOST IN UŽITEK
V VOŽNJI
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Rdeča Rubi (B) (2)

Bela Perle Nacré (B)

Modra Belle-Île (K)

Modra Encre (K) Sanguine (B) (3)

Bela Banquise (N) Črna Perla Nera (B)

(1) In ostali dodatni materiali.
(2) Na voljo v letu 2013.
(3) Glede na razpoložljivost zalog.
(K): kovinska – (B): biserna – (N): navadna. Kovinske in biserne barve so na voljo za doplačilo.

Tkanina Jill – Mistral  (1) Tkanina Mixou – Mistral  (1)

Tkanina Brise – Matinal  (1)

KOLESA, BARVE IN OBLOGE

Okrasni pokrov Astérodéa 15“ Platišče Blade 16”

Platišče Clover 17”

Okrasni pokrov Airflow 16”

Usnje Claudia Mistral (1)Usnje – Alcantara – tkanina Reps Mistral(1)

Tkanina Brise – Mistral  (1)

Siva Aluminium (K)

Siva Shark (K)

Platišče Airflow 16”

Tkanina Mixou – Matinal  (1)

Platišče Squale 16”
(na voljo kot dodatna oprema, 

dobavljeno brez vijakov in pokrovčkov)



OSNOVNA OPREMA
GLEDE NA IZVEDENKE

27 SI26 SI

CITROËN: VSEOBSEGAJOČA STORITEV

• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z napako. Velja po splošnih garan-
cijskih pogojih opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• GARANCIJA NA BARVO
Velja 3 leta za osebna vozila (klasifikacija M1) in 2 leti za dostavna vozila (kla-
sifikacija N1) brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali
zamenjavo delov, ki imajo napako v zunanjem izgledu in/ali videzu. Velja po
splošnih pogojih garancije na barvo, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• GARANCIJA NA PRERJAVENJE
Velja 5 let za dostavna vozila (klasifikacija N1) in 12 let za vsa ostala vozila (kla-
sifikacija M1) brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali
zamenjavo delov, poškodovanih zaradi korozije (preluknjana karoserija in pod-
vozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po splošnih pogojih protikorozijske
garancije, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za kakršenkoli hiter poseg na vašem vozilu:
menjava tekočin, posegi na pnevmatikah, zavorah, izpušnem sistemu, vzme-
tenju, dodatni opremi.

• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citroënovega vozila ste upravičeni
do brezplačne pomoči v primeru okvare. Ugodnosti Citroën Assistance se
nanašajo izključno na nova vozila v času pogodbene garancije, prodana na
področju Slovenije. Velja po splošnih pogojih o storitvah Citroën Assistance,
opisanih v servisni in garancijski knjižici.

BREZPLAČNI KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU.

• STORITVE CITROËN
Essential Drive – pogodba o podaljšani garanciji.
Comfort Drive – pogodba o podaljšani garanciji in periodičnem vzdrževanju.
Free Drive – pogodba o podaljšani garanciji in vzdrževanju.
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri pooblaščenem prodajalcu
Citroën in na www.citroen.si.

CITROËN SLOVENIJA d.o.o.: Barjanska cesta 54, 1000 Lju-
bljana. Telefon: 01/20 04 200, faks: 01/20 04 229, www.ci-
troen.si. Vsa oprema opisana v tem katalogu, predstavlja celotno
tehnologijo vozila Citroën C3 Picasso. Vozila CITROËN, ki so v pro-
daji v EU, se lahko razlikujejo glede na državo. Informativni opis se-
rijske 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 EU. 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 obveznosti do po-
sodobitve vsebine prospekta. Fotografije so simbolne. AUTOMO-

BILES CITROËN izjavlja, da upošteva določila smernic CEE št.
2000/ CE z dne 18. 9. 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. Vozila,
ki so jih dodatno predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko
drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in

drugačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili v iz-
delavo tega prospekta, ugotovili kakšno napako, vas prosimo, da nas
o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s stran-
kami Citroën Slovenija na 01 / 20 04 265 ali si oglejte spletno
stran: www.citroen.si. Za vse informacije o storitvah CITROËN sto-
pite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën Slovenija.
Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 080 2299. Klic je brezplačen. 

C3 PICASSO ATTRACTION: Sistem proti blokiranju koles ABS – Varnostna blazina za voznika in sovoznika – Volan
z električno servoojačitvijo – Električni pomik sprednjih stekel, sekvenčni na voznikovi strani – Centralno zaklepanje z
daljinskim upravljalnikom – Potovalni računalnik – Voznikov sedež nastavljiv po višini – Po višini in po globini nastavljiv
volan – Trije vzglavniki zadaj – Zadnja sedežna klop, deljiva 1/3 - 2/3 – 12-voltna vtičnica – Dnevne luči – Oblazin-
jenje blago Jill – 15-palčni kolesni pokrovi Astérodéa.

C3 PICASSO TENDANCE: oprema ATTRACTION + Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP (HDi 115 BVM6,
VTi 120 BMP6 in e-HDI 90 Airdream BMP6) – Stranski varnostni blazini – Stranski varnostni zavesi – Klimatska
naprava – Avdio sistem z MP3 predvajalnikom in dodatno vtičnico za avdio (AUX Jack) – Hlajen in osvetljen predal v
armaturni plošči pred sovoznikom – Regulator in omejevalnik hitrosti – Oblazinjenje blago Mixou – Zunanja ogledala
delno v barvi karoserije – Prednje meglenke s statično osvetlitvijo pri zavijanju (samo z ESP) – Diodne dnevne luči –
16-palčni kolesni pokrovi Airflow.

C3 PICASSO EXCLUSIVE: oprema TENDANCE + Električno greta in preklopljiva vzvratna ogledala – Električni
sekvenčni pomik sprednjih stekel – Električni pomik stekel zadaj z zaščito za otroke – Pomoč pri parkiranju zadaj –
Avtomatska klimatska naprava – Connecting Box (USB Box + Bluetooth), na voljo odvsino od države – Integriran
osvežilec zraka – Samodejni brisalci vetrobranskega stekla – Volan v usnju – Avionske poličke na hrbtni strani prednjih
sedežev – Predali v podu zadaj – Predal pod sovoznikovim sedežem + preklopljiv sovoznikov sedež – Centralni naslon
za roke med prednjimi sedeži – Prenosna svetilka – Loputa za smuči – Oblazinjenje žamet Brise – 12-voltna vtičnica
zadaj – Vzdolžni nosilni drogovi prtljažnika na strehi – Dodatno zatemnjena zadnja stekla – Odbijači v barvi karoserije
– Kromirani vstavki na prednjh in zadnjih odbijačih – 16-palčna aluminijasta platišča Blade.

PRIJAZEN DO OKOLJA

*Vse informacije v zvezi zmotorji se lahko spremenijo. BVM: 5-stopenjski ročni menjalnik – BMP6: 6-stopenjski robotizirani mehanski menjalnik – BVM6:
6-stopenjski ročni menjalnik.
Gornja poraba goriva ustreza homologiranim vrednostim po evropski zakonski uredbi, ki velja za vse proizvajalce in za vsa vozila, ki se prodajajo v Evropi. Te vred-
nosti so pridobljene v skladu s strogimi pogoji preskušanja (temperatura, masa, značilnosti preizkusne naprave z valji itd.) in v pogojih umirjenega načina vožnje.
Zaradi dejanskih prometnih in vremenskih razmer, stanja obremenitve vozila, načina vožnje, tlaka v pnevmatikah, prisotnosti strešnega prtljažnika (čeprav praz-
nega), daljše uporabe klimatske naprave in/ali gretja, se poraba goriva seveda lahko razlikuje od homologiranih vrednosti.
Za čim boljši izkoristek svojega vozila si oglejte nasvete za eko vožnjo na spletni strani www.citroen.si.

Oznaka CITROËN Airdream združuje najboljše tehnologije, ki jih je razvila družba CITROËN: to so mikrohibridna tehnologija e-HDi,
tehnologija popolnega hibrida Hybrid4 in tehnologija na izključno električni pogon. Za lažje prepoznavanje vozil, opremljenih z eno od
omenjenih tehnologij, te izvedenke nosijo komercialno oznako Airdream.

Zaradi zmanjšanja emisije CO2 na 109 g/km je izvedenka Citroën C3 Picasso e-HDi 90 Airdream BMP6 serijsko
opremljena:
– s sistemom Stop & Start nove generacije,
– s sistemom za rekuperacijo energije med zaviranjem,
– z optimiziranim upravljanjem servovolana, ki zmanjšuje energetske izgube,
– s sistemom klimatske naprave z izboljšanimi zmogljivostmi,
– z robotiziranim mehanskim menjalnikom z optimiziranim upravljanjem,
– s paketom opreme za boljšo aerodinamičnost: 16-palčni okrasni pokrovi Airflow in pnevmatike MICHELIN ENERGY™ Saver,

ki omogočajo izredno nizko porabo goriva.
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