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Citroën’in yenilikçi tasarım anlayışını ve yaratıcı karakterini temsil eden 
Citroën C3, güçlü hatları, dinamik çizgileri, şık iç ve dış detaylarıyla 
öncü bir stili yansıtıyor. Farklı tasarlanmış şeritleri, bumerang şeklindeki 
farları ve kokpiti çepeçevre saran cam yüzeyiyle Citroën C3 güçlü, 
sportif ve dayanıklı bir görünüm sergiliyor. Citroën C3, miras aldığı 
genlerle kusursuz bir bedene bürünerek, karakteristik özellikleri olan 
teknoloji, güvenlik ve sürüş keyfini bir adım ileri taşıyor.

CITROËN C3
ÖZGÜN TASARIM
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Citroën C3, kokpitin neredeyse tamamını kaplayarak aydınlık ve ferah 
bir iç mekân sağlayan eşsiz panoramik Zenith ön camıyla hayata 
bakışınızı değiştiriyor. Bugüne kadar yol boyunca deneyimlediğiniz 
görüş açısını sil baştan yorumlayan VisioDrive, sürüş keyfini arka 
koltuklardaki yolcular da dahil olmak üzere tüm kokpite yayıyor. 
Yolculuk esnasında manzaranın içindeymişsiniz hissini yaşatan bu 
üstün teknolojiyle keyif ve konfor önünüzde uzanan yolla bütünleşiyor. 

VISIODRIVE
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Kompakt görünümüne rağmen benzersiz panoramasıyla iç mekânda 
doyasıya özgürlük ve ferahlık hissi sunan Citroën C3’te, yol ve manzara 
otomobilin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Üstelik sürücü koltuğunun 
arkasına kadar devam ederek eşsiz bir deneyim sunan Zenith ön cam 
gittikçe artan bir şekilde renklendirildiği için, hem güneş ışığına karşı 
optimum seviyede koruma sağlıyor hem de şeffaf yapısı sayesinde görüş 
açısını engellemiyor. Zenith ile önünüzde uzanan yol ve otomobilinizi 
çevreleyen manzara bir iç mekân özelliğine dönüşüyor.

MUHTEŞEM 
BİR PANORAMA
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Citroën C3, dış tasarımında teknolojisine vurgu yapan güçlü çizgilere 
ve entegre sis farları içeren sportif bir ön tampona sahip. Akıcı hatlara 
sahip ön farlar, ön çamurluklara kadar kıvrılıp yükselerek iddialı ve 
enerjik görünümün altını çiziyor. Ayrıca farklı tasarım şeritleriyle dikkat 
çeken Citroën C3, önünde uzayıp giden ve yolları yutacakmış gibi 
görünen bir ızgaraya sahip. Citroën C3’ün tarzında ve albenisinde 
büyük öneme sahip olan cömertçe genişletilmiş cam yüzey, ışığın 
otomobil içindeki önemini vurgulamak üzere tasarlanmış. Baştan 
sona tüm ayrıntılarıyla zarif bir stilin habercisi olan Citroën C3, her 
bakışta ilham veriyor.

STİLDEKİ ZARAFET
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Citroën C3’ün zarafet ve rahatlığa adanmış şık dünyası kapıyı açtığınız anda
sizi kendine çekiyor. Özgün tasarıma sahip direksiyon simidi, vaat ettiği 
dinamik sürüş keyfiyle aklınızı çelmeye hazırlanıyor. Üst sınıf konsol, 
geniş iç hacim ve kaliteli materyal seçimiyle tamamlanırken; iç mekân 
boyunca uzayıp giden kusursuz hatlar, geniş havalandırmaları, merkezi 
kontrol panelini ve göstergeleri öne çıkarıyor. Yan cam altlarında yer alan 
krom çıtalar ve krom çerçeveli ön alt ızgara kalitenin kendini gösterdiği 
incelikli ayrıntılardan birkaçı... Kusursuz bir uyum içindeki tüm bu 
özellikleriyle Citroën C3, sizi vakit kaybetmeden yola çıkmaya çağırıyor.

ÖNCÜ TASARIM
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Türkiye’de satışa sunulan araçlar donanım farklılıkları gösterebilir.



Türkiye’de satışa sunulan araçlar donanım farklılıkları gösterebilir.

MÜKEMMELİYETÇİ 
YENİLİK ANLAYIŞI
Citroën C3’ün stil sahibi ve kolay okunan göstergeleri size 
yolculuğunuz boyunca ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiyi sunuyor. 
Ayrıca dikkatinizin tamamen yolda olmasını sağlayan ergonomik 
merkezi kumanda kontrolleriyle konfor parmaklarınızla buluşuyor. 
Üstün kaliteli döşeme ve kaplamalar, mükemmel sürüş pozisyonu ve 
benzersiz görüş açısı... Haydi, kontrolü ele alın ve hayat boyu sürecek 
bir deneyim için yola çıkın.

KONFOR VE TEKNOLOJİ
Citroën C3’ün kolay kullanıma sahip kontrol panelini ve göstergelerini 
takip ederek klima ve ses sistemi boyunca devam eden saf tasarımı, 
üstün kalitesiyle Citroën’in Créative Technologie imzasını taşıyor. 
Hem görüş hem de kullanım açısından kolaylık sağlaması için zekice 
tasarlanarak üç daire içinde gruplandırılmış otomatik klima kontrolleri, 
krom detaylarıyla kabine şıklık katıyor. Şanslı sürücüsü ve yolcuları için 
sınırsız bir konfor sunan Citroën C3 ile son teknoloji hizmetinizde…

8



Citroën C3’ün üstün kaliteli malzemelerden üretilen, 
maksimum rahatlığı ve desteği sağlamak üzere 
tasarlanmış koltuklarıyla, en uzun yolculuklar bile 
konfor dolu dakikalara dönüşüyor. Ayrıca çok sayıdaki 
saklama bölmesiyle hayatınızı kolaylaştıran Citroën 
C3’te tüm eşyalarınız için yer var. Tabii dilediğiniz 
müziği dinleme lüksünüz de… Citroën C3, radyo ve 
CD çalara ek olarak MP3 çalar ve müzik bağlantı 
soketine (AUX) sahip. Citroën C3’ün tasarım anlayışı 
görme, işitme ve dokunma duyularınızdan çok daha 
fazlasına hitap ediyor. Citroën C3, tüm duyularınıza 
hitap eden öncü bir otomobil...

GENİŞ İÇ HACİM VE MODÜLARİTE
Biçim ve fonksiyonellik arasında mükemmel bir 
denge kuran Citroën C3’ün kompakt dış tasarımı, 
geniş iç hacmiyle ferah ve konforlu bir dünyaya 
açılıyor. Citroën C3, değişen ihtiyaçlarınıza cevap 
veren modüler iç mekânıyla hayatınıza hemen adapte 
oluyor. Kompakt dış tasarımı dikkate alındığında 
geniş ve ferah bir iç hacim sunan Citroën C3, 300 
litrelik geniş bagaj hacmi ve koltuklar katlandığında 
büyüyen yükleme uzunluğuyla tüm beklentilerinizi 
karşılamaya hazır.   

DUYULAR İÇİN BİR ŞÖLEN
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Benzersiz aktif ve pasif güvenlik özellikleri 
Citroën C3’ün geliştirilmesinde öncelikli 
sırada yer alıyor. Gövde, olası bir çarpma 
anında kuvveti emerek gövdenin 
geneline dağıtıyor ve çarpmanın 
şiddetini yolculardan uzak tutuyor. 

Ayrıca Citroën C3, sürücü, yolcu ve 
yan hava yastıklarıyla tam bir güven 
duygusu yaşatıyor. Görünür emniyet 
kemeri ikazlarına ek olarak, sesli bir 
uyarıcı da emniyet kemerinin takılmasını 
hatırlatıyor. Citroën C3’ün mükemmel 

yol tutuşu sağlayan aktif güvenlik 
özellikleri arasında ABS, EBA (Acil Fren 
Destek Sistemi), EBD (Elektronik Fren 
Güç Dağılımı) sistemi ve ESP (Elektronik 
Stabilize Programı)  bulunuyor.

ÖNCE GÜVENLİK

Türkiye’de satışa sunulan araçlar donanım farklılıkları gösterebilir.



Tüm bu özelliklere ek olarak, yokuş kalkış 
desteği sayesinde fren pedalı bırakıldıktan 
sonra iki saniye süreyle araç kaymadan 
sabit duruyor. Elektrikli çocuk kilidi 
sayesinde sürücü ekstra güvenlik için 

arka kapı ve pencere kilitlerini otomatik 
olarak devreye alma şansına sahip. Üstelik 
arka yan koltuklarda bulunan Isofıx çocuk 
koltuğu bağlantılarıyla değer verdikleriniz 
daha güvende... 

Kusursuz güvenlik anlayışına sahip 
Citroën C3 ile her yolculuk huzur dolu 
bir sürüş keyfine dönüşüyor. 



Citroën, otomobiller yaratırken sürüş 
keyfi nden ödün vermeksizin tasarımı, 
çevre duyarlılığıyla bütünleştirmeyi ön 
planda tutar. “Yeni Micro-Hybride 
Teknolojisi, e-HDi” işte bu hedef 
doğrultusunda geliştirildi. Standart bir 
HDi motorla otomatik şanzımanı (MCP) 
ve Stop & Start teknolojisini birleştiren 

e-HDi, kırmızı ışık, trafi k sıkışıklığı ve bunun 
gibi nedenler dolayısıyla otomobilin 
durduğu her noktada eğer koşullar 
uygunsa motorun da durmasını ve 
gerektiğinde fark edilmeksizin yeniden 
çalışmasını sağlayarak yakıt tüketimi 
ve karbondioksit emisyonunu azaltır.          
Bu teknoloji sayesinde sürüş keyfi nden ve 

konforundan ödün vermeden, hem yakıt 
tüketimi hem de CO2 emisyonları düşük 
seviyelere geliyor.

Sessiz, titreşimsiz ve günlük kullanıma 
uygun öze l l i k l e r i y l e  yen i  nes i l 
Stop & Start sistemi sürüş anlayışınızı 
yeniden şekillendirecek.

MAKSİMUM EKONOMİ



15” Asterodea
Attraction

15” Whaletail
Confort

16” Nuclear
Collection

15” Parkes Alaşımlı Jant
Confort

(Plus Paket)

JANTLAR VE RENKLER

Altın Kum (M) Çimen Yeşili (M)

Siyah (M)

Ada Mavisi (M) Yosun Gri (M) Gümüş Gri (M)

Platin Gri (M)

Yakut Kırmızı (M) Beyaz (O)

M: Metalik     O: Opak

Bu broşürde yer alan renkler gerçeğinden farklılık gösterebilir. 
Görsellerdeki/resimlerdeki araçlar ve donanımlar Türkiye ürün gamında bulunmayabilir.
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Yolculuklarınızda tam güvenlik için Citroën modelleri son nesil aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatılmıştır:
 
ABS (Anti-Lock Brake System): Tekerleklerin kilitlenmesini önleyici fren sistemi, gerekli durumda tekerleklerin blokajının engellenmesi amacıyla frenleme basıncını düzenleyen bir fren destek sistemidir ve ek olarak 
direksiyon kontrolünün korunmasını da sağlar.

EBA (Emergency Brake Assist): Acil fren destek sistemi, durma mesafesinin azaltılması amacıyla fren pedalına hızlı basılması durumunda fren basıncını anında artırır. Takip eden araçları uyarmak için flaşör lambalarını 
otomatik olarak devreye alır.

ASR (Anti-Spin Regulation): Tekerleklerin kaymasını önleyen anti patinaj sistemi, patinaj algılayıcılar tarafından teşhis edilir edilmez tekerlek veya tekerlekler düzenlenerek aracın kaygan zemin üzerindeki hareketini ve 
çekişin korunmasını sağlayan bir elektronik sistemdir.

ESP (Electronic Stability Program): Akıllı elektronik bir sistem olan elektronik stabilite programı, yol tutuş kaybı olması durumunda fiziki yasalar çerçevesinde motor tahrik veya fren sistemlerini yöneterek sürücü 
tarafından seçilen güzergâh üzerinde aracı kontrol eder.

EBD (Electronic Brake Distribution): Elektronik fren güç dağılımı, tekerlekleri ayrı ayrı yöneterek arka tekerleklerin frenleme gücünü optimum duruma getirmek için ABS algılayıcılarını kullanır. 

Belirtilen özellikler araçlara göre farklılık gösterebilir. İlgilendiğiniz aracın güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiler için teknik föyü inceleyiniz.

TEKNOLOJİ 
GÜVENLİĞİNİZİN HİZMETİNDE

14



CITROËN: SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ
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Bu broşür, bilgi niteliğinde olup gerçeğinden farklılık gösterebilir. Taahhüt olarak kabul edilemez.

• CITROËN DESTEK: 7 GÜN / 24 SAAT
Citroën’iniz 7 gün / 24 saat Türkiye’nin her yerinde 
yol yardım hizmetiyle güvencede.

• CITROËN EXPRESS SERVICE 
Yağ, lastik, fren, egzoz, süspansiyon ve aksesuarla 
ilgili işlemlerinizde randevusuz hizmet.

• YEDEK CITROËN’İM
Atölyede aracınızla ilgili işlemler devam ederken 
işlerinizi aksatmamanız için alternatif ödeme 
seçenekleriyle kullanımınıza sunulan yedek araçlar.

• CITROËN ARTI GARANTİ
Üretici garantisi dışında Citroën Artı Garanti ile 
aracınız +1 veya +2 yıl / 150.000 kilometreye 
kadar güvence altında (Citroën Artı Garanti koşul ve 
ücretleri için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden 
ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz).

• S.Ö.Z. (SORUNSUZ – ÖZENLİ – ZAMANINDA)
Citroën, 3 işgünü içerisinde onarımını tamamlayamadığı 
araç sahiplerine günlük 50 TL ödeme sözü veriyor 
(Citroën S.Ö.Z. uygulaması koşulları için Citroën 
Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden ayrıntılı bilgi temin 
edebilirsiniz).

• ÜRETİCİ GARANTİSİ: 2 YIL / SINIRSIZ KİLOMETRE
Citroën’iniz üretici kaynaklı gerçekleşecek tamir 
ve parça değişimleri için 2 yıl boyunca garanti 
altında (garanti koşulları için Citroën Yetkili Satıcı ve 
Servisleri’nden ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz).

• BOYA GARANTİSİ 
Binek araçlar için 3 yıl
Ticari araçlar için 2 yıl

• PASLANMAYA KARŞI GARANTİ
Binek araçlar için 12 yıl
Ticari araçlar için 5 yıl

CITROËN DIALOG
0212 359 63 63CITROËN FİNANS

Fia tarafından açıklanan sonuçlara göre.
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