CITROËN C1

Le Tone ze swoim przebojem
„Joli Dragon” okazał się
w latach 90, odkryciem wśród
wokalistów gatunku French
Touch. Muzyką zajmował się
przez piętnaście lat, potem
jednak coraz więcej uwagi
poświęcał grafice. Po 2011
roku wystawiał swoje prace między innymi
w Centrum Pompidou. Le Tone, wielbiciel
artystów budujących swoją sztukę kolorem,
sam ma raczej słabość do ilustracji w czerni
i bieli. Opowiada proste historie, szkicując je
pisakiem w swoich notesach.

1974

2019
19_19 Concept to niezwykle zaprojektowany pojazd, w 100% elektryczny,
inspirowany aeronautyką. Będąc
prawdziwym salonem na inteligentnym
systemie zawieszenia, przenosi komfort
na ekstremalnie wysoki poziom.
Ma zasięg 800 km, autonomiczne
prowadzenie i osobistego asystenta.

Citroën prezentuje model CX, owoc
wielu lat pracy inżynierów Marki.
Samochód jest wyposażony w zamontowany z przodu, zintegrowany ze
skrzynią biegów silnik, utrzymujące
stały poziom hydropneumatyczne
zawieszenie, wklęsłą tylną szybę
i futurystyczną deskę rozdzielczą.
Te innowacje zapewniają mu
błyskotliwą karierę.

1934
Odczytaj smartfonem kod
QR, aby poznać wyjątkowe
modele tworzące historię
Marki Citroën od 1919
roku aż do dziś.
2

Citroën rewolucjonizuje świat motoryzacji, wprowadzając na rynek model
Traction Avant. Wyróżnia go napęd
na przednie koła, który znajduje
odzwierciedlenie w nazwie
samochodu.

1939

Citroën prezentuje Tub, nowoczesny
samochód dostawczy wyposażony m.in.
w przesuwne drzwi boczne. W 1948 r.
zastępuje go model Type H.

1948

Pojawia się 2 CV, przedstawiany jako
„ekonomiczny, solidny samochód,
zdolny przewieźć 4 osoby i 50 kg
bagażu w pełnym komforcie”.

1955

Zaprezentowany podczas Salonu
Paryskiego zjawiskowy DS o aerodynamicznych liniach wyglądał jak pojazd z innej planety. Samochód projektu Flaminio
Bertoniego był nazywany „latającym
spodkiem”.

1968

Nadchodzi epoka lekkich, zwinnych
samochodów jak Ami 6 i Dyane.
Warto też pamiętać o oryginalnym
Citroënie Méhari, sprawdzającym się
w każdych warunkach.

2014

Citroën C4 Cactus w kwietniu 2015 otrzymuje
tytuł „World Car Design of The Year”.
Jest to nagroda dla samochodu, który przełamał ustalone kody swoim innowacyjnym
i odważnym stylem.
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CITROËN
DLA KAŻDEGO
Zarówno w mieście, jak i poza nim docenisz charakterystyczne cechy samochodów
Citroëna: przyjazne wnętrze i komfortowe
warunki jazdy.

CITROËN C4

CITROËN C1

ZAPOMNIJ O RUTYNIE
CITROËN C1

CITROËN Ë-C4
100% ËLECTRIC

CITROËN BERLINGO
(ROZMIAR XL)

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRYDA PLUG-IN

KOMPAKTOWY SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN SPACETOURER
(ROZMIAR XS)

DOSTĘPNY JAKO 100% ËLECTRIC

CITROËN C3

CITROËN BERLINGO
(ROZMIAR M)

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

CITROËN SPACETOURER
(ROZMIAR M)

DOSTĘPNY JAKO 100% ËLECTRIC

CITROËN SPACETOURER
(ROZMIAR XL)

DOSTĘPNY JAKO 100% ËLECTRIC
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GAMA
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MOCNE
STRONY
MIEJSKI
SAMOCHÓD
Dynamiczna sylwetka
i zawadiacki przód.
STRONY 10 -11

Zeskanuj kod smartfonem i poznaj filmy
prezentujące technologie Citroëna C1

ZAAWANSOWANE
TECHNOLOGIE
Idealny do miasta,
zwłaszcza z funkcją Mirror Screen.
STRONY 20 - 21 i 22 - 23

NIEZWYKLE
KOMPAKTOWY
Tylko 3,46 m długości.
STRONY 12 -13

WSPOMAGANIE
PROWADZENIA

W tym Active City Brake i rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości z rekomendacją.
STRONY 24 - 25

ADVANCED
COMFORT ®
Inżynieria dobrego
samopoczucia.
STRONY 14 - 15
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MOCNE STRONY

WYDAJNY
SILNIK

Ograniczone zużycie paliwa i przyjemność prowadzenia.
STRONY 26 - 27
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SPIS TREŚCI
STR. 10
STR. 20
STR. 28
STR. 36
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SPIS TREŚCI

DESIGN
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
TECHNOLOGIE
WYPOSAŻENIE
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DESIGN
STYLOWY
MIEJSKI SAMOCHÓD
Citroën C1 to miejski samochód w śmiałym, wyrazistym
stylu dostępny w wersji 5-drzwiowej. Przyjazny,
pełen optymizmu design przyciąga uwagę, a ukośnie
osadzone przednie reflektory podkreślają jego nieco
zawadiacki i uśmiechnięty wygląd. To identyfikacja
świetlna w pełnym tego słowa znaczeniu!
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3m46
5-DRZWIOWY KOMPAKT
Citroën C1 ma niewielkie, ułatwiające manewry wymiary:
długość 3,46 m, szerokość 1,62 m, wysokość 1,46 m.
Mimo to mogą nim wygodnie podróżować cztery dorosłe
osoby. Jego promień skrętu to tylko 4,80 m, a elektryczne
wspomaganie kierownicy łączy przyjemność i precyzję
prowadzenia w mieście oraz na dłuższych trasach.
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COM
FORT
WYJĄTKOWY KOMFORT

FILTROWANIE

NAPŁYWAJĄCYCH INFORMACJI
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UŁATWIENIA

DLA PODRÓŻUJĄCYCH

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

PŁYNNOŚĆ

CITROËN ADVANCED COMFORT ®, – tak nazwaliśmy nasz kompleksowy program,
którego celem jest zapewnienie każdemu pasażerowi maksymalnego komfortu we wszystkich
możliwych aspektach. Jego rezultatem są innowacyjne rozwiązania i najnowsze inteligentne
technologie, które sprzyjają budowaniu dobrego samopoczucia. Odpowiadamy w ten sposób
na zróżnicowane oczekiwania użytkowników udowadniając, że Citroën jest punktem odniesienia
dla konkurentów pod względem komfortu. Ta „inżynieria dobrego samopoczucia” skoncentrowana jest na czterech priorytetach: wywołaniu efektu chroniącego pasażerów kokonu,
praktyczności, łatwej eksploatacji oraz tworzeniu atmosfery pełnej harmonii i spokoju.

JAZDY
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BAGAŻNIK

196l

POJEMNY I PRAKTYCZNY
Ergonomiczna budowa ułatwia codzienne użytkowanie.
Praktyczny, łatwo dostępny bagażnik ma pojemność
196 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń – 780 litrów.
Citroën C1 dostępny jest z dzieloną tylną kanapą, a półka
bagażnika odchyla się przy podnoszeniu pokrywy.
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KOMFORT

NA
POKŁADZIE
Citroën C1, idealny partner miejskich wypraw, jest pełen
przydatnych, pomysłowych rozwiązań. Wśród nich docenisz uchwyty na kubki i zamykany schowek na rękawiczki,
w którym mieści się litrowa butelka. Ekran dotykowy 7“,
automatyczna klimatyzacja, a także przyciski sterujące
na kierownicy z pewnością poprawią komfort podróży.
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TECHNOLOGIE
Z 6 poduszkami powietrznymi i systemem ESP, w wyposażeniu
standardowym, stabilizującym tor jazdy w przypadku utraty
przyczepności, Citroën C1 oferuje technologie, które ułatwiają
podróżowanie. Może zostać wyposażony w system bezkluczykowego
dostępu i uruchamiania (ADML), dzięki któremu otworzysz
samochód bez wyjmowania kluczyka z kieszeni.
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MIRROR
SCREEN
Technologia Mirror Screen (współpracująca
z aplikacjami Apple Carplay™ i Android Auto)
pozwala korzystać ze smartfona i ulubionych
aplikacji za pośrednictwem ekranu dotykowego.
Z poziomu ekranu możliwe jest także zarządzanie
funkcjami samochodu, systemami wspomagającymi
prowadzenie, klimatyzacją i systemem audio.
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6 SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA PROWADZENIA

MOŻNA WYŁĄCZYĆ

ROZPOZNAWANIE
ZNAKÓW
OGRANICZENIA
PRĘDKOŚCI
System rozpoznaje znaki ograniczające
dopuszczalną prędkość. Wyświetla
odpowiednią informację za pośrednictwem
ekranu dotykowego 7”.
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MOŻNA WYŁĄCZYĆ

ACTIVE
CITY BRAKE
System ten umożliwia automatyczne
wyhamowanie pojazdu w przypadku ryzyka
kolizji na podstawie informacji z kamery
i radaru umieszczonego w górnej części
przedniej szyby.

MOŻNA WYŁĄCZYĆ

ALARM
NIEZAMIERZONEGO
PRZEKROCZENIA
LINII
Reaguje na zmianę toru jazdy bez włączonego kierunkowskazu. Technologia wykrywania białej linii (ciągłej lub przerywanej)
pozwala natychmiast ostrzec kierowcę
poprzez dźwiękowy lub wizualny alarm.

BEZKLUCZYKOWY
DOSTĘP
i URUCHAMIANIE

WSPOMAGANIE
RUSZANIA
NA WZNIESIENIU

Zamykanie, otwieranie i uruchamianie
samochodu bez wyjmowania kluczyka
z kieszeni. Wystarczy mieć go przy sobie,
a system rozpozna jego obecność.

Uruchamia się automatycznie na drogach
o nachyleniu przekraczającym 3%. Zatrzymuje samochód na około dwie sekundy,
pozwalając kierowcy spokojnie ruszyć
z miejsca. Rozwiązanie przydatne np. przy
wyjeździe z podziemnego parkingu.

KAMERA COFANIA
Przekazuje zarejestrowany obraz na ekran
dotykowy 7“, co ułatwia manewry i pozwala
uniknąć kolizji, zwłaszcza przy ograniczonej
przestrzeni.
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WYDAJNY

SILNIK
Citroën C1 to samochód nie tylko inteligentny, ale także
ekonomiczny dzięki niewielkiej masie (840 kg), oponom
o niskim oporze toczenia i efektywnym silnikom najnowszej generacji. Citroën C1 z silnikiem 1.0 VTi 72 z manualną 5-przełożeniową skrzynią biegów odznacza się
wzorcowo oszczędnym spalaniem, a także wyjątkowo
niską emisją CO2.
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OBRĘCZE I KOŁPAKI

TONACJE WNĘTRZA

KOŁPAK 14”
STAR
MATERIAŁ MICA GREY

MATERIAŁ ZEBRA RED

WYBRANE
AKCESORIA

KOŁPAK 15”
COMET

MATERIAŁ URBAN RIDE

OBRĘCZ ALUMINIOWA 15”
PLANET DIAMENTOWANA

FOTELIK DZIECIĘCY
« KIDDY CRUISERFIX PRO »

ŚWIATŁA
PRZECIWMGŁOWE

SYSTEM WSPOMAGANIA
PARKOWANIA
PRZODEM I TYŁEM

BELKI DACHOWE

LISTWY BOCZNE
CHROMOWANE

DYWANIKI PODŁOGOWE

OBRĘCZ ALUMINIOWA 15”
PLANET BLACK

(dostępne tylko
dla wersji 3 drzwiowej)

KOLORY NADWOZIA
Bi-ton Blanc Lipizan/
Dach Noir Caldéra

Blanc Lipizan
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Gris Carlinite (M)

Nude

Bi-ton Gris Carlinite/
Dach Noir Caldéra

Bleu Calvi (M)

Bi-ton Nude/
Dach Noir Caldéra

Gris Gallium (M)

Bi-ton Gris Gallium/
Dach Noir Caldéra

Rouge Scarlet

Noir Caldéra (M)

(M): metalizowany
Wersja 3-drzwiowa oraz z otwieranym
dachem nie są dostępne w gamie polskiej.
Wszystkie elementy wyposażenia
zaprezentowane w tym katalogu odnoszą się
do Citroëna C1. Samochody Citroën, które
sprzedawane są w Unii Europejskiej, mogą
różnić się wersjami wyposażenia oferowanego
w poszczególnych krajach. Zaprezentowane
i opisane w katalogu elementy wyposażenia
występują w zależności od poziomu
wyposażenia, jako opcja lub mogą być
niedostępne. Szczegółowe informacje
uzyskać można w salonach sprzedaży
oraz na www.citroen.pl.
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WYMIARY

SILNIK
Silnik Euro 6.3 (Euro 6.d)

Benzynowy 1.0 VTi 72

GWARANCJA

UMOWNA:

2 LATA, na usterki mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, hydrauliczne, Citroën Assistance.

LAKIER :

3 LATA dla samochodów osobowych, 2 lata dla samochodów dostawczych.

ANTYPERFORACYJNA :

12 LAT dla samochodów osobowych, 5 lat dla samochodów dostawczych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się z Punktem Sprzedaży Citroëna.

Zużycie paliwa (WLTP)
Cykl niski (l/100 km)

5,4 - 5,5

Cykl średni (l/100 km)

4,4

Cykl wysoki (l/100 km)

4,1 - 4,2

BASIC :
COMFORT :
UMOWA

Cykl bardzo wysoki (l/100 km)

5,4

Cykl mieszany (l/100 km)

4,8

Emisja CO2 (g/km) cykl mieszany
2340
3466

666

1460

460

109 - 110

CITROËN
A S S I S TA N C E

* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie
przepisami prawa europejskiego. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie
ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów
dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia
paliwa i emisji CO2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną
(NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów,
wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane zgodnie z procedura WLTP mogą być w wielu
przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i
emisji CO2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym
wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja
CO2 zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu
jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają
sobie prawo do zmian specyfikacji produktów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie:
https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html.
Aktualna oferta silników w gamie polskiej jest dostępna na www.citroen.pl

COMFORT PLUS :
PREMIUM :

Citroën Assistance 24 godziny/7 dni w tygodniu. Usługi mobilności w przypadku unieruchomienia pojazdu.
Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną.
Citroën Assistance 24 godziny/7 dni w tygodniu. Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów
zgodnie z zaleceniami producenta.
Zawiera w sobie zakres umów BASIC + COMFORT.
Zawiera w sobie zakres umowy COMFORT PLUS + pokrycie kosztów wymiany części eksploatacyjnych.

Panne mécanique,
accident,
perte demogą
clés ou
bloquées
dans lausługą
voiture,
erreur 24 godziny
OFEROWANY CO ROKU : Wszystkie
samochody
marki Citroën
byćclés
objęte
nieodpłatną
Assistance
de dobę,
carburant
: toutes
les Citroën
bénéficient
de l’assistance
à vie. Il suffit
pourwcela
na
7
dni
w
tygodniu.
Wystarczy
raz
w
roku
wykonać
przegląd
okresowy
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën. autoryzowanym
serwisie Citroën.
Więcej na citroen.pl/Usługi Serwisowe/Assistance

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ MY CITROËN
aby korzystać ze spersonalizowanych usług Citroëna za pomocą smartfona..

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ SCAN MY CITROËN
aby mieć stały dostęp do instrukcji użytkowania samochodu. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości skanujesz
wybrany element samochodu i przechodzisz bezpośrednio do jego opisu.

opinie
klientów

citroen.pl

WYRAŻAJ SWOJĄ OPINIĘ O SAMOCHODZIE LUB PUNKCIE SPRZEDAŻY
i dziel się nią po zakupie lub wizycie w serwisie. Opinie i oceny są publikowane na stronie Citroëna.

1425
1884

Wartości w milimetrach

Citroën poleca Total – AUTOMOBILES CITROËN – RCS Paris 642050199. Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako postanowienia umowne.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu. Przedstawione kolory nadwozia, tapicerek i innych elementów samochodu są przybliżone, gdyż techniki druku nie
pozwalają na wierną reprodukcję barw. Wszelkie informacje są udzielane przez dział obsługi klienta Citroëna pod numerem telefonu + 48 (22) 458 46 85 oraz są dostępne pod adresem internetowym: www.citroen.pl. Informacje na temat serwisu są udzielane przez salony
sprzedaży sieci w Polsce. Citroën Assistance: 800 12 07 07 (połączenie bezpłatne na terenie całego kraju, tylko dla telefonów stacjonarnych) lub + 48 664 12 07 07 (połączenie dla telefonów komórkowych i stacjonarnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).
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na www.citroen.pl
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