
CITROËN C3 PICASSO



Η μοντέρνα σχεδίαση του CITROËN C3 PICASSO εκφράζεται 
μέσα από μία σειρά κομψών χρωματικών αντιθέσεων αμαξώματος 
και οροφής. Η οροφή σε χρώμα Noir Perla Nera μπορεί να 
συνδυαστεί με τα χρώματα του αμαξώματος Blanc Nacré, Gris 
Aluminium, Karma, Rouge Rubi και Bleu Bahia.

* Οι δίχρωμοι συνδυασμοί δεν είναι συμβατοί με την πανοραμική οροφή.

BLACK TOP*

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΧΡΩΜΙΑΣ
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Το CITROËN C3 PICASSO προσφέρει μοναδική ευρυχωρία στο 
εσωτερικό διατηρώντας ταυτόχρονα περιορισμένες τις εξωτερικές 
του διαστάσεις. Η ονομασία «Space Box» του ταιριάζει απόλυτα, 
αφού το CITROËN C3 PICASSO υπερβαίνει τα όρια ενός απλού 
πολυμορφικού. Το κυβοειδές σχήμα του αμαξώματος, οι στρογ-
γυλεμένες γωνίες, καθώς και το εμπρός μέρος που τονίζεται από 
τα υπερυψωμένα φώτα προσδίδουν στιβαρότητα και ευκινησία.

Όλος ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο παρόν προσπέκτους αντιπροσωπεύει
το σύνολο της τεχνολογίας του CITROËN C3 PICASSO. Τα αυτοκίνητα CITROËN
που κυκλοφορούν στην ΕΕ ενδέχεται να έχουν διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, 
παρακαλούμε συμβουλευτείτε το έγγραφο «Τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός 
εξοπλισμός» κατεβάζοντάς το από την ιστοσελίδα www.citroen.gr.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

SPACE
BOX

4 5



Ο οδηγός και οι επιβάτες του CITROËN C3 PICASSO απολαμβάνουν πανοραμική 
θέα. Η θέση οδήγησης προσφέρει απαράμιλλη περιφερειακή ορατότητα μέσω του 
πρωτοποριακού παρμπρίζ τριών τμημάτων, του οποίου οι κολόνες είναι ιδιαίτερα 
λεπτές.
Η καμπίνα του CITROËN C3 PICASSO είναι εκπληκτικά φωτεινή χάρη στις 
μεγάλες γυάλινες επιφάνειες οι οποίες συνολικά αγγίζουν τα 4,52 m2 μαζί
με την πανοραμική οροφή.

                        

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
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Ο κεντρικός πίνακας οργάνων προσφέρει άνεση, εργονομία και πολυλειτουργικότητα. 
Επιπλέον, η έγχρωμη οθόνη 7” με ενσωματωμένο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης και
το Connecting Box που περιλαμβάνει θύρα USB, πρίζα Jack και Bluetooth, κάνουν τις 
μετακινήσεις σας εντός και εκτός πόλης ακόμα πιο ευχάριστες.

ΑΝΕΤΟ ΕΣΩTΕΡΙΚΟ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

BLUETOOTH

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Τον οικογενειακό χαρακτήρα του CITROËN C3 PICASSO εκφράζει απόλυτα ο ειδικός 
εξοπλισμός για παιδιά, ο οποίος περιλαμβάνει πτυσσόμενα τραπεζάκια αεροπορικού τύπου 
και σποτ ανάγνωσης στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων, πρίζα 12 V πίσω επιβατών, πίσω 
παράθυρα με φυμέ τζάμια και σκιάδια, ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες, καθρέπτη 
επιτήρησης πίσω επιβατών και ένδειξη μη πρόσδεσης ζωνών ασφαλείας στα πίσω 
καθίσματα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
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Το CITROËN C3 PICASSO ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις άνεσης. Διαθέτει 
πλούσιους χώρους και πέντε προσαρμοζόμενες θέσεις, με καθίσματα ειδικά σχεδιασμένα
για να προσφέρουν μέγιστη άνεση και ευρυχωρία σε όλους τους επιβάτες.

ΑΠΟΛΥΤΗ
ΑΝΕΣΗ
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Το εσωτερικό του CITROËN C3 PICASSO προσφέρει πολυάριθμες επιλογές διαμόρφωσης:

1 – Τα πίσω συρόμενα καθίσματα αυξάνουν τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών αλλά και 
προσφέρουν μεγαλύτερη ευρυχωρία στους πίσω επιβάτες. Διαιρούμενα κατά 2/3 – 1/3, προσφέρουν 
πολλαπλές επιλογές εσωτερικής διαμόρφωσης.
2 – Το δάπεδο του χώρου αποσκευών διαθέτει δύο ρυθμίσεις ύψους, εξασφαλίζοντας επίπεδη 
επιφάνεια φόρτωσης όταν τα πίσω καθίσματα είναι αναδιπλωμένα.
3 – Η πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού αναδιπλώνεται, επιμηκύνοντας έτσι το χώρο φόρτωσης 
στα 2,41 μέτρα, μήκος-ρεκόρ για την κατηγορία.

ΜΕΧΡΙ 1506 L

ΕΥΡΥΧΩΡΟ

1 2 3

ΕΥΕΛΙΚΤΟΠΡΑΚΤΙΚΟ
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Το CITROËN C3 PICASSO εξοπλίζεται με τον κινητήρα PureTech 110 (εκπομπές CO2 115 g/km).
Ο κινητήρας αυτός, γαλλικής σχεδίασης και κατασκευής, προσφέρει υψηλές επιδόσεις και χαμηλή 
κατανάλωση χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία του, για την οποία διακρίθηκε πρόσφατα με τον 
τίτλο του «Κινητήρα της Χρονιάς».
Με το σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction) του κινητήρα BlueHDi 100, το CITROËN C3 
PICASSO επιτυγχάνει εξαιρετικά μειωμένες εκπομπές CO2 (101 g/km).

Στη διοργάνωση «International Engine of the Year Awards 2015» του βρετανικού περιοδικού «Engine Technology International»
οι κριτές απένειμαν τον τίτλο του Διεθνούς Κινητήρα της Χρονιάς στους κινητήρες PureTech 110 και 130 στην κατηγορία
κυβισμού 1.0-1.4 λίτρων.

ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κινητήρας PureTech 110

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
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Η ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη 
προτεραιότητα του CITROËN C3 PICASSO.
Σε περίπτωση σύγκρουσης, η ζώνη απορ-
ρόφησης ενέργειας διασφαλίζει μέγιστη 
προστασία σε όλους τους επιβάτες. Έξι 
αερόσακοι συμπληρώνουν το σύστημα 
παθητικής ασφάλειας: δύο μετωπικοί που 
συνδυάζονται με δύο πλευρικούς εμπρός, 
καθώς και δύο αερόσακοι-κουρτίνες 
ενσωματωμένοι στην οροφή.

ΑΝΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Οι αισθητήρες στάθμευσης 
πίσω και η κάμερα οπι σθο-
πορείας η οποία προβάλλει 
αυτόματα εικόνα στην 
έγ χρω μη οθόνη, διευκο λύ-
νουν τους ελιγμούς του 
παρκαρίσματος.

ς,
ς

ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΗ
ΟΔΗΓΗΣΗ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ 
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Ο ηλεκτροχρωμικός κεντρικός καθρέ-
πτης και η αυτόματη λειτουργία των 
μπρο στινών υαλοκαθαριστήρων εξα-
σφαλίζουν βέλτιστη ορατότητα κάτω από 
όλες τις συνθήκες.
Οι προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
στατικού φωτισμού διασταυρώσεων 
διαθέτουν επιπλέον δέσμες φωτός οι
οποίες βελτιώνουν την ορατότητα στο 
εσωτερικό των στροφών και στις δια-
σταυρώσεις.

Με το ρυθμιστή-περιοριστή ταχύτητας 
ο οδηγός μπορεί να προγραμματίσει, 
κατ’ επιλογή, μία ταχύτητα κίνησης ή 
ένα όριο το οποίο δεν επιθυμεί να 
ξεπεράσει.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

KARMA (N)GRIS SHARK (N)GRIS ALUMINIUM (M)

BLEU BAHIA (N)ROUGE RUBI (N)BLANC BANQUISE

BLANC NACRÉ (N)NOIR PERLA NERA (N)

                                   
                                                                   
              
                
                                    
(M) : Μεταλλικό. (N) : Nacré.
Τα μεταλλικά και τα nacré χρώματα
διατίθενται προαιρετικά.

* Και άλλα συνοδευτικά υλικά.

ΖΑΝΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΑΣΙΑ

ΥΦΑΣΜΑ LIBERIΑ* ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑ / ALCANTARA / ΥΦΑΣΜΑ TRESSÉ REPS*  

ΤΑΣΙ AIRFLOW 16” ΤΑΣΙ 3D 16”

ΖΑΝΤΑ BLADE 16” ΖΑΝΤΑ CLOVER 17”
μαύρη diamanté

ΖΑΝΤΑ AIRFLOW 16”

ΔΕΡΜΑ GRAINÉ MISTRAL
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*  Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στους κινητήρες μπορεί να τροποποιηθούν. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.citroen.gr για τυχόν αλλαγές. Οι τιμές κατανάλωσης του παραπάνω 
πίνακα είναι εναρμονισμένες προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ο οποίος ισχύει για όλους τους Ευρωπαίους κατασκευαστές και για το σύνολο των οχημάτων που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι τιμές 
αυτές λήφθηκαν με μετρήσεις σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκρασία, μάζα, πάγκος δοκιμών κτλ.), καθώς και σε ήπιες κυκλοφοριακές συνθήκες. Οι καταγεγραμμένες τιμές κατανάλωσης 
ενδέχεται να μεταβληθούν σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, ή ανάλογα με την κατάσταση φόρτωσης του αυτοκινήτου, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, το στυλ οδήγησης, την πίεση των ελαστικών, 
την τοποθέτηση σχάρας (ακόμα και χωρίς φορτίο), ή τη συνεχή χρήση του κλιματισμού. Χρήσιμες συμβουλές οικονομικής οδήγησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.citroen.gr (ενότητα Eco-Driving).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (ΔΙΑΤ. CEE 1999-100)*

Κινητήρες Κύκλος πόλης (l/100 km) Εκτός πόλης (l/100 km) Μικτός κύκλος (l/100 km) Εκπομπές CO2 
(g/km)

Citroën C3 Picasso PureTech 110 6,4 4,2 5,0 115

Citroën C3 Picasso BlueHDi 100 4,7 3,5 3,9 101

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

AΞΕΣΟΥΑΡ

Σχάρα ποδηλάτου σε μπάρες οροφής Μπαγκαζιέρα οροφής
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• Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Αγορά αυτοκινήτου. Μία σημαντική υπόθεση που δεν τελειώνει τη στιγμή που παίρνετε «το 
κλειδί στο χέρι». Η φροντίδα της CITROËN συνεχίζει να σας συνοδεύει και μετά την πώληση. 
Αυτός άλλωστε είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας που οδήγησε την CITROËN στις 
πρώτες θέσεις της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου. Το άψογο service, το άριστα εκπαιδευμένο 
τεχνικό προσωπικό και το τέλεια οργανωμένο δίκτυο επίσημων εμπόρων είναι η πρακτική 
εφαρμογή της φιλοσοφίας CITROËN: πρωταρχικός στόχος, η ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας.

• ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Όπου και αν βρίσκεστε, η CITROËN είναι πάντα κοντά σας. Στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας, έχει επιλέξει και εκπαιδεύσει τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί 
σας. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 39 ολοκληρωμένες μονάδες CITROËN (Έκθεση – Συνεργείο 
– Ανταλλακτικά). Συμβαδίζοντας με την ευρωπαϊκή αντίληψη στο χώρο του αυτοκινήτου, 
συνεχίζει να προσφέρει τεχνική υποστήριξη υψηλής ποιότητας. Άριστα εξοπλισμένα Κέντρα 
Τεχνικής Εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου 
σας. Πλήρης σειρά γνήσιων ανταλλακτικών με 12μηνη εγγύηση και αξεσουάρ, είναι στην άμεση 
διάθεσή σας για να δώσετε στο αυτοκίνητό σας την εμφάνιση και το στυλ που προτιμάτε.

• Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η CITROËN επενδύει συνεχώς στη δημιουργία υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων με 
μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, για να σας εξασφαλίσει ποιοτική εξυπηρέτηση 
στα πρότυπα της ευρωπαϊκής αγοράς. Η υπεροχή των αυτοκινήτων CITROËN διακρίνεται σε 
όλους τους τομείς. Αποδεδειγμένη ποιότητα κατασκευής και προηγμένης τεχνολογίας: η 
CITROËN δεν έχει σταματήσει να ξαφνιάζει με πρωτοποριακές ιδέες και τις εφαρμογές τους. 
Πολυτέλεια, άνεση, αξιοπιστία, αντοχή, ασφάλεια: όλα όσα χαρακτηρίζουν την CITROËN και 
αποτελούν τη βάση σχεδιασμού και κατασκευής όλων των μοντέλων της.

• CITROËN CHRONO SERVICE
Μία ακόμη καινοτομία για σας από την CITROËN. Τώρα, ήρθε και στην Ελλάδα το 
πρωτοποριακό CITROËN CHRONO SERVICE. Μία νέα υπηρεσία «Γρήγορου Service» που 
λειτουργεί συμπληρωματικά στο βασικό service του αυτοκινήτου σας και σας εξοικονομεί 
πολύτιμο χρόνο και χρήμα. Τώρα, μπορείτε να αλλάξετε φρένα, φίλτρα, ελαστικά, λιπαντικά, 
αναρτήσεις, εξατμίσεις και αξεσουάρ με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, δίχως την 
παραμικρή καθυστέρηση, αφού δεν χρειάζεται να έχετε κλείσει από πριν ραντεβού.

AIGLON A.B.E.E.: Λεωφ. Κηφισίας 240-242, 
152 31 Χαλάνδρι, τηλέφωνο: 210-6700000,
fax: 210-6700491, www.citroen.gr, e-mail:
info@citroen.gr. Το παρόν έντυπο, όπως αποδί-
δεται στην ελληνική, έχει συνταχθεί στα γαλλικά 
από την κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles 
Citroën και αφορά μόνο στα αυτοκίνητα 
Citroën που πωλούνται στην ΕΕ και ο εξοπλι-
σμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε 
χώρα. Για να πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες 
για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Citroën, 
ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηρι-
στικά και Βασικός Εξοπλισμός», το οποίο 
παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, ή 
συμβουλευθείτε τα εξουσιοδοτημένα σημεία 

διανομής μοντέλων Citroën του Δικτύου 
Διανομέων Citroën. Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα 
των μοντέλων Citroën είναι η AIGLON Α.Β.Ε.Ε. 
(Κηφισίας αρ. 240-242). Οι πληροφορίες 
σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά 
τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την 
πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης 
του παρόντος διανεμόμενου εντύπου και δεν 
δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι έχουν 
την ισχύ σύμβασης ή ότι αποτελούν συμβα-
τικούς όρους ή δηλώσεις με δεσμευτική ισχύ. 
Ούτε φυσικά αποτελούν διαφήμιση. Έχουν 
απλώς πληροφοριακό χαρακτήρα. Η κατα-
σκευάστρια εταιρεία Automobiles Citroën 
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση τα χαρακτηριστικά 
των παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να 
υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν έντυπο. 
Η Automobiles Citroën δηλώνει, κατ’ εφαρμο-
γήν των διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ. 
2000/53 CE της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η 
οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκί-
νητα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 
και ότι χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά 
για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει 
στο εμπόριο. Τα εξωτερικά χρώματα του αμα-
ξώματος που απεικονίζονται στο παρόν έντυπο 
είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες 
τεχνικές εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την 
πιστή αναπαραγωγή του χρώματος. Οχήματα 

που έχουν υποστεί μετατροπές είναι δυνατόν 
να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις, τις 
καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον 
εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που 
δόθηκε για τη δημιουργία αυτού του εντύπου, 
θεωρείτε ότι περιλαμβάνει κάποιο λάθος, μη 
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για 
κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON 
Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 67 00 000 ή στο 
site www.citroen.gr. Για πληροφορίες σχετικά 
με το Service Citroën επικοινωνήστε με τα 
εξουσιοδοτημένα σημεία διανομής και εξυπη-
ρέτησης του Δικτύου Citroën.

Το CITROËN C3 PICASSO διαθέτει μεγάλη ποικιλία πρακτικών αξεσουάρ εξατομίκευσης.

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

CITROËN :
ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ

Παιδικό κάθισμα
Kiddy Cruiserfix Pro CITROËN
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