
NEO C - ELYSEE



CITROËN DS3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (DIESEL)  CITROËN C- ELYSEE ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	 1.2	PureTech	82	 	 1.2	PureTech	82	ETG	S&S	 1.6	BlueHDi	100	

Τροφοδοσία
 Ηλεκτρονικός ψεκασμός  Turbo Diesel, άμεσου ψεκασμού, 

 πολλαπλών σημείων 12 βαλβίδες  8 βαλβίδες, εναλλάκτης αέρα-αέρα 
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων Euro 6 
Αρ. Κυλίνδρων 3 σε σειρά  3 σε σειρά 4 σε σειρά 
Κυβισμός (cm3) 1199  1199 1560 
Διάμετρος Χ Διαδρομή (mm) 75Χ90,5  75Χ90,5 75Χ88,3 
Μέγιστη ισχύς  CEE (kw/σ.α.λ.) 59/5750  59/5750 73/3750 
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι/σ.α.λ.) 82/5750  82/5750 100/3750 
Μέγιστη ροπή  CEE (Nm /σ.α.λ.) 117/2750  117/2750 254/1750 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	 	 	 	 	
Ηλεκτρική υποβοήθηση Μεταβλητή    
Στροφές τιμονιού 3,1    
Διάμετρος στροφής (ανάμεσα σε πεζοδρόμια) 10,7    
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	 	 	 	 	 	
Κιβώτιο Μηχανικό   Αυτοματοποιημένο μηχανικό Μηχανικό 
Αριθμός σχέσεων 5  5 5 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ,	ΦΡΕΝΑ,	ΕΛΑΣΤΙΚΑ	 	 	 	 	 	
Ανάρτηση μπροστά Γόνατα τύπου McPherson με τριγωνικά ψαλίδια & αντιστρεπτική ράβδο    
Ανάρτηση πίσω Ημιάκαμπτος άξονας     
Φρένα μπροστά Αεριζόμενοι δίσκοι    
Φρένα πίσω Ταμπούρα    
ABS με Ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD) Standard    
ESP Standard    
Ελαστικά  185/65 R 15     
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(mm)	 	 	 	 	
Αριθμός θέσεων 5    
Μήκος 4427    
Πλάτος - Πλάτος με/χωρίς καθρέπτες 1953/1748    
Ύψος 1466    
Μεταξόνιο 2652    
Πρόβολος εμπρός / πίσω 808 / 967    
Μετατρόχιο εμπρός / πίσω 1501 / 1478    
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(mm)	/	ΟΓΚΟΙ	(lt)	 	 	 	 	
Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός - πίσω 1409 - 1395    
Πλάτος στο ύψος των ώμων εμπρός - πίσω 1380 - 1361    
Όγκος χώρου αποσκευών  506    
ΒΑΡΗ	(kg)	 	 	 	 	
Απόβαρο  980  980 1090 
Ωφέλιμο φορτίο 450  450 580 
Μέγιστο μικτό βάρος 1470  1490 1585 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	 	 	 	 	 	
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)  169  169 183 
Επιτάχυνση 400μ. από στάση (sec) μόνο με τον οδηγό 19,4  20,7 17,6 
Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec) μόνο με τον οδηγό 35,8  37,7 32,6 
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) 14,5  17 10,8 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ		 	 	 	 	 	
Πόλη (l / 100 km) 5,8  4,9 4,6 
Εκτός πόλης (l /100 km) 4,1  3,9 3,3 
Μικτή (l /100 km) 4,8  4,3 3,8 
Εκπομπή CO2  (g/km) 110  99 98 
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt) 50     
      



CITROËN C- ELYSEE ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ATTRACTION
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
■ ABS με EBD & Brake Assist
■ ESP
■ Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης του 

   αερόσακου συνοδηγού
■ Πλευρικοί αερόσακοι
■ Προβολείς ομίχλης 
■ Cruise control & Speed limiter 
■ Εμπρός ζώνες ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες & σύστημα 

   περιορισμού δύναμης
■ Πίσω ζώνες ασφαλείας τριών σημείων 
■ Βυθιζόμενη κολώνα τιμονιού (σε περίπτωση ατυχήματος)
■ Προσκέφαλα εμπρός ρυθμιζόμενα σε ύψος
■ Πίσω θερμαινόμενο τζάμι
■ Παιδικές ασφάλειες στις πίσω πόρτες 
■ Μηχανική ρύθμιση του ύψους της δέσμης φώτων 
■ Μηχανικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
■ Φώτα Ημέρας
■ 3ο φως στοπ
■ Ένδειξη μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας του οδηγού
■ Immobiliser
■ Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

ΑΝΕΣΗ
■ Air Condition με ψηφιακή οθόνη και λειτουργία AC/MAX
■ Ράδιο-CD/MP3 με ενσωματωμένη οθόνη, θύρα “Jack”, 2 ηχεία και ένδειξη 

   εξωτερικής θερμοκρασίας
■ Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος
■ Τιμόνι ηλεκτρικής μεταβαλλόμενης υποβοήθησης ρυθμιζόμενο σε ύψος 
■ Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 60/40
■ Ντουλαπάκι συνοδηγού με κάλυμμα
■ Κεντρική πλαφονιέρα με σπότ ανάγνωσης
■ Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
■ Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
■ Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
■ Κεντρικό κλείδωμα με δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης κατά την εκκίνηση
■ Κλειδί με τηλεχειρισμό για κλείδωμα-ξεκλείδωμα και άνοιγμα μπαγκάζ
■ Άνοιγμα πόρτα χώρου αποσκευών και τάπας βενζίνης από το εσωτερικό του 

   αυτοκινήτου
■ Αλεξήλια με καθρέφτη
■ Πρίζα 12V 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ
■ Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω στο χρώμα του αμαξώματος
■ Διακοσμητικό περίγραμμα χρωμίου στη μάσκα και στα πλαϊνά παράθυρα
■ Εξωτερικές χειρολαβές & καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
■ Υφασμάτινη επένδυση Birdy Mistral 

ΕΣΩΤΕΡΙΚH	ΕΦΑΝΙΣΗ
■ Διακοσμητικό ταμπλό και κονσόλας Tungsten
■ Εσωτερικές χειρολαβές χρωμίου

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ	ΧΩΡΟΙ
■ Αποθηκευτικοί χώροι στην κονσόλα και στο ταμπλό
■ Θήκες στις μπροστινές πόρτες
■ Θήκες στις πίσω πόρτες  

ΤΡΟΧΟΙ	/	ΕΛΑΣΤΙΚΑ
■ Τροχοί 15” με διακοσμητικά τάσια “Asterodea”
■ Ρεζέρβα
■ Εφεδρικός τροχός ανάγκης (1.6 BlueHDi 100)

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΟΡΓΑΝΩΝ	/	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
■ Συνολικός & ημερήσιος χιλιομετρητής
■ Υπολογιστής ταξιδίου
■ Ένδειξη επιπέδου καυσίμου
■ Ένδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων
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