


CITROËN DS3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (DIESEL)  CITROËN C3 Picasso ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	 1.2	PureTech	110	 1.6	BlueHDi	100
Τροφοδοσία Turbo βενζινοκινητήρας, Ηλεκτρονικός  Turbo Diesel άμεσου ψεκασμού, 
 ψεκασμός πολλαπλών σημείων, 12 βαλβίδες υψηλής πίεσης, 8 βαλβίδες, εναλλάκτης αέρα-αέρα

Αρ. Κυλίνδρων 3 σε σειρά  4 σε σειρά
Κυβισμός (cm3) 1199 1560
Μέγιστη ισχύς  CEE (kW/σ.α.λ.) 81 / 5500 73 / 3750
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι/σ.α.λ.) 110 / 1500 98 / 3750
Μέγιστη ροπή  CEE (Nm /σ.α.λ.) 205 / 1500 254 / 1750
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων EURO 6
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	 	
Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος) Μηχανικό 5 σχέσεων 
ΦΡΕΝΑ	 	
Μπροστά Αεριζόμενοι δίσκοι 
Πίσω Δίσκοι 
ABS με ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης & Brake Assist Standard 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	 	

Διαστάσεις  (ανάλογα με την έκδοση) 195 / 60 R15 T 
 195 / 55 R16 T 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	-	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	 	
Εμπρός Γόνατα τύπου McPherson με τριγωνικά ψαλίδια & αντιστρεπτική δοκό 
Πίσω Ημιάκαμπτος άξονας  
Σύστημα διεύθυνσης Μεταβαλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης 
Στροφές τιμονιού από άκρη σε άκρη 2,9 
Διάμετρος κύκλου στροφής (m) μεταξύ πεζοδρομίων 10,6 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	-	ΟΓΚΟΙ	-	ΒΑΡΗ	 	
Μήκος - Πλάτος- Πλάτος με καθρέπτες (mm) 4078 - 1730 - 2050 
Ύψος - Ύψος με γυάλινη οροφή (mm)   1621 - 1624 
Ύψος με μπάρες οροφής - Ύψος με μπάρες οροφής & γυάλινη οροφή(mm) 1669 - 1672 
Μεταξόνιο (mm) - Ύψος από έδαφος (mm)  2540 -174 (16”) 
Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (mm) 1472 - 1470 
Πρόβολος εμπρός/πίσω (mm) 834 - 704 
Ύψος καθισμάτων εμπρός - πίσω (mm) 370 - 355 
Απόσταση από τη βάση του καθίσματος στην οροφή 
στις σειρές 1 - 2 στις 14° (mm) 921 - 900 (843 με γυάλινη οροφή) 
Πλάτος στο ύψος των αγκώνων 1 - 2 (mm) 1434 - 1400 
Μήκος χώρου αποσκευών έως την 1η σειρά καθισμάτων min - max (mm) 1500 - 1670 
Μήκος χώρου αποσκευών έως την 2η σειρά καθισμάτων  min - max (mm) 577 - 727 
Μήκος χώρου αποσκευών με το κάθισμα συνοδηγού αναδιπλωμένο (mm) 2413 
Πλάτος χώρου αποσκευών (mm) 1019 
Ύψος χώρου αποσκευών μέχρι την εταζέρα (mm) 630 
Όγκος χώρου αποσκευών (VDA) κάτω από την εταζέρα 500 
Όγκος χώρου αποσκευών (VDA) έως την οροφή 
πίσω από την 1η σειρά καθισμάτων (dm3) 1506 
Απόβαρο χωρίς/με τον οδηγό (kg) 1205 / 1280 1240 / 1315
Ωφέλιμο φορτίο χωρίς/με τον οδηγό (kg) 555 / 480 560 / 485
Μέγιστο μεικτό βάρος (kg) 1760 1800
Βάρος ρυμούλκησης με/χωρις φρένα (kg) 1100 - 620 900 - 650
Μέγιστο βάρος στον κοτσαδόρο (kg) 54 
Μέγιστο βάρος στη οροφή (kg) 60 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	 	
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 186 179
Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec) 32,3 33,9
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) 10,7 12,1
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ	 	
Πόλη (ECE) (l / 100 km) 6,4 4,7
Εκτός πόλης  (l /100 km) 4,2 3,5
Μικτή (l /100 km) 5 3,9
Εκπομπή CO2  (g/km) 115 101
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt) 50 
  
 



CITROËN C3 Picasso ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ATTRACTION	iStreet
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

■ Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης
■ ABS με EBD και Brake Assist
■ ESP με παράλληλη λειτουργία αντιολίσθησης των τροχών
■ Δυνατότητα απενεργοποιήσης της λειτουργίας αντιολίσθησης κάτω από τα 50 

   km/h
■ Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών
■ Αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού
■ Δυνατότητα απενεργοποιήσης αερόσακου συνοδηγού
■ Πλευρικοί μπροστινοί αερόσακοι
■ Pack Sécurité Attraction: Αερόσακοι οροφής, Περιοριστής και ρυθμιστής 

   ταχύτητας,  Ένδειξη μη ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας οδηγού & συνοδηγού 
■ Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
■ Προβολείς ομίχλης με cornering lights
■ Φώτα ημέρας LED
■ Κάθισμα συνοδηγού με αισθητήρα βάρους
■ Πίσω θερμαινόμενο τζάμι
■ Προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε ύψος
■ Πίσω προσκέφαλα τύπου “κόμμα”
■ Αυτόματη ενεργοποίηση των αλάρμ σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης
■ Αυτόματο κλείδωμα των θυρών κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου
■ Αυτόματο ξεκλείδωμα των θυρών σε περίπτωση σύγκρουσης
■ Ζώνες ασφαλείας εμπρός ρυθμιζόμενες σε ύψος με πυροτεχνικούς 

   προεντατήρες
■ Ζώνες ασφαλείας εμπρός με σύστημα περιορισμού δύναμης
■ Πίσω ζώνες ασφαλείας τριών σημείων 
■ Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX στις πλαϊνές θέσεις του πίσω 

    καθίσματος

ΑΝΕΣΗ
■ Air condition
■ Μπροστινά ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού
■ Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα (Pack City)
■ Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας (Pack City)
■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες 
■ Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες (Pack City)
■ Σύστημα Navigation e-My Way με  έγχρωμη οθόνη  7” 16/9 με ενσωματωμένη 

   χαρτογράφηση Ευρώπης, MP3, 6 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι και Connecting 

   Box: πρίζα Jack, USB Box ,Bluetooth και αρωματικό χώρου
■ Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες (Pack City)
■ Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω (Pack City)
■ Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος 
■ Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

■ Πλαφονιέρα στην 1η και 2η σειρά επιβατών
■ Αλεξίλια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτη
■ Φώτα ανάγνωσης με LED
■ Πρίζα 12V εμπρός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
■ Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Liberia

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ	ΧΩΡΟΙ
■ Εταζέρα χώρου αποσκευών
■ Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3, συρόμενο και με ρύθμιση 

   κλίσης
■ Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι στο ταμπλό και την κεντρική κονσόλα
■ Θήκες στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων
■ Ψυχώμενο ντουλαπάκι συνοδηγού 
■ Φωτισμός στον χώρο αποσκευών
■ Ανοικτές θήκες στις εμπρός και πίσω πόρτες
■ Θήκη για χάρτες στο κάθισμα του συνοδηγού

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ
■ Μπάρες οροφής
■ Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος (Pack Look Attraction)
■ Γόνατα κρούσης εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, περίβλημα πινακίδας 

   κυκλοφορίας, προβολέων ομίχλης και κάλλυμα καθρεπτων από Μαύρη 

   Γυαλιστερή λάκα (Pack Look Attraction)
■ Διακοσμητική ένθεση χρωμίου στην πίσω πόρτα.(Pack Look Attraction)
■ Χειρολαβές ανοίγματος θυρών και πλαϊνά προστατευτικά θυρών σε Μαύρο    

   χρώμα (Pack Look Attraction)
■ Φυμέ τζάμι στην πόρτα του χώρου αποσκευών
■ Πίσω αεροτομή με 3ο STOP

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
■ Διακοσμητικά τάσια τροχών Airflow 16” 
■ Ρεζέρβα  

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΟΡΓΑΝΩΝ	/	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
■ Πίνακας οργάνων 3 τμημάτων κεντρικά τοποθετημένος στο ταμπλό
■ Μονόχρωμη κεντρική οθόνη τύπου Α+
■ Όπτικη ένδειξη και ηχητική προειδοποίηση μη ασφάλισης ζώνης οδηγού και 

   συνοδηγού
■ Υπολογιστής Ταξιδίου
■ Λειτουργία Black panel
■ Ένδειξη στάθμης λαδιού και θερμοκρασίας νερού
■ Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
■ Ένδειξη Συντήρησης (Service)

EXCLUSIVE	iStreet				(Επιπρόσθετος	εξοπλισμός	της	έκδοσης	Attraction	iStreet)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
■ Pack Sécurité Exclusive: Καθρέφτης επιτήρησης παιδιών, Ένδειξη μη 

   ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας οδηγού, συνοδηγού & πίσω επιβατών στην 

   οθόνη οροφής

ΑΝΕΣΗ
■ Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
■ Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού (Pack Voyage)
■ Τραπεζάκια αεροπορικού τύπου στην πλάτη των μπροστινών καθισμάτων με 

   θήκη για μπουκάλι και φωτάκι ανάγνωσης  (Pack Voyage)
■ Αλεξίλια στα παράθυρα της πίσω σειράς  (Pack Voyage)
■ Ανοικτή θήκη στο πλαϊνό μέρος του χώρου αποσκεύων  (Pack Voyage)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ	ΧΩΡΟΙ
■ Χωρίς θήκη για χάρτες στο κάθισμα του συνοδηγού

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ
■ Χειρολαβές ανοίγματος θυρών σε μαύρο χρώμα με διακοσμητικό χρωμίου (Pack 

   Look Exclusive)
■ Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος (Pack Look Exclusive)
■ Γόνατα κρούσης εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, περίβλημα πινακίδας 

   κυκλοφορίας και κάλλυμα καθρεπτών από Μαύρη Γυαλιστερή λάκα (Pack Look 

   Exclusive)
■ Διακοσμητική ένθεση χρωμίου στην πίσω πόρτα και στο περίβλημα των 

   πρόβολων ομίχλης (Pack Look Exclusive)

 ■ Χειρολαβές ανοίγματος θυρών και πλαινά προστατευτικά θυρών σε Μαύρο 

   χρώμα με διακοσμητική ένθεση χρωμίου (Pack Look Exclusive)
■ Φυμέ πλαϊνά τζάμια στις πίσω πόρτες

ΖΑΝΤΕΣ
■ Ζάντες Αλουμινίου Blade 16”

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΟΡΓΑΝΩΝ	/	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
■ Κεντρική οθόνη τύπου C- 
■ Οπτική ένδειξη και ηχητική προειδοποίηση μη ασφάλισης ζωνών πίσω επιβατών
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