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Ensiesittely AUTO 2016-tapahtumassa

TULOSSA RAIKKAITA TUULIA PERHEAUTOJEN LUOKKAAN
Uusi C3 tuo omintakeisen muotoilunsa ja värikkään persoonallisuutensa ansiosta uudenlaista
raikasta ajattelua pienten perheautojen luokkaan. Energiaa ja vakuuttavuutta viestivän uuden
C3:n personointimahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Sisätilat on suunniteltu ilman
kompromisseja tavoitteena tehdä jokaisesta ajomatkasta nautinnollinen ja mukava niin
kuljettajalle kuin matkustajillekin.

Jo ensi silmäyksellä katse kiinnittyy uuden C3:n ainutlaatuiseen ulkomuotoon ja karismaattiseen olemukseen, joka viestii
raikkautta ja vahvaa energiaa. Rohkean omaperäisen muotoilunsa ansiosta uusi C3 on välittömästi tunnistettavissa omaksi
itsekseen, aidoksi Citroëniksi. Korkealle sijoitettu keula antaa uutuudelle vahvan ja energisen ilmeen. Lähes vaakasuoraan
asennettu konepelti ja korotettu vyötärölinja tuovat tasapainoa auton linjoihin. Selkeälinjaisuus, graafisuus ja värikylläisyys tekevät
uudesta C3:sta trendikkään ja ajan hengen mukaisen, muista erottuvan. Persoonallisuutta vahvistavat, kahteen tasoon asennetut
valot nostavat auton katseen ylemmäs ja korostavat konepellin korkeaa sijoittelua.

Sivunäkymää hallitsevat C-pilarin muotoilun ansiosta ikään kuin kellumaan asennettu katto ja Citroënin tavaramerkiksi
muodostuneet, turhia kustannuksia aiheuttavilta pikkukolhuilta suojaavat Airbump-ilmatyynyt. Kaksivärisyys korostaa auton
persoonallisuutta. Korinvärejä on tarjolla kaikkiaan yhdeksän ja katon värejä kolme erilaista. Klassisen korin värin voi yhdistää
värikkääseen kattoon tai päinvastoin. Valittua yhdistelmää voi vielä korostaa valitsemalla Airbump-kolhutyynyjen ja sumuvalojen
kehysten ja taustapeilien koteloiden värin useista vaihtoehdoista omaan makuun parhaiten sopivaksi.

Tilava matkustamo viihtyisää matkustamista varten – FEEL GOOD!

Uuden C3:n matkustamo on suunniteltu kuin toiseksi kodiksi viihtymisen maksimoimiseksi. Se on nykyaikainen ja erittäin mukava,
turvallinen sekä rauhoittava. Inspiraation lähteinä ovat toimineet arkkitehtuuri, huonekalut ja sisustus.

Uusi C3 eroaa edeltäjästään sisätilojensa muotoilun osalta. Tyyliltään pelkistetyt tilat yhdistyvät puhtaisiin ja pehmeisiin linjoihin.
Tilan tuntua lisää ohjaamon levyinen kojelauta, jonka keskelle on ilmavasti integroitu tyylikäs 7” kosketusnäyttö.

Uuden C3:n istuimet on suunniteltu tarjoamaan leveät ja mukavat oltavat. Käytetyt materiaalit ovat lämpimiä, kaikki yksityiskohdat
on viimeistelty huolellisesti, tuloksena tyylikäs kokonaisuus.

Kojelaudassa on leveä pitkänomainen koristelista, joka tuo matkustamoon omaleimaisuutta ja lisää entisestään leveyden tuntua.
Koristelista voidaan personoida omien mieltymysten mukaan. Se voidaan maalata halutun väriseksi, päällystää kankaalla tai
esimerkiksi kehystää kromilla. Kaikki sointuu yhteen istuinmateriaalien kanssa aikaansaaden yhtenäisen tunnelman.

Laajat personointimahdollisuudet

Personointi on alati suosiotaan kasvattava ilmiö kuluttajien keskuudessa heidän halutessaan ilmentää henkilökohtaisia
mieltymyksiään. Uusi C3 on ensimmäinen auto pienten perheautojen luokassa, joka on näin laajasti personoitavissa. Kyse on
muustakin kuin mieluisista värivalinnoista. Uusi C3 on mahdollista personoida juuri oman imagon, omien mieltymysten ja oman
tyylin mukaiseksi. Personointi on mahdollista niin auton sisätiloissa kuin ulkopinnoissakin. Ulkoinen olemus voi olla moderni tai
klassinen, dynaaminen tai trendikäs. Sisätilat taas voivat olla ilmeeltään lämpimän kutsuvia tai dynaamisia ja teknisiä.

Leppoinen tunnelma kuljettajan ja matkustajien hyvän olon perustana

Heti kun istuudut autoon, huomaat mikä hyvänolon tunne Sinut valtaa. Säilytystilat ovat mittavat, matkustamo avara. Väri- ja
materiaalivalinnat tuovat kodinomaisen tunnelman autoon. Harmonia vallitsee myös ovien sisäverhoiluissa, istuimissa ja
kojelaudassa onnistuneiden materiaalivalintojen ansiosta.

Sisätiloiltaan uusi C3 on markkinoiden suurimpia. Kasvaneen kokonaispituuden (+55 mm) ja akselivälin (+88 mm) myötä uusi C3
tarjoaa väljät sisätilat viidelle henkilölle. Takaistuimen jalkatila on myös kokoluokkansa suurimpia. Etumatkustajien jalkatilan
kasvattamiseksi kojelaudan alareunaa on nostettu ylemmäs. Tämän ansiosta etuistuimet on voitu sijoittaa edemmäs, jolloin
takamatkustajien jalkatila on kasvanut. Etuistuinten ja istuimien selkänojien muotoilu varmistaa optimaalisen näkyvyyden ja
mahdollistaa takamatkustajien vaivattoman kanssakäymisen etumatkustajien kanssa. Panoraamakatto valaisee koko
matkustamoa. Istuimet on sijoitettu 40 mm alemmas kuin edeltäjässä. Tällä ratkaisulla parannetaan auton painojakaumaa ja



matkustamoa. Istuimet on sijoitettu 40 mm alemmas kuin edeltäjässä. Tällä ratkaisulla parannetaan auton painojakaumaa ja
aerodynamiikkaa. Matalampi etuosa pienentää ilmanvastusta, jolla on suora vaikutus polttoaineen kulutukseen ja CO2-päästöihin.
Matkustusmukavuutta on lisätty istuinten uudella muotoilulla ja ottamalla käyttöön uudentyyppinen istuinten pehmustemateriaali.

Auton äänitasolla on suuri merkitys matkustusmukavuuteen. Uuden Citroën C3:n rakenteissa erityishuomiota on kiinnitetty
alhaisen äänitason saavuttamiseen kaikilla nopeusalueilla. Äänieristysmateriaalin määrää on lisätty ja uuden
luonnonmateriaalipohjaisen äänieristeen kyky vaimentaa melua kaikilla äänitaajuuksilla on aikaisemmin käytettyjä materiaaleja
parempi.

Uuden Citroën C3:n hinnat julkaistaan joulukuussa 2016.

Mittavertailu

Citroën C3
Uusi C3 Nykyinen

malli
Ero mm

Kokonaispituus mm 3996 3941 55
Kokonaisleveys mm
(ilman peilejä)

1749 1728 21

Kokonaiskorkeus mm 1490 1538 -48*
Akseliväli mm 2539 2451 88
Tavaratilan koko   l 300 300 0

*riippuen rengaskoosta
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