NYA CITROËN C1
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MED STADEN SOM HEMMAPLAN
OPTIMISTISK, ENKEL OCH INTELLIGENT

Nya Citroën C1 erbjuder en positiv transportlösning i staden. Med fem dörrar och en stark personlighet sticker
Citroën C1 ut från mängden.

Utrustningen som beskrivs i broschyren är en presentation av all teknik som kan finnas i Citroën C1. Citroëns bilmodeller
marknadsförs i hela Europa och kan variera i utformning från land till land. Exakt information om tillgänglig standardutrustning och tillvalsutrustning finns i dokumentet ”Produktfakta” på www.citroen.se.

[POSITIV]
DESIGN

Nya Citroën C1 tar sig smidigt fram i staden - med stil. Med sin
optimistiska design och sympatiska personlighet är detta en bil som
sticker ut från mängden. Strålkastarna fram har ett lite busigt uttryck
som gör att man känner igen den direkt. LED-varselljusens vertikala
form skapar en ljussignatur som förstärker det glada intrycket och
bilens karaktär. Den energifulla silhuetten visar också att detta är en bil
med temperament. Nya Citroën C1 är en bil som fångar din
uppmärksamhet vid första ögonkastet.

Brun Oliv (S)

Röd Sunrise (S)

Grå Gallium (M)

FÄRGSTARK
PÅ ALLA SÄTT

Vit Lipizan (S)

Svart Caldéra (M)

Blå Smalt (P)

Nya Citroën C1 finns i åtta olika exteriörfärger:
från den eleganta svarta ”Caldéra”, de grå
”Gallium” och ”Carlinite” till ” Brun Oliv”, den vita
”Lipizan”, ”Blå Smalt” och slutligen de röda ”Scarlet” och ”Sunrise”. Eftersom detta är en modern

Grå Carlinite (M)

och trendig stadsbil går det att välja 14- och 15tums hjulsidor eller 15-tums diamantslipade lättmetallfälgar.
(M): metallic. (P): pärleffekt. (S): solid.

Röd Scarlet (S)

EN SPÄNNANDE
INTERIÖR

Sunrise Red
Colour Pack

Nya Citroën C1 har inte bara
ett fräscht och snyggt yttre,
utan kupén är lika positiv och
färgstark tack vare de olika
Colour Pack-alternativen.

White
Colour Pack

Den stilrena och strukturerade instrumentbrädan
piggas upp av färgvalen på
panelinlägg, mittkonsol och
ventilationsdekor.

Som pricken över i återkommer karossfärgen på de
invändiga dörrpanelerna,
vilket fullbordar den läckra
interiören.

KO M PA KT

MED 5
DÖRRAR
Nya Citroën C1 är en bil med kompakta yttermått
(L 3,46 m x B 1,62 m x H 1,46 m) och fem
dörrar. Samtidigt har den en rymlig interiör där fyra
vuxna kan färdas bekvämt.

E N K O M B I N AT I O N A V
GOD KOMFORT OCH
BRA VÄGHÅLLNING

4,8 M

De kompakta måtten gör Citroën C1 till en smidig
och lättmanövrerad bil. Den har en optimal vändradie på bara 4,8 m i kombination med elektrisk
servostyrning.
Den nya elektriska servostyrningen är en mycket
trevlig bekantskap. Den är både mjuk och exakt,
både i staden och på landsvägen och bidrar i hög
grad till körglädjen.
Nya Citroën C1 har också en bekväm fjädring av
högsta klass, vilket ger en smidig och säker väghållning i alla situationer.

SBAGAGEUTRYMME
TORT

I FÖRHÅLLANDE

TILL BILSTORLEK
Nya Citroën C1 har en väl genomtänkt ergonomi och gör vardagen enklare
med ett praktiskt och lättillgängligt bagageutrymme på 196 liter, med en
hatthylla bak som fälls undan när bakluckan öppnas. Med nedfällda baksäten
har bagageutrymmet en volym på hela 780 liter.

SMART

OCH FUNKTIONELL INTERIÖR

Detta är en perfekt partner i
staden, med många praktiska och smarta förvaringsmöjligheter i hela kupén, i
form av exempelvis mugghållare och handskfack med

lock, som rymmer en 1-liters skärm, klimatanläggning,
flaska.
reglage på ratten, stolsvärme
Dessutom har den utrust- m.m.
ning och funktioner som gör
vardagen lite lättare och
bekvämare: en 7-tums pek-

MIRROR
SCREEN
PEKSKÄRM SOM
ÄR UPPKOPPLAD

Den tekniska utrustningen i nya Citroën C1 är intuitiv och
enkel att använda. Alla mediafunktioner (musik, telefon,
färddator) styrs från en 7-tums pekskärm. Nya C1 har också
möjlighet till utökad uppkoppling tack vare Mirror Screenfunktionen som innebär att man kan ansluta sin smartphone* till 7-tumspekskärmen och sedan styra innehållet i telefonen från skärmen, till exempel navigation, telefoni, kontaktbok, musik,
webbradio och andra applikationer som är kompatibla under körning.
*Kontrollera smartphonens kompatibilitet.

TEKNIK SOM GER
ÖKAD SÄKERHET &
ENKLARE KÖRNING
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BACKKAMERA
¿ Funktionen Starthjälp i backe, Hill Assist,
är standardutrustning och bromsar automatiskt bilen ett kort ögonblick vid start i
backe och hjälper dig till en lugn och
kontrollerad start.
¡ För att underlätta manövrering på
platser där det är ont om plats finns det en
backkamera, med bildvisning på 7-tumspekskärmen.
¬ Det elektroniska antisladdsystemet, ESP,
stabiliserar bilen om den förlorar väg-

greppet, genom att påverka bromskraftsfördelningen och motorvarvet.
√ Växlingsindikatorn analyserar förarens
körstil och visar på instrumentbrädan när det
är bäst att byta växel.
ƒ Det finns sex airbags i kupén, som
skyddar föraren och passagerarna vid krock.
Fartbegränsare och däcktrycksvarnare bidrar
också till trygg körning.

NYCKELFRITT LÅS- OCH STARTSYSTEM
Nya Citroën C1 har också fått ett nyckelfritt lås- och startsystem.
Det innebär att bilen kan låsas upp utan att föraren behöver ta
upp den elektroniska nyckeln. För att sedan starta, eller stänga
av motorn räcker det att trycka på knappen ”Start/Stop”.

EFFEKTIVA MOTORALTERNATIV
Nya Citroën C1 är också ekonomisk tack vare sin låga vikt (tjänstevikt: 950 kg), sina däck med lågt rullmotstånd och de effektiva motorerna av senaste generationen. Bensinmotorn VTi 68 med en 5-växlad växellåda ger Citroën C1 låg bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.
VTi 68-motorn kan kombineras med en elstyrd ETG-växellåda (Efficient Tronic Gearbox). Det är en växellåda
med 5 växlar som växlar automatiskt och har en krypkörningsfunktion och optimerad styrning av gaspedalen, vilket ger bättre kraftfördelning och smidigare körning även i tät trafik.
Nya Citroën C1 kan också utrustas med den nya motorn PureTech 82. Denna 3-cylindriga 1,2-liters
bensinmotor på 82 hk tillverkas i Frankrike och använder sig av ny, effektiv och bränslesnål teknik. Resultatet är en förbrukning på 4,3 l/100 km och koldioxidutsläpp på 99 g/km, samtidigt som detta är en pigg
motor som bjuder på mycket körglädje. Med ett vridmoment på 116 Nm och en acceleration från 0 till 100
km/h på 11 sekunder, ger denna motor fart och kraft nog att ge sig iväg ut på snabba vägar.

NYA CITROËN C1 LIVE

NYA CITROËN C1 FEEL

NYA CITROËN C1 SHINE

Standardutrustning bl.a.:
– 12 V-uttag
– 14”-stålfälgar med hjulsidor ”Star”
– ABS, nödbromshjälp, ESP
– Airbags fram, på sidorna och i gardiner
– Baksäte fällbart i ett stycke
– Däcktrycksvarnare
– Färddator
– Förberedelse för radio
– Hill Hold – starthjälp i backe
– LED-varselljus
– Isofix-fäste i baksätet
– Ratt med reglerbar höjd
– Sats för provisorisk däckreparation
– Växlingsindikator

LIVE+
– 15”-stålfälgar med hjulsidor ”Comet” (endast
med PureTech 82)
– Bluetooth-handsfree & audio streaming
– Centrallås med fjärrkontroll
– Delbart baksäte
– Elfönsterhissar fram
– Fartbegränsare (endast med PureTech 82)
– Förarsäte justerbart i höjdled
– Ljudsystem med radio, USB-anslutning, MP3uppspelning, 4 högtalare och reglage på ratten
– Luftkonditionering (AC)
– Läderklädd ratt (endast med VTi 68 ETG)
– Strålkastarkåpor & dörrhandtag lackerade i
karossens färg
– Stolsvärme fram

FEEL+
– 7-tums pekskärm med Mirror Screen-funktion
– 15”-lättmetallfälgar ”Planet”
– Backkamera
– Digitalradio (DAB)
– Elmanövrerade & uppvärmda ytterbackspeglar
– Kromade nedre fönsterlister
– Läderklädd ratt & växelspaksknopp
– Varvräknare

INTERIÖR

Tyg Grå Mica*

Tyg Zebra Light*

Tyg Grå Wave*

Svart läder*

Tyg Zebra Röd* med Sunrise Red Colour Pack

Tyg Grå Wave* med White Colour Pack
*Och andra kompletterande material.
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TILLBEHÖR

Barnstol
Kiddy Cruiserfix Pro

Dimljus

Bakre diffuser

Takbågar

Golvmattor

Stylingdekaler
“Code”

Parkeringshjälp fram och bak

FÄLGAR & HJULSIDOR

Hjulsida 14“ Star

Hjulsida 15“ Comet

Lättmetallfälg 15“
Planet

Lättmetallfälg 14”
Magnet (säljs som
tillbehör)

Lättmetallfälg 15”
Planet Svart
(säljs som tillbehör)
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TEKNOLOGI OCH SÄKERHET
I LYCKAD KOMBINATION

RESPEKT
FÖR MILJÖN

För att du alltid ska känna dig trygg på vägen erbjuder Citroën C1 de allra senaste
systemen för aktiv och passiv säkerhet:
ABS-systemet förhindrar att hjulen låser sig genom att bromstrycket justeras vid behov.
På så sätt kan bilen hålla kursen.
Det nyckelfria lås- och startsystemet gör att du kan öppna, låsa och starta bilen utan
att ta upp nyckeln. Nyckeln känns av inom ett avstånd på 70 cm från dörröppningsreglagen på framdörrarna och bakluckan.
AFU : Nödbromshjälpen förstärker bromskraften när bromspedalen trycks ner snabbt och
på så sätt förkortas bromssträckan. När systemet aktiveras tänds varningsblinkersen
automatiskt för att varna bakomliggande fordon.
Hill Assist - starthjälp i backe, är en funktion som aktiverar bromsarna under några
sekunder vid start i backe så att bilen inte rullar bakåt när föraren flyttar foten från bromspedalen till gaspedalen. Systemet underlättar start i backe. Det fungerar när en växel för
körning framåt eller backväxeln är ilagd.
Backkamera: Kameran aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i. Två blå linjer på
skärmen visar hur stort utrymme bilen tar upp på marken. Den röda linjen visar det
utrymme som behövs för att man ska kunna öppna bakluckan när man parkerar mot en
vägg.
ESP : Det elektroniska antisladdsystemet ESP är ett intelligent elektroniskt stabilitetssystem som hjälper föraren att hålla kontroll över bilen vid sladd eller häftiga undanmanövrar, genom att påverka bromssystem och drivhjul.

*All information som rör motorerna kan komma att förändras. Gå in på www.citroen.se för de senaste
uppdateringarna.
Siffrorna för bränsleförbrukning som anges här motsvarar godkända värden i enlighet med europeiska
bestämmelser som gäller för alla tillverkare och alla bilar som säljs i Europa. Dessa värden erhålls under
noggranna testförhållanden (temperatur, vikt, egenskaper för rulltestbänken, osv.) och baseras på en
mycket lugn körstil. Den faktiska trafiksituationen, luftförhållandena, bilens lastnivå, körstilen, däcktrycket, om bilen har lasträcke (även utan last), om luftkonditioneringen och/eller värmen används
ofta och bilens allmänna skick, kan leda till att bränsleförbrukningen skiljer sig från de godkända
värdena.

DIMENSIONER
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CITROËN :
TRYGGHET & SERVICE

• VAGNSKADEGARANTI 3 ÅR
Gäller för reparationskostnader på bilen, med avdrag för självrisk, då skadan
uppstått:
– genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man
– under bilens transport på annat transportmedel
• LACKGARANTI 3 ÅR
Garantin gäller i 3 år utan begränsning i miltal. Omfattar defekter i den ursprungliga
karosserilacken.
• ROSTSKYDDSGARANTI 12 ÅR
Garantin omfattar kostnadsfri reparation och/eller byte av korroderade delar
(inifrån kommande genomrostningsskada). Garantin gäller under 12 år, utan
begränsning i miltal.
• CITROËN ASSISTANS
Om du inte kan fortsätta färden efter driftstopp på grund av ett fel som täcks av
garantin kan Citroën Assistans nås dygnet runt för att avhjälpa felet på plats eller
för att bärga din bil och transportera den till närmaste auktoriserade Citroënverkstad.

De fordon som tillverkas av CITROËN och som
marknadsförs i Europa, kan till sin exakta utformning
variera från land till land. Denna modellbroschyr är
internationellt producerad. För exakt information om
de bilar som marknadsförs av Citroën Sverige AB,
hänvisar vi till dokumentet Produktfakta som
kompletterar denna modellbroschyr och till våra återförsäljare runt om i Sverige. CITROËN intygar, genom

att tillämpa innehållet i direktiv CEE nr 2000/53 från
den 18 september 2000 som handlar om skrotade
fordon, att de av EU fastställda målen uppnås och att
företaget använder återvunnet material i tillverkningen
av de produkter som företaget marknadsför.
För information om återvinning av din bil, se
www.citroen.se. Innehållet i denna trycksak är avsett
som information, men kan ej betraktas som

• CITROËN SERVICEAVTAL
Njut av din Citroën fullt ut – låt oss hålla den i toppform genom att köpa till ett
Citroën serviceavtal. Välj mellan tre olika avtalstyper:
- CITROËN BASIC DRIVE: Fabriksgaranti och assistans under hela avtalsperioden.
- CITROËN EASY DRIVE: Service och mekaniskt underhåll av bilen enligt serviceboken, samt fabriksgaranti och assistans under hela avtalsperioden.
- CITROËN FREE DRIVE: Vårt mest omfattande serviceavtal där vi räknar med allt!
- Service och mekaniskt underhåll enligt serviceboken.
- Reparationer som är nödvändiga för att bilen ska fungera säkert, bl.a. byte av
slitdelar som bromsar, styrdelar, koppling mm.
- Fri lånebil vid planerad service (inkl. bränsle för 50 km samt försäkring).
- Kostnadsfritt byte av glödlampor och torkarblad.
- Citroën Assistans.
- Fabriksgaranti under hela avtalsperioden.
• VÄLKOMMEN ATT DISKUTERA DITT BILÄGANDE
Vi gör ditt bilägande enklare och tryggare.
Kontakta din Citroënhandlare för mer information om:
Finansiering
Försäkring
Service och serviceavtal
Längre garantiåtaganden
Övriga frågor i samband med ditt bilköp
Du kan även ringa 020-44 33 22 eller besöka vår hemsida www.citroen.se
för mer information.

bindande. Informationen om modeller och deras
utrustning motsvarar det som gäller vid tryckningstillfället. CITROËN förbehåller sig rätten att göra
ändringar i produkt utan föregående meddelande och
utan att denna broschyr uppdateras. Avbildningen i
broschyren av färgnyanser i karossfärgerna är endast
vägledande eftersom trycktekniken inte medger en
helt rättvisande färgåtergivning. Om ni anser - trots all

den omsorg som lagts ner på denna trycksak - att den
innehåller felaktigheter, tveka inte att kontakta oss.
För mer information gällande Citroëns produkter och
tjänster, kontakta din närmaste Citroënhandlare,
ring 020 - 44 33 22 eller besök vår hemsida
www.citroen.se
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Juli 2014 – Design och produktion:

• NYBILSGARANTI 3 ÅR / 100 000 KM
Omfattar kostnadsfri reparation eller utbyte av delar vid material- eller
fabrikationsfel. Garantin gäller i 3 år eller 100 000 km och upphör när den första
av dessa båda gränser nås. Täcker inte underhåll och slitage.

www.citroen.se

