CITROËN C3 AIRCROSS
COMPACT SUV

1934
CITROËN revolutionerar
bilvärlden med sin
framhjulsdrift. Namnet för
den nya tekniken säger allt:
det är framhjulen som är
drivande. En lösning som
sedan majoriteten av världens
biltillverkare också anammat.

1919
Från 1919 till idag - upptäck de
unika Citroënmodellerna som skapat
bilhistoria.
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Modellen CITROËN Typ A börjar
serietillverkas.

1939
CITROËN presenterar TUB, en
nytänkande transportbil som bland annat
har en sidoskjutdörr till lastutrymmet.
Modellen får en uppföljare i H Van år 1948.

1948
CITROËN tar fram den lilla folkbilen
2CV för att kunna erbjuda en «billig
och säker bil som bekvämt rymmer
fyra personer och 50 kilo bagage.»

Le Tone introducerar musikstilen
French Touch under 1990-talet
med sin hit ”Joli Dragon”. I 15 år
ägnar han sig mest åt musiken,
men glider sedan successivt över
mot illustration. Sedan 2011 har
han haft utställningar med sina verk, bland annat
på Centre Pompidou. Även om Le Tone beundrar
konstnärer som kan hantera färg, erkänner han
att han själv är svag för svart-vitt som han
använder i de enkla historier som han ritar med
filtpenna i sina anteckningsblock.

2014
CITROËN C4 CACTUS
presenterar Airbump ® - ett
helt nytt tänk vad gäller
karosskydd och design.

UPPTÄCK
BILDER,

1968
Trenden går mot lätta, smidiga bilar
som Ami 6 och Dyane. CITROËN
lanserar även Mehari, föregångaren
till alla terränggående fritidsbilar.

1974

2017

Under 70 och 80-talet stärks CITROËNS
rykte som teknisk innovatör inom
bilbranschen. Modellerna CX, BX och
XM tar märket mot premiumsegmenten
tack vare fjädringssystemet Hydractive
som förenar elektronik och hydralik.

Segrare i Rally Raid konstruktörs-VM 1993-1997,
4 segrar i följd i RallyRaid förar-VM,
8 världsmästartitlar för konstruktörer i Rally VM-WRC
och 2 i WTCC visar, år efter år, på CITROËNS styrka
och konkurrenskraft.

AV CITROËNS
ÅTERKOMST
I RALLYT.
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CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN BERLINGO MULTISPACE

CITROËN C3 AIRCROSS
COMPACT SUV

CITROËN C4

CITROËN C4 CACTUS

DET FINNS EN CITROËN
TILL VAR OCH EN
I staden så väl som på landet uppskattas CITROËNS tidlösa kärnvärden
- komforten och välbefinnandet i kupén.

CITROËN C4 PICASSO
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SORTIMENT

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C3 AIRCROSS
COMPACT SUV
#FlerMöjligheter
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9 ANLEDNINGAR ATT VÄLJA
CITROËN C3 AIRCROSS
COMPACT SUV
EN KOMPAKT SUV

En bil som utstrålar styrka och trygghet,
med högt placerad förarplats.
SID 10 -15

MÅNGA
UTSEENDEALTERNATIV
Med 85 möjliga färgkombinationer och
5 olika inredningar är det enkelt skapa
en bil som skiljer sig från mängden.
SID 16 - 19

GOTT OM PLATS
Rymligast i sin kategori.
SID 22 -23

FLEXIBILITET

Tvådelat baksäte som kan skjutas fram
och tillbaka och ett bagageutrymme som
rymmer upp till 520 liter.
SID 24 -25

PANORAMATAK
SOM KAN ÖPPNAS

Fantastiskt ljusinsläpp och frihetskänsla.
SID 26 -27
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DET VIKTIGASTE

GRIP CONTROL MED
HILL ASSIST DESCENT
Ger kontroll över bilens drivkraft
och hastighet på alla typer av vägar,
även i kraftiga nedförsbackar.
SID 32 - 35

UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER

Mirror Screen, trådlös uppladdning …
fortsätt att använda din smartphone i bilen.
SID 36 - 37

KÖRHJÄLPSFUNKTIONER

Active Safety Brake, Park Assist …
känn dig trygg på vägen.
SID 38 - 41

BRÄNSLEEFFEKTIVA
MOTORALTERNATIV

PureTech- och BlueHDi-motorerna garanterar
låg förbrukning och låga koldioxidutsläpp.
SID 42 - 43
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Du kan ta del av samtliga videor
för CITROËN C3 AIRCROSS
om du scannar den här koden
med din smartphone.
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INNEHÅLL

INNEHÅLL
SID. 10 – DESIGN
SID. 20 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®
SID. 30 – TEKNIK
SID. 44 – HUVUDSAKLIG UTRUSTNING
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EN NY KOMPAKT SUV
CITROËN C3 AIRCROSS är en kompakt suv som
utstrålar kraft, originalitet och fräschör. En bil som
skiljer sig från mängden. De stora hjulen och den
höga motorhuven med Citroën-vinklar i krom och
LED-ljussignatur ger ett intryck av styrka och
trygghet. Förarplatsen är högt placerad och ger dig
en unik körkänsla i den här helt nya suv-modellen.

10 DESIGNEN
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12 DESIGNEN

BÄST I SIN KATEGORI
VAD GÄLLER UTRYMME
OCH FLEXIBILITET
CITROËN C3 AIRCROSS är oerhört rymlig och anpassningsbar.
Bagageutrymmet, som är det mest generösa i sin kategori, ger
unika lastmöjligheter. Bagageutrymmet har en volym på
410 liter och kan utökas till 520 liter, tack vare det fäll- och
delbara baksätet (2/3-1/3), som kan skjutas fram och tillbaka
på skenor. Även passagerarsätet fram kan fällas ihop om du vill
lasta extra långa eller skrymmande föremål i bilen.
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14 DESIGNEN

› 4m15 ‹ 1m64

LÄTTMANÖVRERAD I STAN
CITROËN C3 AIRCROSS lyckas med konststycket att
kombinera en kompakt exteriör med ett rymligt inre. Varje resa
blir en njutbar upplevelse som kan delas av alla i bilen.
Särskild omsorg har lagts ned på att skapa en ljus kupé med
stora sidorutor och ett panoramatak som går att öppna.
CITROËN C3 AIRCROSS är en trevlig och lättkörd bil som
passar lika bra i stadstrafik som på landsvägen.
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85
MÖJLIGA
FÄRGKOMBINATIONER
Med 8 karossfärger, 3 takfärger och 4 färgpaket
att välja mellan kan du enkelt skapa din egen
CITROËN C3 AIRCROSS. Inget har lämnats åt
slumpen. De olika utseendealternativen är
genomtänkta in i minsta detalj: du kan välja färg
på takbågarna och de bakre sidorutorna med
persienneffekt, som matchar sidospegelkåporna
och dekorlisterna kring strålkastare och hjulnav.
CITROËN förbehåller sig rätten att utan föregående
meddelande ändra modellprogram och utrustning som visas
i denna trycksak. För aktuell information om standardutrustning
och tillvalsutrustning se dokumenten «Prislista» och
«Produktfakta» på www.citroen.se

16 DESIGNEN
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3 VAL AV
INREDNING

Inredningen Urban Red

Inredningen i CITROËN C3 AIRCROSS har
plockat inspiration från mode, väsk- och
möbeldesign. Du kan välja mellan fem
inredningsalternativ. De olika inredningarna
sätter tonen i kupén, precis som inredningen i
ett vardagsrum.
Standardinredningen ger en sober look med
gula sömmar som sticker ut. Den grå,
texturerade ytan på instrumentbrädan matchar
sätena som klätts med tyget Mica Grey.
Inredningen Urban Red leker med kontraster
mellan mörka färger och dynamiska, röda
detaljer på sätena.
Inredningen Hype Mistral har en sätesklädsel
där svart skinn kombineras med ett
hundtandsmönstrat tyg och en instrumentbräda
klädd i TEP.

Inredningen Hype Mistral
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KÖR

KOMFORT

INTERIÖR
KOMFORT

ANVÄNDAR
KOMFORT

TANKE
KOMFORT

20 CITROËN ADVANCED COMFORT®

EXTRA KOMFORT FÖR ALLA
CITROËN har utformat ett system i syfte att göra bilen extra bekväm
för samtliga passagerare. CITROËN ADVANCED COMFORT® består
av innovativa och smarta tekniska lösningar som gör resan avkopplande
för både kropp och själ. Systemet har tagits fram med både förare och
passagerare i åtanke. De innovativa lösningarna visar tydligt att Citroën
ligger i framkant vad gäller komfort. CITROËN ADVANCED COMFORT®
har utformats för att ge en bil med mjuka ytor och en behaglig ljudmiljö
med funktionell inredning oavsett användning. Systemet bidrar även till
en lugn och avkopplande atmosfär med smidig, användbar teknik.
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ETT BAGAGEUTRYMME
PÅ UPP TILL 520 LITER

22 CITROËN ADVANCED COMFORT®

SÄTEN SOM KAN SKJUTAS
FRAM OCH TILLBAKA

FÄLLBART
PASSAGERARSÄTE
FRAM

EN RYMLIG KUPÉ

Tack vare den upphöjda och smart designade
karossen kan CITROËN C3 AIRCROSS förena två
viktiga egenskaper: ett kompakt yttre och ett stort
utrymme invändigt. Något som gör bilmodellen till
den rymligaste i sin kategori, samtidigt som den
bjuder på en ojämförlig komfort. I kupén finns 5
bekväma sittplatser med gott om plats ovanför
huvudet och ett generöst benutrymme.
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KAN ANPASSAS EFTER
ALLA BEHOV
CITROËN C3 AIRCROSS är otroligt
anpassningsbar tack vare det delbara
baksätet (2/3-1/3), där delarna kan skjutas
fram och tillbaka oberoende av varandra,
och det hopfällbara passagerarsätet fram.
Tack vare det kan du få ett lastutrymme
med en längd på 2,40 meter.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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PANORMAGLASTAK

26 CITROËN ADVANCED COMFORT®

Det stora, glasade panoramataket ger ett fantastiskt ljusinsläpp i kupén,
både när det är öppet och när det är stängt, och gör resan njutbar för
alla i bilen. Två eldrivna kommandon gör det enkelt att öppna och
stänga taket och styra solgardinen. En helt unik detalj för suvar i den
här kategorin. CITROËN C3 AIRCROSS har dessutom solskydd för
sidorutorna bak, något som också bidrar till känslan av komfort.
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28 CITROËN ADVANCED COMFORT®

STÖRST BAGAGEUTYMME I KLASSEN
CITROËN C3 AIRCROSS har ett extra stort
bagageutrymme på 410 liter som kan utökas till 520 liter
tack vare baksätet som går att skjuta fram och tillbaka.
Den breda bakluckan och stora öppningen till
bagageutrymmet gör det enkelt att lasta i och ur bilen.
CITROËN C3 AIRCROSS har även ett praktiskt
insynsskydd som kan förvaras mot baksätets ryggstöd om
du har hög last. Golvet i bagageutrymmet går att höja upp
för att skapa ett helt platt golv när sätena är nedfällda.
Det gör bilen ännu enklare att lasta.

UPP TILL

520 L
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ANVÄNDBAR TEKNIK
CITROËN C3 AIRCROSS är utrustad med den senaste
tekniken som ger extra säkerhet och trygghet på vägen.

30 TEKNIK
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GRIP CONTROL

MED HILL ASSIST DESCENT

Grip Control anpassar hjulens drivkraft beroende
på typ av vägbana. I standardläge agerar Grip Control
automatiskt när det behövs eller också väljer du själv
något av de fem lägena (standard, snö, lera, sand,
ESP OFF). Tack vare den här funktionen kan
CITROËN C3 AIRCROSS klara alla typer av vägar,
oavsett underlag.

32 TEKNIK

Sandläge

Vinterläge

Standardläge

Lerläge
33

34 TEKNIK

GRIP CONTROL

MED HILL ASSIST DESCENT
Funktionen Hill Assist Descent är kopplad till Grip Control
och hjälper till att hålla farten nere så att du behåller
kontrollen även i kraftiga nedförsbackar. Det minskar risken
för att bilen glider eller rullar okontrollerat i nedförsbacken,
både när du backar och när du kör framåt. Funktionen
aktiveras med hjälp av en knapp på mittkonsolen.
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36 TEKNIK

UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER

CITROËN C3 AIRCROSS bjuder på smidiga och innovativa
uppkopplingsmöjligheter. Mittkonsolen har en förvaringsplats
där du kan ladda telefonen trådlöst, via induktion (qi-standard).
Citroën Navigationssystem(1) ger dig trafikinformation i realtid
samt uppgifter om bensinstationer. Du styr funktionen med
röstkommandon eller via pekskärmen på 7 tum. Tillvalet
”Farozoner”(2) varnar för problem på vägen i realtid, visuellt och
med ljudsignaler. Med funktionen Mirror Screen (via Android
Auto, Apple CarPlay™ eller Mirror Link®) kan du ansluta din
smartphone(3) och styra dina telefonappar via bilens pekskärm,
om de är kompatibla. Via pekskärmen styr du även bilens olika
funktioner, körhjälpsfunktioner, luftkonditionering och bilradio.
(1) Beror på version.
(2) Beror på vad lagen säger i varje land.
(3) Krävs en kompatibel telefon.
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SÄKERHET OCH
KÖRHJÄLPSFUNKTIONER
IGENKÄNNING
AV HASTIGHETSSKYLTAR OCH
REKOMMENDERAD
HASTIGHET
En funktion som läser av hastighetsskyltar på
vägen och visar informationen på färddatorn.

38 TEKNIK

ACTIVE
SAFETY BRAKE
Nödbromssystem som minskar risken för
kollisioner. Den är aktiv i hastigheter från
5 km/h och läser av både fasta och rörliga
hinder, samt fotgängare. Om bilen riskerar
att kollidera varnas först föraren. Om föraren
inte ingriper bromsar bilen automatiskt.

AKTIVT HELLJUS
VÄXLING MELLAN
HEL- OCH HALVLJUS
En funktion som sköter växlingen mellan
hel- och halvljus vid mötande trafik när du
kör i mörker.

AVÅKNINGSVARNARE
Avåkningsvarnaren är aktiv från 60 km/h och
varnar när bilen är på väg att korsa heldragna
eller streckade linjer i vägbanan utan att
blinkersen är på. Föraren varnas med en
ljudsignal och en visuell varning på
instrumentpanelen.

BACKKAMERAN
TOP REAR VISION
När du lägger i backen visar kameran en
återskapad bild i 180° på pekskärmen av hur
det ser ut bakom bilen, med färgade linjer
som visar avståndet till hinder.
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SÄKERHET OCH
KÖRHJÄLPSFUNKTIONER
TA EN PAUS
COFFEE BREAK
ALERT
Varning som utlöses efter två timmars
sammanlagd körning i över 65 km/h och
talar om att det är dags att ta en paus.

40 TEKNIK

TRÖTTHETSVARNARE
En funktion som känner av tecken på bristande
uppmärksamhet hos föraren i form av avvikelser
från linjerna i vägbanan. Funktionen är särskilt
anpassad till körning på motorvägar eller
motorleder i över 65 km/h.

DÖDAVINKELNVARNARE
En funktion som är mycket användbar på
motorleder och motorvägar och varnar föraren
om ett fordon befinner sig i döda vinkeln. En
orange lampa blinkar i sidospegeln på den sida
där fordonet befinner sig.

NYCKELFRITT
LÅS- OCH
STARTSYSTEM
Lås, lås upp och starta bilen utan att ta upp
nyckeln ur fickan eller väskan. Bilen känner av
nyckeln så fort du närmar dig.

STARTHJÄLP
I BACKE
Hindrar bilen från att omedelbart rulla iväg i
nedförsbacke när du släpper bromspedalen.
Funktionen aktiveras i nedförsbackar med en
lutning över 3 % och håller fordonet stilla i cirka
två sekunder. Det ger dig tid att lugnt flytta foten
från bromspedalen till gaspedalen.
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42 TEKNIK

BRÄNSLEEFFEKTIVA
MOTORALTERNATIV
CITROËN C3 AIRCROSS har ett brett utbud av
bränslesnåla och effektiva motoralternativ. Du kan välja
mellan senaste generationens PureTech-motorer för
bensin och de senaste BlueHDi-motorerna för diesel.
Bensinmotorerna PureTech 82 (sugmotor), PureTech
110 och (med turbokompressor) hör alla till den senaste
PureTech-generationen. De nya motorerna har lägre
bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, samtidigt som
de är ännu piggare än föregående generation.
Dieselmotorerna BlueHDi 100 och är försedda med en
teknik som renar avgaserna och gör att motorerna lever
upp till kraven hos EURO 6.1. Avgassystemet har tre
reningsenheter: oxidationskatalysatorn, partikelfiltret
som tar hand om förorenande partiklar och Selective
Catalytic Reduction (SCR) som sitter före partikelfiltret
och renar avgaserna från kväveoxid.
För maximal körkänsla och komfort kan NYA
CITROËN C3 AIRCROSS COMPACT SUV fås med
automatlådan EAT6 (Efficient Automatic Transmission
6) och motorn PureTech 110 S&S. Den sexväxlade
automatlådan garanterar både körglädje och
miljöeffektivitet. Den växlar snabbt och oerhört
smidigt och gör bilen till en verklig njutning att köra.

Pris som årets internationnella
motor 2016 vid ”The International
Engine of the Year Awards” organiserat
av den brittiska tidskriften ”Engine
Technology International” för motorn
PureTech 110, i kategorin för motorer
med en cylindervolym på 1 l–1,4 l.
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STANDARD
UTRUSTNING
I URVAL
PER NIVÅ
ABS, AFU,
ESP, REF
Starthjälp i
backe
Krockkudda
r samt sido
krockkudda
r fram, kroc
kgardiner
Justerbar ba
ksäte för be
nutrymme
Delbart baks
ätte 1/3; 2/
3
Svarta takräc
ken
7-tums peks
kärm

NYA CITROËN C3 AIRCROSS COMPACT SUS LIVE
¿
¿
¿
¿

NYA CITROËN C3 AIRCROSS COMPACT SUS FEEL
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

NYA CITROËN C3 AIRCROSS COMPACT SUS SHINE
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

44 HUVUDSAKLIGA FUNKTIONER
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CITROEN förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra modellprogram och utrustning som visas i denna trycksak. För aktuell
information om standardutrustning och tillvalsutrustning se dokumenten «Prislista» och «Produktfakta» på www.citroen.se
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LÄTTMETALLFÄLGAR

TILLBEHÖR - ETT URVAL

HJULSIDA 16”
AIRFLOW

Universalhållare med magnetisk klämma
Tetrax Smart.

HJULSIDA 16”
AXIS

HJULSIDA 16”
3D

Uppsättning av sido blinds + Barnsits.

LÄTTMETALLFÄLG 16” LÄTTMETALLFÄLG 17”
MATRIX DIAMANTÉE
4 EVER DIAMANTÉE

MÅTT
Cykelhållare Hitch.

Ski rack på takräcken.
1597 / 1637**

1597 / 1637**

BRÄNSLEFÖRBRUKNING & CO2-UTSLÄPP (norm CEE 1999-100)*
MOTOR

Stadskörning
(l/100 km)

Landsvägskörning
Blandad körning
(l/100 km)
(l/100 km)
1513
1976
/
1824*
4,6
5,1

Utsläpp CO2
(g/km)
708

5,9

116

PureTech 110 S&S BVM

5,7

4,5

4,9

112

PureTech 110 S&S EAT6

6,7

4,8

5,5

124

BlueHDi 100 BVM

4,5

3,7

4,0

104

1513
* All information som rör motorerna kan komma att ändras. Läs därför alltid på vår webbplats www.citroen.
1976 / 1824*
se för att få den senaste uppdaterade informationen. Siffrorna för bränsleförbrukning som anges här
motsvarar godkända värden i enlighet med europeiska bestämmelser som gäller för alla tillverkare och alla 1513
1976 / 1824*
bilar som säljs i Europa. Dessa värden erhålls under noggranna testförhållanden (temperatur, vikt,
egenskaper för rulltestbänken o.s.v.) 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 samt bilens allmänna skick, kan påverka
bränsleförbrukningen och leda till värden som skiljer sig från de godkända värdena. På www.citroen.se
hittar du många goda råd om Eco Driving så att du kan få ut mesta möjliga av din bil.

2604
4154
1597 / 1637**
1597 / 1637**

PureTech 82 BVM

1513 842
1976 / 1824*

1491
1756

708

2604
4154

842

708

2604
4154

842

*Gäller med infällda sidobackspeglar.
**Gäller med takrails.
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708

2604
4154

842

CITROËN :
TRYGGHET & SERVICE
• 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.

• CITROËN ASSISTANS
Om du inte kan fortsätta färden efter driftstopp kan Citroën Assistans nås dygnet runt för att
avhjälpa felet på plats eller för att bärga din bil och transportera den till närmaste auktoriserade
Citroën-verkstad.

• 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

• CITROËN SERVICEAVTAL
Njut av din Citroën fullt ut - låt oss hålla den i toppform genom att teckna ett Citroën serviceavtal. Information om villkor och priser för serviceavtal hittar du på www.citroen.se och hos din
Citroën-återförsäljare.

• LACKGARANTI 3 ÅR
Garantin gäller i 3 år utan begränsning i miltal. Omfattar defekter i den ursprungliga karosserilacken.
• GARANTI MOT GENOMROSTNING 12 ÅR
Garantin omfattar kostnadsfri reparation och/eller byte av korroderade delar (inifrån
kommande genomrostningsskada). Garantin gäller under 12 år, utan begränsning i miltal.

De fordon som tillverkas av Citroën S.A. och som
marknadsförs i Europa, kan till sin utrustning och
specifikation variera från land till land. Denna modellbroschyr är internationellt producerad. För exakt
information om de bilar som marknadsförs av FSC
Bilar AB, hänvisar vi till trycksaken Produktfakta som
kompletterar denna modellbroschyr och till våra återförsäljare runt om i Sverige. Citroën S.A. 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. Innehållet i denna trycksak är avsett
som information, men kan ej betraktas som
bindande. Informationen om modeller och deras

utrustning motsvarar det som gäller vid tryckningstillfället. FSC Bilar AB 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 produkter
och tjänster från FSC Bilar AB, kontakta din närmaste
Citroën-handlare, ring 08-474 53 00 eller besök vår
hemsida www.citroen.se.
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