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Κομψό και δυνατό  
Το νέο C3 διατίθεται με κινητήρες 
PureTech μεταξύ 68 και 110 HP 
(50 – 81 kW) και κινητήρες BlueHDi 
diesel μεταξύ 75 και 99 HP (55 and 73 
kW). Το μοντέλο ενισχύεται με τεχνολογία 
Bosch.  

Bosch Aerotwin
Για βέλτιστη ορατότητα, το 
Citroën C3 διαθέτει ένα πλήρες 
σύστημα εμπρόσθιων επίπεδων 
υαλοκαθαριστήρων σειράς Aerotwin 
2S3. Το διπλό, ειδικής κατασκευής από 
ατσάλι ελατήριο Evodium εξασφαλίζει  
ομοιόμορφη πίεση σε όλο το μήκος 

του παρμπριζ,  επιτυγχάνοντας τέλειο 
καθαρισμό.  
Οι υαλοκαθαριστήρες του νέου Citroën 
C3 ξεχωρίζουν για την τέλεια απόδοση, 
το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο 
θορύβου και τη μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στις 
καιρικές συνθήκες και μπορούν να 
αντικατασταθούν εύκολα και γρήγορα 
χάρη  στον προεγκαταστημένο 
προσαρμογέα. 

Με τις ίδιες προδιαγραφές παραγωγής 
και στον πρώτο εξοπλισμό αλλά και στο 
aftermarket, οι υαλοκαθαριστήρες Aero-
twin της Bosch εξασφαλίζουν μέγιστη 
ορατότητα και συνεπώς ασφάλεια.

Η οροφή έχει χαμηλώσει κατά τέσσερα εκατοστά προσδίδοντας στο C3 μια πιο 
“ώριμη” εμφάνιση. Επίσης, o δυναμικός χαρακτήρας του συνδυάζεται με το 
εύκολο και άνετο οδηγικό στυλ. Εξοπλισμένο με τεχνολογία Bosch. 
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Τεχνολογία Bosch στο CITROËN 
C3

�  Σύστημα ψεκασμού Diesel com-
mon rail με αντλία υψηλής πίεσης  

�  Ηλεκτρικά παράθυρα
�  Μονάδα ελέγχου κινητήρα 
�  Σύστημα ESP 
�  Υαλοκαθαριστήρες εμπρόσθιοι   
�  Σύστημα άμεσου ψεκασμού 

βενζίνης με αντλία και μπεκ 
υψηλής πίεσης  

�  Αισθητήρας “λ”  
�  Κάμερα μικρής εμβέλειας
�  Υποβοήθηση στάθμευσης 
�  Ράδιο RCC
�  Αισθητήρες
�  Αντλία κενού

Γαλλική φινέτσα: το Citroën C3 εισέρχεται στην αγορά με 
άνετη ανάρτηση και τεχνολογία αιχμής από την Bosch

Δυναμικό και άνετο: το νέο  
Citroën C3
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