
NEW CITROËN C3

7 INCH SCREEN 
& SCREEN MIRRORING

SPEED LIMIT RECOGNITION 
AND RECOMMENDATION

HILL START ASSIST

Warranty 5 Years / 150,000 KM 

WHEEL OPTIONS

 Citroën prefers 19394
www.citroen-eg.com

EMERALD AMBIANCE
Standard on Feel

TECHWOOD AMBIANCE
Standard on shine

خيارات االطارات 

REAR
CAMERA

COFFEE BREAK ALERT 

DIMENSIONS األبعاد
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NEW CITROËN C3 BENEFITS 
FROM SEATS WITH WIDE 
CUSHIONS AND BACKRESTS, 
INSPIRED BY THE FURNITURE 
INDUSTRY

ENJOLIVEUR 15”  
ARROW

Standard on Feel

JANTE ALLIAGE 16”  
HELLIX

Standard on Shine



Automatic windscreen wipers - • مساحات أمامية أوتوماتيكة 

Automatic lights - • إضاءة أمامية أوتوماتكية 

Front courtesy and reading lights - • إضاءة أمامية وأنوار للقراءة

Boot light • • إضاءة في الشنطة الخلفية 

Folding mirror o • مرايات ضم كهربائية

Follow me home - • خاصية التتبع باإلضاءة

3D rear light signature • • إضاءة خلفية ثالثية األبعاد

CITROËN C3 Feel Shine Feel ShineCITROËN C3 C3  سيتروين C3  سيتروين 

Engine PureTech 110 المحرك 

Capacity (cc) 1199 السعة اللترية )سي سي( 

Horse power 110 HP/5500 RPM القدرة بالحصان

Max torque CEE (Nm/rpm) 205 / 1500
أقصى عزم دروان

)نيوتن ميتر / دورة في الدقيقة( 

Transmission
Six speed automatic

أوتوماتيك 6 سرعات ناقل الحركة 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LIGHTING & VISIBILITY

مواصفات فنية

االضاءة والرؤية

تحتفظ الشركة بحقها في اجراء أي تعديالت بدون اشعار وذلك فيما يتعلق باللون والتجهيزات والمواصفات الموضحة في هذا الكتيب وفي إيقاف انتاج طرازات محددة. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قلياًل عن األلوان المبينة. تختلف المواصفات من بلد آلخر. الرجاء مراجعة الموزع للتأكد ان السيارة المسلمة توافق توقعاتك 

SAFETY & SECURITY أنظمة األمان
ABS with Electronic Brakeforce Distribu-
tion and Emergency Braking Assistance • • مزودة بنظام مانع االنزالق والتوزيع 

اإللكتروني للفرامل ونظام مؤازرة المكابح 

Electronic Stability Control (ESC) • • نظام التحكم اإللكتروني في ثبات السيارة

Hill Start Assist function • • نظام المساعدة عند المرتفعات

Driver, front passenger, front lateral 
and curtain airbags • • وسائد هوائية للسائق، الراكب األمامي, 

ستائر جانبية 

Speed Limit Recognition • • نظام التعرف على السرعات 

Front seat belt pretensioners • • أحزمة أمان مزودة بنظام الشد المسبق 

Five 3-point inertia reel seat belts • • عدد خمسة أحزمة أمان ثالثية النقاط

Remote central locking • • سنتر لوك 

Outer rear seats with ISOFIX mounting 
points including top tether • • خاصية تثبيت كرسي األطفال 

Coffee Break Alert • • تنبيه السائق لالستراحة

Tyre pressure warning system • • إنذار ضغط اإلطارات

Multi-function on-board trip computer • • شاشة رحالت متعددة الوظائف

Citroen illuminated signature in LED 
headlight • • فانوس أمامي LED )سيتروين(

Daytime running lights • • اإلضاءة النهارية

Front fog lights • • فوانيس شبورة أمامية

COMFORT & CONVENIENCE

SEATING

Emerald ambiance • - Emerald ambiance

Techwood ambiance - • Techwood ambiance

 INTERIOR TRIM التصميم الداخلي

الراحة والسهولة

الكراسي

Leather steering wheel • • عجلة قيادة جلد

Keyless Entry and Start - • زر تشغيل وإيقاف السيارة

"Height and reach adjustable steering 
wheel" • • عجلة قيادة قابلة للتعديل

ECO start & stop • • نظام توفير الطاقه في االنتظار

Cruise control with speed limiter • • مثبت ومحدد سرعة 

Lane Departure Warning System • • نظام تنبيه مغادرة حارة السير عن طريق 
الفيديو

Front electric windows • • زجاج أمامي كهربائي 

Rear electric windows • • زجاج خلفي كهربائي 

Rear parking sensors • • حساسات ركن خلفية

12 volt socket in front • • مخرج كهرباء 12 فولت

Air bumps - • مصدات هواء

Automatic air conditioning • • تكييف أوتوماتيكي 

7 inch touchscreen • • شاشه 7 بوصة 

"Handsfree and media streaming with 
USB socket & jack" • • Handsfree and media streaming with 

USB socket & jack
"Mirror Screen – with Android Auto, 
and Apple CarPlayTM" • • إمكانية عرض شاشة التليفون على

الشاشة الداخلية 
"Steering wheel mounted controls 
(Stereo & Telephone)" • • عجلة قيادة متعددة الوظائف ) التحكم في 

الصوت والتليفون ( 

Bluetooth • • بلوتوث

Rear Camera - • كاميرا خلفية

Electric and folding exterior mirror • • مرايات خارجية كهربائية

Available Unavailable  Optional(•) ( - ) ( o )

SPORT RED ONYX BLACK

PLATINUM GREY SOFT SANDPOLAR WHITE

ELIXIR RED PERLA NEAR BLACKSPRING BLUE

STEEL GREY

EXTERIOR COLOURS

4 ROOF COLOURS

OPAL WHITE EMERALD BLUE

Height-adjustable driver's seat • • التحكم في ارتفاع كرسي السائق 

60/40 split folding rear seats • • كراسي خلفية قابلة للغلق 

WHEELS & TYRES

ENJOLIVEUR 15” ARROW • - ENJOLIVEUR 15” ARROW

JANTE ALLIAGE 16” HELLIX - • JANTE ALLIAGE 16” HELLIX

اإلطارات

3 EXTERIOR COLOUR PACKS

RED ANODISED EMERALD WHITE

KEYLESS ENTRY

GENEROUS 300 LITRE
BOOT VOLUME

JANTE ALLIAGE 16” HELLIX


