نام خودرو
C3
سیتروئن
برند
حجم موتور ()cc
1600
نوع موتور
THP 165
حداکثر قدرت
163/6000
حداکثر گشتاور
243/1400-4000
تعداد سیلندر
4
تعداد سوپاپ
16
انتقال قدرت (گیربکس)
 6سرعته اتوماتیک EAT6
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر)
6/7
طول (میلیمتر)
3996
برقی ()EPS
سیستم فرمان
جلو ( /)1749عقب ()1829
عرض (میلیمتر)
ارتفاع (میلیمتر)
1474
فاصله بین چرخهای جلو (میلیمتر)
1471
فاصله بین چرخهای عقب (میلیمتر)
1471
فاصله بین محور جلو و عقب (میلیمتر) 2540
وزن خالص (کیلوگرم)
1250-1300
حجم مخزن سوخت (لیتر)
45
قطر رینگ (اینچ)
16
آلومینیوم مشکی
نوع رینگ
قطر الستیک زاپاس (اینچ)
15
دیسکی خنک شونده
ترمز جلو
دیسکی
ترمز عقب

کمربند عقب سه نقطهای با قابلیت محدود کردن فشار
وارده
سیستم پایداری الکترونیکی خودرو ESP
سیستم ضد لغزش خودرو در زمان شتابگیری ASR
سیستم کمکی ترمز EBA
سیستم کمکی حرکت در سرباالیی HAC
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو
کیسه هوای جانبی
کیسه هوای پردهای
برف پاک کن اتوماتیک شیشه جلو
چراغ مه شکن جلو
چراغ مه شکن عقب
چراغ عقب  3بعدی
چراغ جلو هالوژن
چراغ های روشنایی در روز LED
سنسور باران
برف پاک کن شیشه عقب خودرو با کارکرد اتومات در
دنده عقب
قفل کودک

کروز کنترل و محدودکننده سرعت
سیستم ورود بدون کلید
سیستم روشن/خاموش بدون کلید
تهویه مطبوع خودکار
آینههای جانبی با تنظیم برقی
گرمکن آینههای جانبی
تنظیم ارتفاع دستی صندلی راننده
چراغهای اتوماتیک جلو
قابلیت تنظیم ارتفاع چراغهای جلو از داخل خودرو
شیشه های برقی جلو و عقب خودرو  One-touchو Anti-pinch
روکش چرمی فرمان
چراغ خوشآمدگویی و همراهی تا منزل
 ISOFIXبرای صندلی های جلو و عقب
گرمکن شیشه عقب

کامپیوتر سفری
MP3, MP4
پورت USB
اتصال بلوتوث
پورت IPOD
ورودی صدای AUX-IN
خروجی  12ولت
سیستم اتصال به تلفن هوشمند
کنترل سیستم صوتی روی فرمان
نمایشگر لمسی  7اینچی چند رسانهای
بلند گو  6عدد
قابلیت نمایش صفحه تلفن همراه در نمایشگر لمسی خودرو
نمایش دمای محیط بیرون

کمربندهای ایمنی جلو با قابلیت محدود کردن فشار
وارده و پیش کشنده دوگانه
سیستم ترمز ضد قفل  ABSچهارکاناله
سیستم الکترونیکی تقسیم نیروی ترمز EBD
چراغ اخطار و هشدار صوتی نبستن کمربند راننده
قفل مرکزی اتومات دربها هنگام حرکت
سیستم ضد سرقت موتور (ایموبیالیزر)
محافظ جانبی مشکی روی بدنه ®Airbump
دزدگیر ضد سرقت پیشرفته
دوربین و سنسور پارک عقب خودرو با قابلیت نمایش
فاصله
سیستم کنترل فشار باد تایر ()TPMS
چراغ راهنمای روی آینه بغل
پشت سری صندلی عقب
فرمان تلسکوپی
نمایشگر قفل بودن دربهای خودرو
چراغ هشدار در صورت ترمز شدید
قفل مرکزی
حالت رانندگی برفی و اسپرت

