
5,1

8,4

6000

136

APRĪKOJUMS

Exclusive
Pack Plus

Pack Plus

19 270
18 340

15 830

112

GARANTIJA

IZMĒRI

Ražotāja garantija - 3 gadi ar nobraukuma ierobežojumu 100 000 km; pret caurrūsēšanas garantija - 12 gadi. 

1441

370

1811

177

15,7

4,9

4,0

145

1.4 VTi

1397

4,3

70 / 95

6

5

6,3

Paātrinājums no 0-100 km/h (sek)

385 385

1506 1506

5-durvju minivens 
ar 5 sēdvietām

VIRSBŪVE

TEHNISKIE DATI

13,4

1.6 e-HDi

1560

68 / 92

4000

230

1750

MCP6*

CENA

18 270
17 340

14 830

AKCIJAS CENA

SIA VEHO, oficiālais CITROËN importētājs, ir tiesīga mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Visas cenas norādītas EUR ar iekļautu PVN 21%. Cenām ir informatīvs raksturs, un tās ir spēkā no 14.02.2014.

Dīzelis

Benzīns

1.6 e-HDI FAP
1.6 e-HDI FAP

DZINĒJS

1.4 VTi

68 kW / 92 ZS
68 kW / 92 ZS

70 kW / 95 ZS

JAUDA

MCP6*
MCP6*

M5 

ĀTRUMI

DZINĒJS

PĀRNESUMKĀRBA

SALONS

MASA

IZPILDĪJUMS
(tikai ar vadītāju)

Maks. ātrums (km/h)

Pilna masa (kg)

Kravnesība (kg)

4000

M5

5

5

1375

372

1747

178

CITROËN C3C3C3C3 PICASSOPICASSOPICASSOPICASSO

*MCP6 - elektroniski vadāma manuālā 6 ātrumu pārnesumkārba.

Airdream  apvieno labākās CITROËN radītās videi draudzīgās tehnoloģijas: mikro-hibrīda tehnoloģiju – e-HDi, pilno hibrīdtehnoloģiju Hybrid 4 
un pilnībā elektroniskās tehnoloģijas.
e-HDi - tehnoloģiju apkopojums, kas ļauj samazināt degvielas patēriņu un CO 2 izmešu daudzumu: mikro-hibrīda e-HDI dzinējs, jaunākās 
paaudzes Stop&Start sistēma un bremzēšanas enerģijas akumulēšanas sistēma.

50

Pašmasa, ar vadītāju (kg)

Lietderīgais tilpums līdz griestiem ar nolocītām 2. rindas 
sēdekļu atzveltnēm (l)

Bagāžas nodalījuma tilpums līdz bagāžas nodalījuma 
pārsegam (l)

Sēdvietu skaits

Pārnesumu skaits

Pārnesumkārbas veids

Apgriezieni min.

Maks. griezes moments (Nm)

Apgriezieni min.

Maksimālā jauda (kW/ZS)

Darba tilpums (cm3)

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ

DEGVIELAS TVERTNES TILPUMS
Dīzeļdegviela (l)

Bezsvina 95 vai 98 benzīns (l)

CO2 līmenis izplūdes gāzēs (g/km)
Vidējais patēriņš (l/100 km)

Ārpus pilsētas (l/100 km)

Pilsētā (l/100 km)



KODS APRĪĪĪĪKOJUMA VERSIJA PACK PLUS EXCLUSIVE

16" riteņi ar dekoratīvajām uzlikām COMO, riepas 195/55 R16 S S

16" riteņi ar aerodinamiskām dekoratīvajām uzlikām AIRFLOW, riepas 195/55 R16 - / S1 S

RP02 16" vieglmetāla diski BLADE, riepas 195/55 R16 350 350

WEAW
17" vieglmetāla diski CLOVER, riepas 205/45 R17 un Black Pack apdare: disku iekšējais tonējums Noir Diamant tonī, priekšējā un 
aizmugurējā bampera moldingi krāsoti melni Noir Obsidien tonī

- 535

Vasaras riepas S S
RS02 Mazizmēra (īslaicīgas lietošanas) rezerves ritenis S S

Priekšējais un aizmugurējais bamperis virsbūves krāsā S S

WEBZ
Pack Style: priekšējā un aizmugurējā bampera moldingi krāsoti melni Noir Obsidien tonī, melni sānu atpakaļskata spoguļu korpusi ar 
centrālo daļu virsbūves krāsā, melni sānu moldingi un durvju rokturi, hromēti priekšējā un aizmugurējā bampera dekoratīvie elementi 
(ietver priekšējos miglas lukturus)

S -

Exclusive virsbūves apdare: priekšējā un aizmugurējā bampera moldingi virsbūves krāsā, sānu atpakaļskata spoguļu korpusi krāsoti melni 
Noir Obsidien tonī ar centrālo daļu virsbūves krāsā, melni sānu moldingi ar hroma ielaidumu, durvju rokturi virsbūves krāsā ar hroma 
uzlikā, hromēti priekšējā un aizmugurējā bampera dekoratīvie elementi, Exclusive monogrammas

- S

OK01 Panorāmisks stikla jumts 535 535
VD09 Tumši tonēti aizmugurējie sānu logu stikli 45 45
PQ02 Gareniski jumta reliņi 245 S

OMM0 Metāliska krāsa 300 300

ABS un automātiska avārijas signāla ieslēgšanās straujas bremzēšanas gadījumā, EBA - bremzēšanas pastiprinātājs ārkārtas bremzēšanas 
gadījumā, EBD - elektroniskais bremzēšanas spēka sadalītājs, 

S S

UF01 ESP - elektroniskā stabilitātes programma S S
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti un imobilaizers atslēgās S S
2 priekšējie gaisa drošības spilveni, pasažiera - ar deaktivizēšanas funkciju S S
2 priekšējie sānu gaisa drošības spilveni S S
2 sānu gaisa drošības aizkari S S

Bērnu aprīkojums: aviācijas tipa nolokāmi galdiņi priekšējo sēdekļu atzveltnēs, 2.rindas sānu logu žalūzijas, 2 priekšmetu novietnes 
2.rindas grīdā, nolokāms priekšējā pasažiera sēdeklis un izvelkama atvilktne zem tā, pārvietojams bagāžas nodalījuma izgaismošanas 
lukturis, tīkls bagāžas nodalījuma sānos, nolokāms galdiņš / slēpju lūka aizmugurējās rindas sēdekļa atzveltnē

- S

WY04

Pack City aprīkojums: atpakaļgaitas distances sensori, elektriski apsildāmi un pielokāmi sānu atpakaļskata spoguļi, elektriski vadāmi 
aizmugurējo durvju logu pacēlāji ar pretiespiešanas funkciju, elektroniska durvju un aizmugurējo logu bloķēšana bērnu drošībai (ietver 
melnus, Noir Obsidien tonī krāsotus sānu atpakaļskata spoguļu korpusus ar centrālo daļu virsbūves krāsā un Sānu atpakaļskata spoguļos 
ierīkotu sānu apgaismojumu)

370 S

Pastāvīgas tuvās gaismas S S

Priekšējie miglas lukturi S3 S

Lietus sensors un automātiskas tuvās gaismas - / S4 S

Aizmugurējā stikla apsilde un tīrītājs S S
Elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi S S

Elektriski apsildāmi un pielokāmi sānu atpakaļskata spoguļi - / S2 S

Sānu atpakaļskata spoguļos integrēts sānu apgaismojums - / S2 S

Garumā regulējami vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi ar regulējamu atzveltnes slīpumu S S
Garumā regulējami aizmugurējie sēdekļi ar regulējamu atzveltnes slīpumu S S
Augstumā regulējams vadītāja sēdeklis S S
1/3 - 2/3 proporcijā līdz grīdai nolokāms 2.rindas sēdeklis S S
Vadītāja sēdekļa elkoņbalsts - S

NA01 Priekšējo sēdekļu apsilde S S

Z6FR Melna auduma MAXI TAYLOR un pelēka auduma TRAMI sēdekļu apdare S -
Z7FX Melna auduma BRISE un melna samta OMNI REPS sēdekļu apdare - S

Gaisa kondicionētājs ar manuālo klimata  kontroli, dzesējams cimdu nodalījums S -

WX14
Gaisa kondicionētājs ar automātisko klimata kontroli, dzesējams cimdu nodalījums (ietver ādas apdares stūri, lietus sensoru un 
automātiskas tuvās gaismas)

335 S

Mainīgas jaudas stūres pastiprinātājs S S
Augstumā un dziļumā regulējams stūres rats S S

Ādas apdares stūre - / S4 S

Exclusive salona apdare: hroma apdare pārnesumu pārslēgam, stūrei un ventilācijas lūkām - S
Kruīzkontrole un ātruma ierobežotājs S S
Elektriski vadāmi priekšējo durvju logu pacēlāji ar pretiespiešanas funkciju S S

Elektriski vadāmi aizmugurējo durvju logu pacēlāji ar pretiespiešanas funkciju - / S2 S

12V kontaktligzda vidus konsolē S S
Papildu 12V kontaktligzda aizmugurē - S
Karšu lasīšanas apgaismojums aizmugurē - S
Salona paklājiņi S S

Iebūvēts salona gaisa atsvaidzinātājs - / S6 S

BP01* Dīzeļsistēmas ūdens detektors - / S5 S

STANDARTA UN PAPILDU APRĪĪĪĪKOJUMS

CITROËN C3 PICASSOC3 PICASSOC3 PICASSOC3 PICASSO

Apgaismojums un redzamība

Drošība

Eksterjers

Klimats

Sēdekļu apdare

Sēdvietas

Salona un komforta aprīkojums



Borta dators ar centrālo multifunkcionālo displeju S S
Jack ligzda vidus konsolē papildu audio iekārtu pieslēgšanai S S
Radio ar CD MP3 atskaņotāju ar 4 skaļruņiem un vadību pie stūres S S

WLJF
MyWay navigācijas sistēma, telefona brīvroku sistēma Bluetooth (ietver Radio ar CD MP3 atskaņotāju ar 6 skaļruņiem un vadību pie stūres 
un Iebūvētu salona gaisa atsvaidzinātāju)

870 870

Signalizācija no oriģinālās pults META ar uzstādīšanu 270 270
Dzinēja aizsargplate 110 110

"S" standarta aprīkojums, "-" nav pieejams.
1) Tikai 1.6 e-HDi versijai.
2) Standartaprīkojumā ar Pack City aprīkojumu WY04.
3) Standartaprīkojumā ar Pack Style virsbūves apdari WEBZ.
4) Standartaprīkojumā ar automātisko klimata kontroli WX14.

 5) Standartaprīkojumā 1.6 e-HDi dzinēju.
6) Standartaprīkojumā ar MyWay navigācijas sistēmu WLJF.

Pārējais aprīkojums

Audio un komunikācijas


