C3 Picasso
Prisliste og tekniske specifikationer

Sidst opdateret 24. november 2016

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MOTOR
Cylindervolumen cm3
Antal cylindre
Max. effekt kW ved omdr. / min.
Max. effekt HK ved omdr. / min.
Max. drejningsmoment Nm ved omdr. / min.
Partikelfilter

BlueHDi 100
1560
4
73 / 3750
100 / 3750
254 / 1750
Ja

TRANSMISSION
Antal gear

5 man.

STYRETØJ
Type
Max. ratudslag
Vendediameter mellem kantstene (m)

Variabel servostyring
2,9
10,6

BREMSER
Type

ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling, bremseassistent,
ESP (stabilitetsprogram)
Skivebremser
Skivebremser

For:
Bag:
AFFJEDRING
For:
Bag:

Semi-MacPherson
Deformbare traveres

DÆK
Størrelse
DSGi - Dæktryksindikator

195/60 R 15 S
Ja

DIMENSIONER (m)
Antal pladser
Udvendig længde
Udvendig bredde med / uden sidespejle
Udvendig højde med / uden tagrails
Akselafstand
Sporvidde for og bag
Afstand fra sædepude til loft række 1/2
Lastlængde frem til række 1 min /max
Lastlængde frem til række 2 min /max
Bredde mellem hjulkasser
Højde under hattehylde

5
4,08
2,05 / 1,73
1,62 / 1,67
2,54
1,47
0,92 / 0,90 (0,84 i række 2 med glastag)
1,5 / 1,67
0,58 / 0,73
1,02
0,63

VOLUMEN (l VDA)
Bagagerumsvolumen (under hylde, række 2 kørt helt tilbage/helt frem)
Bagagerumsvolumen med nedfældet bagsæde (til loft)

385 / 500
1506

VÆGT (kg)(1)
Køreklar vægt inkl. fører 75 kg
Totalvægt
Anhængervægt med bremser
Anhængervægt uden bremser
Vægt på tag
Samlet vongtogsvægt

1376
1800
900
650
60
2700

YDELSE (fører alene)
Tophastighed - på bane (km/t)
0-100 km/t (sek.)
Aerodynamik: Cw

179
13,3
0,754
(2)

BRÆNDSTOFØKONOMI (km/l – EU norm)
Ved bykørsel
Ved landevejskørsel
Ved blandet kørsel
CO2-emission (g/km)

21,2
30,3
26,3
100

BRÆNDSTOF
Brændstoftype
Brændstoftank
Brændstoftilførsel

Diesel
50
HDI Commonrail

(1) De oplyste vægte er de maksimale. De kan ikke vejes om og må på intet tidspunkt overskrides. Det er dog muligt inden for den oplyste vogntogsvægt at flytte vægt mellem bilen og anhænger
- så længe, at hverken anhængervægt eller totalvægt overskrides.
(2) Forbrugstal er målt ved den gældende New European Driving Cycle (NEDC). Forbrug vil variere afhængig af kørestil, vejr- og vejforhold samt brug af klimaanlæg/varmeapparat m.m.
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KM/L

UDSTYRSNIVEAU ENERGIKLASSE
BlueHDi 100

(3)

CO2 G/KM
26,3 / 100

CHALLENGE

½ ÅRLIG GRØN

VEJLEDENDE

NY AFGIFT

EJERAFGIFT
1.050

PRIS
180.990

NY PRIS
174.990

(4)

CHALLENGE inkluderer Pack Komfort Plus (værdi 13.500 kr)
OBS: Priserne gælder kun så længe lager haves og ved køb og levering inden 31.12.2016
Priserne er anført uden leveringsomkostninger (3.880 kr.), alm. lak (4.000 kr.), metallak (6.500 kr.) og perlemor (9.000 kr.)

EKSTRA UDSTYR
Pack Komfort Plus

Bestillingskode

CHALLENGE

WX14 + UB01

S

Automatisk klimaanlæg
Automatisk blændfrit bakspejl
Elektrisk børnesikring bag
El-indfoldelige sidespejle
El-sideruder bag med anti-klem
Parkeringssensor bag
Regnsensor
S = Standardudstyr O = Option/ekstraudstyr - = Ikke tilgængelig
STANDARDUDSTYR
CHALLENGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHALLENGE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-punkt sikkerhedsseler på alle pladser
Selealarm på forsæder
6 airbags (fører- og passagerairbag, sideairbags og gardinairbags)
12V udtag
16" stålfælge med 3D kapsel
Aircondition
Bagrudevisker / vasker
Bagsæderyglæn justerbart i hældning
Bluetooth og USB-indgang
El-sideruder for
El-betjente sidespejle
Elektronisk startspærre
Fartpilot med hastighedsbegrænser
Fjernbetjent centrallås
Frakobling af passagerairbag
Handskerum med køling
Højde- og dybdejusterbart rat

•

Højdejusterbart førersæde
Højt monteret stoplygte
Isofix-beslag på yderpladser bag
Krom ved tågeforlygter
LED-kørelys
Læderrat
Mobil bagagerumsbund
Nedfældeligt bagsæde 2/3 - 1/3
Radio/CD, MP3, 4 højttalere, AUX-indgang og ratbetjening
Selestrammere på forsæder
Stofindtræk 'Liberia'
Tagrails
Tonede ruder
Tågeforlygter med svingfunktion
Varme i forsæder
Mørktonede bagruder (fra oktober produktion)

– KAMPAGNE

•

Pack Komfort Plus:
Automatisk klimaanlæg
Automatisk blændfrit bakspejl
El-indfoldelige sidespejle
Elektrisk børnesikring bag

El-sideruder bag med anti-klem
Parkeringssensor bag
Regnsensor

(3) Forbrug med standard fælge
(4) Alle viste priser er betinget af, at registreringsafgiftsændringerne formelt vedtages som del af Finansloven 2017
Bilens informationssystem samt eventuelt navigationssystem indeholder ikke dansk sprogvalg
Blue HDi er Citroëns seneste og miljøvenlige dieselmotorer med lavt forbrug samt lavt udslip af NOx-partikler og CO 2 .
Citroën forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl
og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr.
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PRIS
13.500

