
 
 
 
 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU C3 AIRCROSS 

 
2 gniazda 12V w konsoli centralnej  
ABS  
Active Safety Brake  
Alarm niezamierzonego przekroczenia linii  
Automatyczne blokowanie zamków po ruszeniu  
Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania  
Blokada zabezpieczająca otwarcie drzwi tylnych (manualna)  
Citroën Connect BOX (BTA - SOS i Assistance)  
Citroën Connect NAVi 3D na ekranie dotykowym 7’’, dźwięk przestrzenny  
Arkamys  
Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni (DSGi)  
Czujniki parkowania z tyłu  
Elektroniczny rozdział siły hamowania (REF)  
ISOFIX w II rzędzie  
Kanapa tylna dzielona 1/3 - 2/3  
Kierownica obszyta skórą z elementami lakierowanymi + sterowanie radia  
Klimatyzacja automatyczna z filtrem z węgla aktywnego  
Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość  
Komputer pokładowy wielofunkcyjny  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane  
Lusterko wsteczne elektro chromatyczne  
Lusterko wsteczne z funkcją dzień/noc (manualne)  
Nakładki ochronne zderzaków lakierowane - Gris Anthra  
Obręcze aluminiowe 16'' Matrix diamantée  
Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze czarnym Perla Nera  
Opony 205/60 R16  
Osłona przestrzeni bagażowej ruchoma  
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe w II rzędzie  
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia  
Poduszka bezpieczeństwa kierowcy  
Poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia  
Poduszki bezpieczeństwa boczne w I rzędzie  
Poduszki bezpieczeństwa kurtynowe boczne z przodu i z tyłu  
Reflektory halogenowe H7 / H7 z reflektorami przeciwmgłowymi z  
doświetlaniem zakrętów  
Regulacja foteli wzdłużna i kąta oparcia ręczna  
Relingi dachowe wzdłużne Noir Onyx brillant  
Schowek na rękawiczki w konsoli centralnej. Zamykany, podświetlany i  
chłodzony  
Schowki w przednich drzwiach  
System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości  
System stabilizacji toru jazdy (ESP)  
System wspomagania hamowania awaryjnego (AFU)  
Szyby boczne barwione  
Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytrzaskowe  
Światła do jazdy dziennej DRL LED  
Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Uchwyt na napoje w panelu środkowym  
Wspomaganie kierownicy  
Wycieraczki przednie z pracą automatyczną (czujnik deszczu)  
Zamek centralny sterowany pilotem  
Zestaw naprawczy  

 
 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE MODELU C3 AIRCROSS 
 
 

➢ Connect box bta 
➢ Active safety brake - system hamowania awaryjnego 

➢ ADML - zdalny dostęp i bez kluczykowe uruchamianie pojazdu 
➢ Dach bi-ton - noir ink black 
➢ Koło zapasowe 
➢ Tapicerka metropolitan grey + podłokietnik kierowcy c&t square grey (u2) 

 

 



 


