Specificaties Citroen C3 1.2 PureTech 82pk Feel + pack Relax en Airbump
Technische specificaties
Motor
Cilinderinhoud (in cm3)
Aantal cilinders/kleppen per cilinder
Energielabel
CO2 uitstoot (gr/km)
Max. vermogen (pk/kw)
Max. Koppel (Nm)

1199
3/4
B
105
82pk/60kw
118Nm

Transmissie
Bediening
Aantal versnellingen

Handmatig
5 versnellingen

Verbruik (in liters per 100km)
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Gecombineerd

5,6
4
4,6

Draaicirkel
Draaicirkel diameter (in meters)

10,7

Gewichten en inhouden
Leeggewicht (in kg)
Totaal toegestaan belast gewicht (in kg)
Max. aanhangergewicht ongeremd (in kg)
Max. aanhangergewicht geremd (in kg)
Brandstoftank in liters
Bagageruimte/met neergeklapte bank (in dm3)

955
1510
450
450
45
300/niet bekend

Prestaties
Maximum snelheid in km/h
0-100 km/h in seconden

177
12,3

Uitrusting
Pack Relax
- Parkeersensoren achter
- Citroen Connect Nav 7” touchscreen
- Automatische airconditioning
- Citroen Connect box met noodoproep
(pechhulp met lokalisatie, ecodriving)
Veiligheid
- 6 airbags: bestuurders-, passagiers-, zijen gordijnairbags
- ABS met elektronische
remkrachtverdeling (EBD) en remassistent
(BAS)
- Always On achterlichten met 3D effect
- Bandenreparatiekit
- Automatisch inschakelende
alarmverlichting bij een noodstop
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Coffee Break Alert
- Comfort knipperlichten (1x activeren, 3x
knipperen
- ESP met ASR
- Hill Start Assist
- Lane Departure Warning
- Verkeersbordherkenning
- Vijf driepuntsgordels
Comfort
- Twee bekerhouders in middenconsole
- Boordcomputer
- Centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening
- Cruise control met snelheidsbegrenzer
- Elektrische ramen vóór
- In hoogte en diepte verstelbaar stuur
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Stuurbekrachtiging
- Elektrisch verstel- en verwarmbare
buitenspiegels
- Radio, 4 speakers met bluetooth, USB en
AUX aansluiting (incl. Stuurwielbediening)

Interieur
- In delen neerklapbare achterbank met 3
hoofdsteunen en ISOFIX
- Kledinghaken op de 2e zitrij
- Zonneklep bestuurder en passagier met
spiegel
- Toerenteller
- Stuurwiel voorzien van “Chrome Satin”
accenten
Exterieur
- LED dagrijverlichting
- Airbump zijkant
- Getinte ruiten
- Vóór- en achterbumper in carrosseriekleur
gespoten met zwarte insert
- 15” wieldoppen “Whaletail”
- Buitenspiegelkappen uitgevoerd in “Noir
Perla Nera”
- Dashboardstrip uitgevoerd in “Noir Onyx”
met “Gris Mium” omlijsting
- Mistlampen vóór
- Portiergrepen in carrosserie kleur

