
“Ситроен” -
динамика и
елегантност
на пътя
Световните тенденции в сегмента на компакт-

ните автомобили ярко открояват повишение на по-
купките в сравнение с останалите класове автомо-
били. През последната година за Западна Европа
този процент е 34. Тази тенденция за първото три-
месечие на 2006 година отчита и Съюзът на вноси-
телите на автомобили в България (СВАБ). В срав-
нение с минали години видимо нараства интересът
към колите, попадащи към сегмент В на автомо-
билния пазар.

Има няколко фактора, които оказват влияние
върху нарастващия обем от продажби на този тип
автомобили. За България основното е, че със срав-
нително по-малко средства купувачът получава
продукт, който до известна степен се доближава до
масовия среден клас автомобили. От друга страна,
компактните автомобили имат технически показа-
тели, разнообразие от двигатели и вътрешно про-
странство, които по нищо не отстъпват или имат
малка разлика с другите автомобили.

Типични представители на тази нова генерация
компактни автомобили е серията на “Ситроен” -
С1, С2, С3. Продажбите на фирмата от тази гама от
автомобили в Западна Европа от 4,7% през 2001
година достига до 8,6% през 2004 година от пазар-
ния дял на всички продавани автомобили. Адек-
ватно е и търсенето в България, където особено

през последната година продажбите вървят ста-
билно нагоре в проценти. Това се дължи на някол-
ко важни и видими причини.

Все по-голяма част от продажбите на компакт-
ните автомобили се дължи на разнообразието на
дизелови двигатели. Нарастването в рамките на ед-
на година е повече от 20%. За много кратък период
“Ситроен” отговори на очакванията на клиентите,
гарантира по-голяма функционалност и предложи
три дизелови двигателя само за С3, заедно с най-
новия HDI 110, свързан с филтър за твърди части-
ци, в зависимост от страната, в която се предлага.
Като цяло гамата на С3 е структурирана около се-
дем двигателя, отговарящи на нормата Euro IV -
четири бензинови и три дизелови. От това много-
образие се определя и динамиката на моделите С2
и С3. 

В допълнение на двигателите “Ситроен” пред-
лага най-пълната гама автомобили, оборудвани с
механични автоматизирани скоростни кутии, кои-
то създават приятно усещане при управление на
автомобила и предлагат функции, които гаранти-
рат комфорт и икономичност. Скоростната кутия
Senso Drive е истински заместител на класически-
те механични и автоматични скоростни кутии. Тя
предоставя на водача невероятно усещане при уп-
равление на автомобила благодарение на различ-
ните начини на превключване на предавките -
лостчета под волана, скоростен лост за постепенно
превключване или автоматичен режим, и на према-
хването на педала на съединителя. Водачът може
да избира между два отделни режима на функцио-
ниране - ръчен или автоматичен. От пускането и в
продажба скоростната кутия Senso Drive е
претърпяла няколко изменения. Водачът вече може
за известно време да превключи ръчно на желана-
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та от него предавка, без да излиза от автоматичния
режим, като не забравя, че скоростната кутия авто-
матично ще се върне на оптималната в случая пре-
давка веднага след приключване на маневрата. С
тези нововъведения и многообразие от двигатели
не случайно компактните автомобили на “Ситро-
ен” се превръщат в предпочитана марка и с ярко
открояваща се динамика на пътя, която се отчита
от всеки водач, застанал зад волана на тези автомо-
били.

Другата немаловажна причина, която коренно
отличава компактните автомобили на марката “Си-
троен”, е елегантността. Тя се изразява както в във
външния дизайн, така и с новия забележителен
стил на интериора. 

Външно колите съблазняват със силната си и
оригинална индивидуалност. Предната част се ха-
рактеризира с по-изразителни линии и нова по-
внушителна броня. В зависимост от версиите тази
броня приема различни форми. Долната решетка
за въздух е уголемена, а под декоративната решет-
ка с шевроните се появява процеп за пропускане на
въздуха. Декоративната решетка идеално се впис-
ва в линията на бронята. Отзад автомобилите са
оборудвани с нови модерни фарове с прозрачна
централна зона и нови и ясно изпъкващи шеврони
в унисон с останалите модели на марката. 

Паралелно с външната елегатна индивидуал-
ност новият забележителен стил на интериора под-
чертава удобството и изтънчеността на автомоби-
ла. Новото, напълно обновено бордно табло,
включва информация, идваща от ограничителя и
регулатора на скоростта, един уголемен екран от
течни кристали, както и един оборотомер с ясно
открояваща се скала. При  динамичните бензинови
версии таблото включва и сигнална лампа, която
светва, за да покаже, че е достигнат максималният
режим.

Изцяло обновената конзола е снабдена с опти-
мално интегриран централен многофункционален

екран, както и обновено авторадио или климатик.
Фасадата му е с изтънчен дизайн в хармония с це-
лия интериор.

Пуснат в продажба през юни 2005 година, “Си-
троен” С1 застава начело на гамата, предлагана от
производителя. Компактен, с възможност да при-
еме във вътрешното пространство спокойно чети-
рима души, С1 е модел с привлекателен и забавен
стил, който не прави компромиси по отношение на
качеството, сцеплението с пътя и най-вече със си-
гурността. Предлаган с атрактивни цени, С1 се
среща във версии с 3 и 5 врати и може да бъде обо-
рудван с бензинови или дизелови двигатели, ха-
рактеризиращи се с ниска консумация на гориво и
ниски емисии на вредни вещества.

В града най-малкият “Ситроен” е подвижен и
забавен, а на дълъг път той се превръща във
вдъхващ доверие автомобил, благодарение на оп-
тималното си сцепление на пътя, което ефективно
допринася за сигурността.

Изхождайки от данните за продажбите на ком-
пактните автомобили от серия В в рамките на За-
падна Европа, България и конкретно Бургаска об-
ласт, ясно се очертава тенденцията за стабилно на-
растване на пазарния дял на марката “Ситроен” с
нейните версии С1, С2 и С3. В този динамичен и
бързопроменящ се пазар “Ситроен” доказа със
своите качества, че се бори за максимално привли-
чане на клиенти, предлагайки оптималния вариант
за тях. Според представителите на “Бургас авто”,
дистрибутори на марката за Бургаска област, каче-
ствата на автомобилите от серия В са само част от
повишения интерес на купувачите. Атрактивното
предлагане, новите подходи в маркетинга на пред-
лаганите автомобили, съчетани с перфектното сер-
визно обслужване, допълват тенденциите на на-
растване в пазарния дял.
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