CITROËN C4 SPACETOURER
& GRAND C4 SPACETOURER
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1974
CITROËN uvádí na trh CX.
Tento vůz s pohonem předních kol,
hydropneumatickým podvozkem,
aerodynamickým zadním konkávním
oknem a futuristickým přístrojovým
panelem je výsledkem dlouholetého
výzkumu. Moderní design a pokročilé
technologie mu zajistí skvělou kariéru.

1934
Seznamte se s výjimečnými
modely, které utvářejí historii
značky CITROËN – od roku 1919
až po současnost.
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CITROËN mění zažité představy
o automobilu a přichází s revolučním
modelem Traction Avant. Již samotný
název odhaluje inovaci, kterou tento
model přináší: pohon předních kol.

1939
CITROËN uvádí na trh model Tub, který
v rámci své moderní koncepce nabízí mimo
jiné i boční posuvné dveře. Od roku 1948
se nástupcem stává model H.

1948
Na trh přichází legendární
a nezapomenutelný 2 CV –
ekonomický a spolehlivý vůz,
který v naprostém pohodlí přepraví
4 osoby a náklad o váze až 50 kg.

Multižánrový umělec Le Tone
se proslavil v devadesátých letech
hudebním hitem ve stylu French
Touch „Joli Dragon“. Skládání
muziky se věnoval 15 let,
ale postupně ho stále více
přitahovaly ilustrace. Některé z jeho prací byly
k vidění mimo jiné i v galerii Centre Pompidou.
Le Tone obdivuje umělce, kteří pracují s barvou,
ale sám upřednostňuje černobílé kresby,
které používá k vyprávění jednoduchých příběhů
zachycených ve svých zápisnících.

2016
Koncept Cxperience mění zažité
představy o luxusním hatchbacku:
dynamická silueta, designový interiér
a pokročilé technologie... milovníci
automobilového designu ho mohou
obdivovat prozatím pouze v návrzích.

1955
Citroën DS, jehož aerodynamické linie
dodnes přitahují pozornost, je poprvé
představen na autosalonu v Paříži
v roce 1955. Futuristický vzhled z dílny
designéra Flaminia Bertoniho mu
vynesl přezdívku Létající talíř.

1968
Doba si žádá lehké a snadno
ovladatelné vozy jako jsou
Ami 6 a Dyane, ale objevuje se také
originální Méhari, vůz do náročného
terénu vhodný pro jakékoliv využití.

2017
CITROËN se může pochlubit skutečně úctyhodným výčtem
sportovních úspěchů: pětinásobný vítěz poháru konstruktérů
ve světovém šampionátu Rally Raid v letech 1993–1997,
v období 2003–2012 držitel 8 mistrovských titulů v šampionátu
WRC a 3 titulů mistra světa WTCC v letech 2014–2016.
Značka, známá svým výjimečným sportovním duchem, se do WRC
v roce 2017 vrací s jediným cílem: stanout opět na stupních vítězů!

3

CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MÉHARI

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN PRO KAŽDÉHO
Ve městě i při výletech do přírody oceníte pohodlí a pohodu na cestách!
To vše jsou hodnoty, které jsou značce Citroën vlastní.
CITROËN BERLINGO
(DOSTUPNÉ VE VERZI M – XL)
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MODELOVÁ ŘADA

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

(DOSTUPNÉ VE VERZI XS – M – XL)

CITROËN C4 SPACETOURER
& GRAND C4 SPACETOURER
PROSTOR PRO VŠECHNY BLÍZKÉ
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10 DŮVODŮ PROČ SI POŘÍDIT
CITROËN C4 SPACETOURER NEBO GRAND C4 SPACETOURER
DESIGN

STRANA 10–15

KOMFORTNÍ
ODPRUŽENÍ
STRANA 18–19

PAKET LOUNGE
STRANA 18–19

POHODLÍ
A VARIABILITA
STRANA 20–21

OTEVÍRATELNÉ
PANORAMATICKÉ
STŘEŠNÍ OKNO
STRANA 22–23
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naskenujte si tento kód svým chytrým
telefonem a podívejte se na instruktážní
videa pro CITROËN C4 SPACETOURER
a  GRAND C4 SPACETOURER.

HANDS-FREE PŘÍSTUP
A STARTOVÁNÍ
STRANA 24–25

ON-LINE
NAVIGACE
STRANA 26–27

DISPLEJ 12" HD
STRANA 26–27

VISION
360°

STRANA 28–29

ÚČINNÉ
MOTORY
STRANA 32–35
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Naskenujte si tento kód svým chytrým
telefonem a podívejte se na instruktážní
videa pro CITROËN C4 SPACETOURER
a GRAND C4 SPACETOURER.

10 DESIGN

MODERNÍ
A TECHNOLOGICKY
VYSPĚLÝ RODINNÝ VŮZ
5 NEBO 7MÍSTNÝ

CITROËN C4 SPACETOURER a GRAND C4 SPACETOURER
zosobňují to nejlepší z know-how značky s ohledem na
architekturu vozu a jeho technologie. Dynamické linie a světelný
podpis okamžitě odhalují silný charakter. Komfortní interiér
ve spojení s varaibilitou promění každou cestu v jedinečný
zážitek a chvíle plné společné pohody.
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CITROËN C4 SPACETOURER a GRAND C4 SPACETOURER jsou k dispozici v 7 barvách karoserie.
CITROËN C4 SPACETOURER je jednoznačně identifikovatelný díky dvoubarevnému provedení karoserie
se střechou a zpětnými zrcátky v provedení černá Onyx, které je k dispozici na přání.
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ŠEDÁ ACIER

ČERVENÁ RUBI

ŠEDÁ PLATINIUM

BÍLÁ BANQUISE

ČERNÁ ONYX

PÍSKOVÁ

JE POUZE NA VÁS,

JAKOU BARVU ZVOLÍTE PRO SVŮJ CITROËN C4 SPACETOURER
NEBO GRAND C4 SPACETOURER
MODRÁ ALCHEMY

ŠEDÁ ACIER

BÍLÁ BANQUISE

PÍSKOVÁ

ČERVENÁ RUBI

ŠEDÁ PLATINIUM

MODRÁ ALCHEMY
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ZVOLTE INTERIÉR

ODPOVÍDAJÍCÍ VAŠIM PŘEDSTAVÁM
Dáváte přednost pohodlí a světlým tónům? Nebo preferujete
dynamiku či kvalitní zpracování a exkluzivní materiály?
Přizpůsobte interiér svého vozu CITROËN C4 SPACETOURER
nebo GRAND C4 SPACETOURER svým představám.
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INTERIÉR DUNE BÉŽOVÝ
PRO ABSOLUTNÍ POHODLÍ
Interiér Dune béžový upřednostňuje
světlé tóny a hebkost.
Sedadlo Relax* stejně jako přední
sedadla s masážní funkcí nabízejí
nesrovnatelný komfort.
Látkové čalounění Yatago šedá,
které je obzvláště hebké na dotek,
spolu s provoněným interiérem,
které zajistí osvěžovač vzduchu,
jsou předpokladem pro cestování
na nejvyšší úrovni.

INTERIÉR HYPE ŠEDÝ
PRO KOMFORT A ELEGANCI
Vychutnejte si maximální pohodlí
v kabině Hype šedá, která snoubí
luxus kožených sedadel
s masážní funkcí a přidanou
hodnotou paketu Kids.

*Sedadlo Relax je dostupné pouze s černým koženým čalouněním a dvoubarevnou kůží Nappa.
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ODSTRANIT
NEPŘÍJEMNÉ VJEMY

USNADNIT
ŽIVOT NA PALUBĚ

ULEVIT

OD PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

POUŽÍVAT
INTUITIVNĚ

16 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

PRO BEZKONKURENČNÍ POHODLÍ
CITROËN vytváří podmínky pro maximální pohodlí všech cestujících.
Pod označením CITROËN ADVANCED COMFORT® se skrývají nová
inovativní řešení a inteligentní technologie, které si kladou za cíl zajistit
celkovou fyzickou i psychickou pohodu posádky. Po zvážení veškerých
očekávání našich zákazníků jsme se vydali směrem, který zohledňuje
odvahu a pokrok značky CITROËN s ohledem na jízdní komfort.
Zaměřuje se na pět základních oblastí: intuitivní ovládání
a akustický komfort, praktičnost interiéru, pohodlí
a uživatelsky vstřícné technologie.
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18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

PAKET LOUNGE
PRO VÝJIMEČNÝ KOMFORT

Interiér vozu CITROËN C4 SPACETOURER
a GRAND C4 SPACETOURER nabízí skutečně
unikátní prosvětlenou kabinu, kde dominují
příjemné materiály a prostornost. Vybrané
verze vozů CITROËN C4 SPACETOURER
a GRAND C4 SPACETOURER lze dodat
s paketem Lounge, zahrnujícím přední masážní
sedadla. Maximální pohodlí zajistí rovněž hlavové
opěrky Relax sedadel řidiče a spolujezdce
se 3 úrovněmi nastavení a přizpůsobitelnými
bočnicemi. Paket Lounge je k dispozici s interiérem
Dune béžový a Hype šedý. Díky zkušenostem
závodního týmu CITROËN si můžete užívat pohodlí
jedinečného odpružení zajišťujícího přesné řízení,
snadnou ovladatelnost a vysokou míru stability.
*Sedadlo Relax je k dispozici pouze s koženým čalouněním.
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PROSTORNÝ
A VARIABILNÍ INTERIÉR
PRO MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

3 sklopná a samostatně posuvná zadní sedadla jsou stejně široká
a poskytují cestujícím maximální pohodlí. Přední sedadla mají
zezadu vestavěný praktický stolek*.
Výjimečně velký vnitřní prostor umožňuje všem cestujícím jízdu
v těch nejlepších podmínkách. Sklopné* sedadlo spolujezdce
a rovná podlaha* zavazadlového prostoru umožňuje
přepravovat dlouhé předměty.
CITROËN C4 SPACETOURER a GRAND C4 SPACETOURER
disponují celou řadou praktických úložných ploch jako jsou
klimatizovaná odkládací schránka u spolujezdce, středová přihrádka
s USB porty a zásuvkou 230 V*, velkou schránkou mezi předními
sedadly, dva uzavřené prostory v podlaze a síťky ze zadní strany
předních sedadel*. Neméně praktické jsou také úložné prostory
v podlaze* před předními sedadly, kam si můžete schovat cennosti.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
**Objem zavazadlového prostoru se sedadly 2. řady posunutými zcela dopředu.
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OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

CITROËN
C4 SPACETOURER
AŽ

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER
AŽ

630 L** 704 L**
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22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

PANORAMATICKÉ
ČELNÍ SKLO
PRO PŘÍJEMNĚ
PROSVĚTLENÝ INTERIÉR

Panoramatické čelní sklo poskytuje unikátní prosvětlení
kabiny a  otevírá výhled všem cestujícím. V kombinaci
s panoramatickou střechou* umožňuje maximálně
prosvětlit vnitřek vozu a posiluje dojem velikosti
a otevřenosti vůči svému okolí.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

23

HANDS-FREE
OVLÁDÁNÍ VÍKA
ZAVAZADELNÍKU
PRO SNADNÝ PŘÍSTUP

CITROËN C4 SPACETOURER
i GRAND C4 SPACETOURER jsou
vybaveny hands-free ovládáním víka
zavazadelníku, které umožňuje snadnou
manipulaci i s plnýma rukama:
pro otevření či zavření víka zavazadlového
prostoru stačí jednoduchý pohyb nohou
pod zadním nárazníkem. Jednoduše
se tak dostanete do prostorného
a širokého zavazadelníku
svého nového vozu.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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26 TECHNOLOGIE

INOVATIVNÍ
TECHNOLOGIE

PRO INTUITIVNĚJŠÍ POUŽÍVÁNÍ
Na dotykovém 7" displeji propojeném s navigačním
systémem CITROËN Connect Nav se zobrazuje trojrozměrná
mapa s možností zoomování. Displej 12" HD zobrazuje
veškeré jízdní informace nebo větší 3D navigační mapu
pro lepší přehlednost. Je plně konfigurovatelný, takže je
pouze na vás, jestli chcete sledovat informace z palubního
počítače, navigaci, multimédia nebo asistenční systémy
řízení. Pomocí funkce Mirror Screen propojíte svůj chytrý
telefon se systémem ve voze a kompatibilní aplikace
můžete ovládat přímo na dotykovém 7" displeji
(kompatibilní s Apple CarPlay™ a Android Auto).
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LZE DEAKTIVOVAT

BEZPEČNOST
A 15 ASISTENČNÍCH
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
S DOPORUČENOU
RYCHLOSTÍ
Tento systém přináší řidiči informace o rychlostních
limitech, které je třeba dodržovat. Jakmile je dopravní
značka s omezením rychlosti detekována kamerou,
řidič může přijmout doporučení k povolené rychlosti
a upravit tempomat nebo omezovač.

VAROVÁNÍ
PŘED SNÍŽENÍM
POZORNOSTI ŘIDIČE

Systém sleduje chování řidiče pomocí multifunkční
kamery umístěné v horní části čelního skla a zjišťuje
případné odchylky od dráhy vozu od vodorovného
značení na silnici. Tato funkce je zvláště vhodná
na dálnicích při rychlostech nad 65 km/h.
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LZE DEAKTIVOVAT

VISION 360

Tato technologie zjednodušuje manévrování
s vozem. Systém se aktivuje manuálně nebo
automaticky při couvání. Poskytuje pohled
shora na vůz a jeho okolí v úhlu 360°: pohled
se při pohybu vozu aktualizuje a automaticky
přepíná do různých zobrazení.

LZE DEAKTIVOVAT

AUTOMATICKÉ
PŘEPÍNÁNÍ
DÁLKOVÝCH SVĚTEL

Funkce vyhodnotí podmínky provozu a pokud
je to možné, přepne automaticky potkávací světla
na dálková a naopak.

PŘISVÍCENÍ
DO ZATÁČEK

LZE DEAKTIVOVAT

PARK ASSIST

Aktivní systém usnadňující podélné parkování
i parkování do řady. Jakmile systém řidič aktivuje,
je zahájeno hledání parkovacího místa vyhovujícího
rozměrům vozu a po jeho nalezení provede vůz
zcela bezpečně automatické zaparkování. Řidič
ovládá pouze pedál plynu a brzd.

LZE DEAKTIVOVAT

AKTIVNÍ SYSTÉM
SLEDOVÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU
Tento systém, který je velmi užitečný
na rychlostních silnicích a dálnicích,
upozorňuje řidiče pomocí kontrolky ve vnějších
zpětných zrcátkách na přítomnost jiného auta
v mrtvém úhlu.

Systém funguje podle úhlu otočení volantu
v rychlosti do 40 km/h. Přední mlhový
světlomet umožňuje za pomoci dodatečného
světelného paprsku přisvítit pravotočivou nebo
levotočivou zatáčku až do úhlu 75°.
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LZE DEAKTIVOVAT

VAROVÁNÍ PŘED
NEÚMYSLNÝM
OPUŠTĚNÍM
JÍZDNÍHO PRUHU
Systém rozpoznávající pomocí kamery
vodorovné značení na silnici dokáže zjistit
neúmyslné opuštění jízdního pruhu.
Jakmile systém zjistí riziko překročení dělicí
čáry, upozorní řidiče zvukovým signálem
a vizuálně na přístrojové desce.

30 TECHNOLOGIE

LZE DEAKTIVOVAT

NOUZOVÉ
AUTOMATICKÉ
BRZDĚNÍ ACTIVE
SAFETY BRAKE

Systém nouzového automatického brzdění
se zvukovou a vizuální výstrahou snižuje riziko
vzniku kolize. Multifunkční kamera umístěná
v horní části čelního skla detekuje překážky.
Je-li zjištěno riziko kolize, systém řidiče
upozorní a pokud řidič nereaguje,
systém automaticky vozidlo zastaví.

LZE DEAKTIVOVAT

VÝSTRAHA
PŘED RIZIKEM KOLIZE
Systém, který varuje řidiče před možností
kolize s před ním jedoucím vozem, funguje
od rychlosti 30 km/h díky radaru
nacházejícímu se v přední části vozu.

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM OSPALOSTI
COFFEE BREAK ALERT
Systém po 2 hodinách nepřetržitého řízení
při rychlosti převyšující 65 km/h vyzve
řidiče, že je čas udělat si přestávku.

ASISTENT
PRO ROZJEZD
VE SVAHU

Systém usnadňující rozjezd do svahu, který zabrání
nežádoucímu posunu vozu po uvolnění brzdového
pedálu. Funguje při sklonu větším než 3 %,
kdy udržuje vůz na místě po dobu dvou vteřin.

ZPĚTNÁ
PARKOVACÍ KAMERA
TOP REAR VISION
Systém umožňující zobrazit na dotykovém displeji
pomocí 180° panoramatické kamery bezprostřední
okolí vozu. Při přiblížení se k překážce kamera
automaticky zoomuje.

ADAPTIVNÍ
TEMPOMAT

Systém pomocí kamery detekuje
před ním jedoucí vozidlo a automaticky
udržuje bezpečnou vzdálenost používáním
brzd a akcelerátoru podle parametrů dříve
nastavených řidičem. Systém je funkční
od rychlosti 30 km/h.

ELEKTRICKÁ
PARKOVACÍ BRZDA

Systém umožňuje automatické zatažení
při vypnutí motoru a automatické uvolnění
po rozjetí vozu (standardní aktivace)
nebo manuální ovládání páčkou.
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MOTORY

NEJNOVĚJŠÍ GENERACE
CITROËN C4 SPACETOURER
i GRAND C4 SPACETOURER jsou charakteristické
výbornými jízdními vlastnostmi. Nabízejí se s účinnými
a úspornými motory nejnovější generace, které jsou
všechny vybaveny funkcí Stop & Start. U zážehových
se jedná o tříválcový motor PureTech 130, vznětové
verze pohání motory BlueHDi 130 a 160.
Motory vynikají nízkou spotřebou a emisemi CO2.
Vozy CITROËN C4 SPACETOURER
i GRAND C4 SPACETOURER se mohou
pochlubit hodnotou emisí CO2 od 106 g/km.

Porota jubilejního 20. ročníku ankety International Engine of the Year
Awards ve Stuttgartu udělila v roce 2018 již počtvrté v řadě titul
Mezinárodní motor roku v kategorii 1,0–1,4 l tříválcovému
benzinovému přeplňovanému motoru PureTech 110 k S&S a 130 k S&S.
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VÝKON

A POTĚŠENÍ Z JÍZDY
Pro zajištění maximálního pohodlí a potěšení
z jízdy jsou CITROËN C4 SPACETOURER
i GRAND C4 SPACETOURER nyní
k dispozici s automatickou převodovkou
EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8),
která optimalizuje řazení rychlostních stupňů
a snižuje spotřebu paliva a emise CO2.
Benzinový přeplňovaný tříválec
PureTech 130 S&S s vysokotlakým přímým
vstřikováním a novou generací velmi účinného
turba (240 000 ot./min) v kombinaci
s automatickou převodovkou EAT8 nabízí
klidnější jízdní projev. Tento motor představuje
nejlepší kompromis mezi nízkým točivým
momentem a výkonem: 95 % točivého momentu
je v rozmezí 1500–3500 ot./min, což umožňuje
jeho optimální využití za všech okolností.
Benzinový motor PureTech 130 S & S EAT8
vykazuje hladinu emisí CO2 od 117 g/km
a nabízí vynikající jízdní vlastnosti.
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HLAVNÍ
PRVKY
SÉRIOVÉ
VÝBAVY

VERZE LIVE**

36 ZÁKLADNÍ VÝBAVA
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PROVEDENÍ INTERIÉRU
INTERIÉR DUNE BÉŽOVÝ

LÁTKA MILAZZO ŠEDÁ

LÁTKA YATAGO ŠEDÁ

ČERNÁ KŮŽE

INTERIÉR HYPE ŠEDÝ

ČERNÁ LÁTKA FINN/ŠEDÁ KŮŽE

KŮŽE NAPPA DVOUBAREVNÁ
ČERNÁ & BÉŽOVÁ

ČERNÁ KŮŽE

HLINÍKOVÁ KOLA

HLINÍKOVÁ KOLA
17" ZEPHYR
ČERNÁ S VÝBRUSEM**

HLINÍKOVÁ KOLA
17" SHAMAL
ČERNÁ S VÝBRUSEM**

HLINÍKOVÁ KOLA
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HLINÍKOVÁ KOLA
GARBIN 16"****

HLINÍKOVÁ KOLA
17" LEVANT
ŠEDÁ ANTHRA****

(M): metalický lak – (P): perleťový lak – (S): standardní lak.
(1) Soubor služeb zahrnující urgentní volání a asistenci.
(2) Zahrnuje navigační systém TomTom.
(3) Pouze s motorizacemi BlueHDi 160 S&S EAT8.
(4) Zahrnuje automatické rozsvěcování světel, automatické stěrače a elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko.
(4) Zahrnuje ACTIVE SAFETY BRAKE, VAROVÁNÍ PŘED SNÍŽENÍM POZORNOSTI ŘIDIČE,
VAROVÁNÍ PŘED NEÚMYSLNÝM OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU, VÝSTRAHA PŘED RIZIKEM KOLIZE
A ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ S DOPORUČENOU RYCHLOSTÍ,
AUTOMATICKÉ DÁLKOVÉ SVĚTLOMETY, AKTIVNÍ TEMPOMAT ACC STOP NEBO ACC 30.
Výbava a technologie popsané v tomto katalogu se týkají modelu CITROËN C4 SPACETOURER
a GRAND C4 SPACETOURER. Provedení vozidel CITROËN prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích
může lišit. Podrobné informace o sériovém nebo doplňkovém vybavení jednotlivých modelů řady CITROËN
naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“ na stránkách www.citroen.cz.
*K dispozici rovněž pro CITROËN C4 GRAND SPACETOURER.
**Pouze pro CITROËN C4 SPACETOURER.
***Pouze pro CITROËN C4 GRAND SPACETOURER.
****Prodáváno v rámci příslušenství, balení neobsahuje šrouby a středové krytky.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZMĚRY

1610 / 1625

Objevte širokou nabídku originálního příslušenství pro váš
CITROËN C4 SPACETOURER a GRAND C4 SPACETOURER.

CD přehrávač ve schránce spolujezdce

Nosič kol na tažné zařízení

Vana do zavazadelníku

Ozdobné kryty prahů (broušená ocel)

1573 / 1587

1576 / 1590

1826

1971* / 2117

Nabídka dětských sedaček
764

889
4438

Spotřeba
ve městě
(l/100 km)

Spotřeba
mimo město
(l/100 km)

Spotřeba
kombinovaná
(l/100 km)

Emise
CO2 (g/km)

Citroën C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S EAT8

5,6

4,4

4,8

110

Citroën C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S MAN6

4,5

3,5

3,9

102

Citroën C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S EAT8

4,1

3,5

3,7

106

Citroën Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S MAN6

6,1

4,4

5,0

114

Citroën Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S EAT8

5,8

4,5

5,0

114

Citroën Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S MAN6

4,6

3,6

3,9

104

Citroën Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S EAT8

4,1

3,6

3,7

99

Citroën Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 160 S&S EAT8

5,5

4,2

4,7

124

Motory Euro 6.2 (Euro 6.d-TEMP)**

*Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 odpovídají homologaci NEDC (R (EU) č. 715/2007 a R (EU) č. 692/2008
v použitelném znění) umožňují porovnání s dalšími vozidly. Od 1. září 2017 jsou pro některá nová vozidla hodnoty spotřeby paliva
a emisí CO2 určovány na základě nových předpisů (WLTP) a tyto údaje byly přepočítány na NEDC, aby je bylo možno porovnávat.
Obraťte se, prosím, na své prodejní místo, kde vám poskytnou nejnovější informace, a ověřte si, zda nedošlo ke změně hodnot.
Tyto hodnoty nezohledňují zejména podmínky používání vozidla, způsob jízdy, výbavu nebo doplňky na přání a mohou se měnit
podle typu pneumatik.
**V procesu homologace.
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SPOTŘEBA A EMISE CO2 (měřeno metodou podle směrnice EU)*

1573 / 1587

1576 / 1590

1826

1971* / 2117

873

889
4602

Hodnoty uvedeny v mm.
*Šířka vozu včetně vnějších zpětných zrcátek.

ZÁKLADNÍ:	
2 ROKY bez omezení počtu ujetých km. Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
NA LAK:
ZÁRUKA

 ROKY pro osobní vozy.
3
2 ROKY pro užitkové vozy.

PROTI PROREZAVĚNÍ: 1
 2 LET pro osobní vozy.
5 LET pro užitkové vozy.
Pro více informací se seznamte s podrobnými podmínkami ve svém prodejním místě CITROËN.

EssentialDrive:	OD 3 DO 5 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.
IdealDrive:
SMLOUVY

 D 3 DO 5 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
O
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Okamžitá identifikace vozidla
v autorizované síti Citroën.

FreeDrive: 	OD 2 DO 5 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Výměna opotřebovaných dílů.
Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.

STÁHNĚTE SI NOVOU MOBILNÍ APLIKACI MY CITROËN,
abyste mohli využívat sledování provozu svého automobilu na míru a měli přístup ke všem službám
CITROËN ze svého chytrého telefonu.

názory klientů
citroen-advisor.cz

HODNOŤTE, TVOŘTE A SDÍLEJTE SVŮJ NÁZOR NA SVÉ VOZIDLO
nebo na prodejní místo CITROËN po nákupu nebo po zásahu provedeném ve vašem servisu.
Poznámky a příspěvky jsou zveřejňovány na stránkách Citroën.

Více
informací
naleznete
na citroen.cz
Financování
a nabídky
služeb

doporučuje
C AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Provedení vozidel CITROËN, prodávaných v EU, se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu
„Ceník“ na stránkách www.citroen.cz. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich definici v době tisku tohoto dokumentu a nemohou být považovány za smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění
charakteristiky představených modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy popsaných v této brožuře představuje veškerou technologii použitou u modelu Nové SUV Citroën C5 Aircross. Tyto prvky mohou
být součástí standardní, nebo doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AUTOMOBILES CITROËN potvrzuje, že v souladu s právními předpisy týkajícími se nakládání s vozidly po ukončení jejich životnosti plní stanovené cíle a že při výrobě produktů,
které prodává, jsou používány recyklovatelné materiály. Zobrazené barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu byla věnována velká péče, jestliže se však
domníváte, že obsahuje chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit. Pro získání bližších informací nás kontaktujte na Infolince +420 222 352 277 nebo na adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o službách CITROËN se obraťte
na prodejní místa naší sítě v ČR. CITROËN ASSISTANCE: 800 10 12 10. Bezplatné volání v rámci ČR.
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www.citroen.cz či m.citroen.cz z mobilního telefonu nebo si stáhněte zdarma mobilní aplikaci.
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KOMPLETNÍ NABÍDKU CITROËN NALEZNETE NA

