NOVÝ CITROËN C4 PICASSO
& GRAND C4 PICASSO
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Umelec Le Tone so svojím hitom
„Joli Dragon“ (pieseň Pekný drak),
stál v 90. rokoch pri zrode
hudobného žánru „French
Touch”. 15 rokov sa venuje
hudbe a postupne prechádza
k ilustrácii. Od roku 2011 sú jeho diela
vystavované najmä v múzeu moderného umenia
Centre Pompidou v Paríži. Le Tone obdivuje
umelcov ovládajúcich farbu, ale sám priznáva
svoju slabosť pre čiernu a bielu, ktoré používa
na rozprávanie jednoduchých príbehov, čo
si kreslí fixkou do svojich zošitov.

1934

2014

CITROËN s modelom
Traction Avant spôsobuje
revolúciu vo svete automobilizmu. Toto vozidlo disponuje
zvláštnosťou, ktorá mu
dala meno – pohon
prednej nápravy.

CITROËN C4 CACTUS
prináša inovácie v oblasti
dizajnu a ochrany vďaka
unikátnej technológii
Airbump®.

1919
Od roku 1919 až po súčasnosť spoznajte výnimočné modely, ktoré
tvoria históriu značky CITROËN.
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Vozidlo CITROËN Typ A
sa začína vyrábať sériovo.

1939
CITROËN uvádza Tub s modernou
koncepciou, ktorá prináša okrem iného
aj bočné posuvné dvere určené na
nakladanie. V roku 1948 bude jeho
nasledovníkom typ H.

1948
Vozidlo 2 CV je navrhnuté ako
„úsporné a bezpečné vozidlo, schopné
prepraviť 4 osoby a 50 kg batožiny
v maximálnom pohodlí“.

1968
Obdobie ľahkých a šikovných vozidiel
ako Ami 6 a Dyane. Nemôžeme
zabudnúť na Méhari, originálne vozidlo
vhodné na všetky cesty a každé použitie.

1974
70. a 80. roky podčiarkujú technologickú
vyspelosť značky vďaka vozidlám CX,
BX, AX a vozidlu prémiového segmentu
s označením XM vybavenému
hydropneumatickým pružením, ktoré
spája elektroniku a hydrauliku.

2017
5-krát víťaz Svetového pohára konštruktérov v Rallye-Raid od
1993 do 1997, držiteľ 8 titulov majstra sveta WRC od 2003
do 2012 a 3-krát po sebe majster sveta v rámci 3-ročného
pôsobenia vo WTCC (od 2014 do 2016) je naozaj výnimočná
zbierka titulov. Hnaný svojou záľubou vo výzvach sa CITROĒN
v roku 2017 vracia na okruhy WRC s jediným cieľom – opäť
potvrdiť svoju výnimočnosť.
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NOVÉ MODELY CITROËN C4 PICASSO
A GRAND C4 PICASSO
RADOSŤ NASADNÚŤ
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI*

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN NEMO
MULTISPACE*

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN PRE KAŽDÉHO
CITROËN C-ELYSÉE

V meste aj na dlhších cestách oceníte pocit komfortu a príjemne
strávených chvíľ. Hodnoty, ktoré sú pre značku CITROËN kľúčové.

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C4 AIRCROSS*

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C5

CITROËN C5 TOURER

CITROËN
CITR
CI
TROË
OËN
N SPACETOURER
SPAC
SP
ACET
ETOU
OURE
RERR

CITROËN JUMPER COMBI

* Nie je v ponuke pre SR.
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PRODUKTOVÝ RAD
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NOVÉ MODELY CITROËN C4 PICASSO
A GRAND C4 PICASSO A 10 ZÁKLADNÝCH VÝHOD

STRANY 28 - 29

DIZAJN

BEZDOTYKOVÉ
ZADNÉ VÝKLOPNÉ DVERE

STRANY 18-19

STRANY 30 - 31

KOMFORTNÉ
PRUŽENIE

PRIPOJENÁ
NAVIGÁCIA

STRANY 20 - 21

STRANY 30 - 31

PACK LOUNGEE

DISPLEJ 12” HD

STRANY 22 - 23

STRANY 32 - 33

PRIESTRANNOSŤ
OSŤ
TA
A MODULARITA

VISION
360

STRANY 10 - 17

STRANY 26 - 27

PANORAMATICKÉ
ČELNÉ SKLO

6

ZÁKLADNÉ VÝHODY

STRANY 36 - 39

MOTORY
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NOVINKA

8.00,
začiatok dňa

RODINNÉ VOZIDLO
MODERNÉ A INOVATÍVNE

Nové modely CITROËN C4 PICASSO a GRAND
C4 PICASSO ponúkajú to najlepšie z poznatkov
a skúseností značky CITROËN v oblasti architektúry
a technológie automobilov. Ich dynamické línie
a svetelný podpis v prednej aj zadnej časti už na
prvý pohľad vyjadrujú ich osobnosť.
Komfort a modularita interiéru sú zárukou jedinečnej
a pohodovej jazdy, predurčenej na zdieľanie s vašimi
blízkymi.

10 DIZAJN
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DVE SILUETY

KOMPAKTNÁ A PRIESTRANNÁ

16.00,
odchod zo školy

12 DIZAJN

Doteraz sú nové modely CITROËN C4 PICASSO
a GRAND C4 PICASSO
PICAS vybavené novou prednou
maskou. Dynamický a moderný dizajn získavajú
vďaka plynulým líniám
líniám a odvážnemu vzhľadu.
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NOVINKA

SAMI SI
VYBERTE FARBU

… VĎAKA 2-FAREBNÉMU
BI-TON VYTVORTE

SVOJHO NOVÉHO VOZIDLA
CITROËN C4 PICASSO ALEBO
GRAND C4 PICASSO, ALEBO SI…

SIVÁ ARTENSE

MODRÁ LAZULI

SIVÁ SHARK

BIELA BANQUISE

CITROËN C4 PICASSO PRESNE PODĽA SEBA !

Charakter svojho vozidla NOVÝ CITROËN C4 PICASSO
zdôrazníte, ak spojíte farbu karosérie so strechou a krytmi vonkajších
spätných zrkadiel vo farbe čierna Onyx.

ČERVENÁ RUBI
SIVÁ ARTENSE

ČERVENÁ RUBI

MODRÁ LAZULI

BÉŽOVÁ SABLE

BIELA BANQUISE

SIVÁ SHARK

ČIERNA ONYX

BÉŽOVÁ SABLE

HNEDÁ MOKA
HNEDÁ MOKA

14 DIZAJN
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INTERIÉR „WILD BLUE“
PRE KOMFORT A DYNAMIKU
Priaznivci veľkých priestorov ocenia
atmosféru „Wild Blue“ a modularitu
určenú pre aktívny a športový životný
štýl. Sedadlo spolujazdca a zadné
posuvné sedadlá sa dajú sklopiť do
podoby stolíka, čo vám umožňuje
využívať všetky možnosti modularity
vozidiel CITROËN C4 PICASSO
a GRAND C4 PICASSO.

INTERIÉR „DUNE BEIGE“
PRE KOMFORT A POHODU
Interiér „Dune Beige“ kladie dôraz na
svetlo a jemnosť. Sedadlo relax so
zvýšeným komfortom s a predné
sedadlá s masážnou funkciou
ponúkajú neporovnateľné pohodlie.
Látkové čalúnenie Yatago Grey,
obzvlášť jemné na dotyk a osviežovač
vzduchu vám umožňujú cestovať
v príjemnej atmosfére.

VYBERTE SI
ŠTÝL INTERIÉRU,
KTORÝ SA VÁM PODOBÁ

INTERIÉR „HYPE GREY“ PRE
KOMFORT A ELEGANCIU
Interiér „Hype Grey“ predstavuje
spojenie rafinovanosti koženého
poťahu s funkciami Pack Lounge
a Pack Enfant, aby ste si mohli
užívať výnimočný komfort.

Ste citlivý na príjemnú atmosféru a svetlo? Prajete si dynamický interiér
alebo rafinované a exkluzívne prostredie? Prispôsobte si interiér
svojho vozidla NOVÝ CITROËN C4 PICASSO alebo GRAND C4 PICASSO
vlastným požiadavkám.

16 DIZAJN
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FILTROVAŤ

MNOŽSTVO PODNETOV

UĽAHČIŤ

ŽIVOT NA PALUBE

PRE NEVÍDANÝ KOMPLEXNÝ KOMFORT
CITROËN vypracoval kompletný postup, aby zabezpečil
každému cestujúcemu nevídaný komfort. Tento postup sa nazýva
CITROËN ADVANCED COMFORT ® a spočíva v prinášaní
inovatívnych, technologických a inteligentných riešení, ktoré slúžia
pohode tela i ducha. Berie do úvahy všetky očakávania pasažierov,
pričom potvrdzuje legitimitu, odvahu a napredovanie značky CITROËN
v oblasti automobilového komfortu. Hlavným cieľom je vaše pohodlie,
čo sa odráža v štyroch zásadných líniách : akustický komfort a jemnosť
pri dotyku, praktickosť vnútorného priestoru za každých okolností,
pohoda pre dušu v nerušenej atmosfére interiéru a intuitívne a
užitočné technológie.

MINIMALIZOVAŤ
PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ

ZAUTOMATIZOVAŤ
POUŽÍVANIE

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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PACK LOUNGE

PRE VÝNIMOČNÝ KOMFORT
Interiér nových modelov CITROËN C4 PICASSO
a GRAND C4 PICASSO ponúka skutočný „esprit
loft“ plný svetla, v ktorom dominuje pohostinnosť
a priestor. Nové modely CITROËN C4 PICASSO
a GRAND C4 PICASSO prinášajú (v závislosti
od verzie) balík výbavy „Pack Lounge“ *, ktorý
poskytuje predné sedadlá s masážnou funkciou
a predné sedadlo spolujazdca relax so zvýšeným
komfortom, umožňujúcim cestovať s vystretými
nohami. Predné sedadlá majú k dispozícii opierky
hlavy relax* s 3 nastaveniami, sú vybavené malými
podhlavníkmi, ktoré sa prispôsobia, aby čo najlepšie
podopierali hlavu. Na nič sa nezabudlo – zadné
stolíky sú vybavené samostatnými lampičkami na
čítanie. „Pack Lounge“ je v ponuke s interiérmi „Dune
Beige“, „Hype Grey“ a v sériovej výbave Shine.
Vďaka skúsenostiam tímu CITROËN môžete využívať
neprekonateľný komfort odpruženia vozidla, ktorý
zabezpečuje rovnováhu medzi tým, ako vozidlo sedí
na ceste a potešením z jazdy.

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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VEĽKÝ A MODULOVATEĽNÝ
PRIESTOR
PRE VIAC POHODY

Cestujúci sa pohodlne usadia aj na 3 rovanko veľké zadné sedadlá – sklápateľné
a posuvné. Na zadnej strane predných sedadiel je umiestnená lampička* na čítanie
a stolík. LED osvetlenie dáva dostatok svetla a neruší ostatných cestujúcich.
Výnimočný priestor na palube vozidla umožňuje všetkým pasažierom cestovať
v najlepších možných podmienkach. Vďaka funkcii sklopenia sedadla spolujazdca
do stolíka* a rovnej podlahe*, môžete prepravovať aj dlhé predmety.
NOVÉ MODELY CITROËN C4 PICASSO a GRAND C4 PICASSO ponúkajú
množstvo úložných priestorov, v prednej časti vozidla je to klimatizovaná priehradka
spolujazdca, stredový úložný priestor vybavený zásuvkami typu jack, USB zásuvkami
a 230 V zásuvkou* alebo veľká odkladacia skrinka umiestnená medzi prednými
sedadlami; v zadnej časti sú k dispozícii dva úložné priestory v podlahe vybavené
poklopmi, či priehradky umiestnené na zadnej strane predných sedadiel. Navyše aj
do úložných priestorov pod prednými sedadlami* môžete odkladať svoje osobné veci.
* V závislosti od verzie.
22 CITROËN ADVANCED

COMFORT ®
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18.00,
chvíľa uvoľnenia

24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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18.30,
chuť uniknúť

PANORAMATICKÉ
ČELNÉ SKLO
PRE INTERIÉR
PLNÝ SVETLA

Panoramatické čelné sklo prináša neprekonateľné presvetlenie
interiéru a všetkým cestujúcim zabezpečuje dobrú viditeľnosť.
Spolu s panoramatickou presklenou strechou* vnáša svetlo
do kabíny vozidla a posilňuje pocit priestoru, ale aj otvorenosti
do okolitej krajiny.
* Podľa verzie.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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NOVINKY

BEZDOTYKOVÉ
OTVÁRANIE ZADNÝCH
VÝKLOPNÝCH DVERÍ
PRE KAŽDODENNÚ JEDNODUCHOSŤ
Nové modely CITROËN C4 PICASSO a GRAND C4
PICASSO prichádzajú s inovatívnym bezdotykovým
otváraním zadných výklopných dverí, ktoré
umožňuje jednoducho otvoriť kufor aj s plnými
rukami. Stačí prejsť nohou pred snímačom
umiestneným pod zadným nárazníkom a zadné
výklopné dvere sa otvoria alebo zatvoria. Takto jednoducho sa dostanete do veľkého a priestranného
batožinového priestoru svojho nového vozidla.

28 TECHNOLÓGIE
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NOVINKA

ULTRAPRIPOJENÝ
EŠTE INTUITÍVNEJŠIE TECHNOLÓGIE
Dotykový 7” displej je spojený s novým 3D navigačným systémom, ktorý je pripojený
v reálnom čase. CITROËN Connect Nav umožňuje „zoomovať“ aj končekmi prstov.
Aby sa zjednodušilo navádzanie v najväčších európskych mestách, dominanty miest sú
znázornené realistickým spôsobom. Každý rok máte k dispozícii štyri kompletné
aktualizácie predinštalovanej karty. Systém umožňuje hlasné čítanie e-mailov
a SMS správ bez toho, aby ste odvrátili zrak od cesty a zahŕňa služby Dopravné
informácie, Čerpacie stanice, Parkoviská, Počasie a Lokálne vyhľadávanie. Na 12”
panoramatickom HD displeji sa zobrazujú základné informácie týkajúce sa jazdy.
Obrazovka umožňuje aj zobrazenie navigačnej 3D mapy vo veľkom formáte pre čo
najlepšiu čitateľnosť. Funkcia Automatický zoom uľahčuje zmeny smeru, aby ste mohli
jazdiť v dokonalej pohode. Displej si môžete nakonfigurovať presne podľa svojich
potrieb a požiadaviek – pomoc pri šoférovaní, systém multimédiá, palubný počítač…

Na obrazovke vľavo vidíte základné
informácie týkajúce sa jazdy.
Vpravo si môžete vybrať zobrazenie
napríklad prvkov pomoci pri jazde.

Vďaka dvojzónovej klimatizácii vodič
a spolucestujúci disponujú individuálnymi
ovládačmi nastavenia teploty.
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Panoramatický 12” HD displej si môžete
ľubovoľne prispôsobiť na 2/3 obrazovky,
napríklad tak, že sa vám bude zobrazovať
palubný počítač a 3D navigácia.

Funkcia Mirror Screen vám umožňuje
na 7” displeji zobraziť aplikácie kompatibilné
s vaším smartfónom (funguje s Apple
CarPlayTM, MirrorLink® a Android Auto*).
* Disponibilné neskôr.

Vďaka funkcii Vision 360 máte k dispozícii
pohľad na celé svoje vozidlo a jeho
najbližšie okolie, takže pri parkovaní
uvidíte všetky prekážky.

Funkcia CITROËN Connect Nav vám
umožňuje využívať dopravné informácie
v reálnom čase – návrhy alternatívnych trás,
zobrazovanie parkovísk, čerpacích staníc…
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PRVKY POMOCI
PRI JAZDE
NOVINKA

ČÍTANIE ZNAČIEK
S RÝCHLOSTNÝM
OBMEDZENÍM
Tento systém neustále prináša vodičovi informácie
o obmedzeniach rýchlosti, ktoré je potrebné
rešpektovať. Keď kamera zaznamená značku
s obmedzením rýchlosti, vodič toto odporúčanie
môže akceptovať a nastaviť si predpísanú rýchlosť
do tempomatu alebo obmedzovača rýchlosti.

32 TECHNOLÓGIE

VISION 360
Táto funkcia uľahčuje parkovanie vďaka
4 diskrétne zabudovaným kamerám. Dokáže sa
prispôsobiť každej situácii a podľa vášho výberu sa
zobrazí jeden z 3 pohľadov : celkový pohľad 360°
– vidíte svoje vozidlo z výšky a jedným pohľadom
zachytíte všetky prekážky (vozidlo, budovu,
chodca), zadný pohľad alebo predné
panoramatické pohľady vpravo a vľavo, čo je
veľmi užitočné, napríklad pri vychádzaní z garáže,
alebo pri prechádzaní medzi dvomi prekážkami.

CÚVACIA
KAMERA
Tento systém uľahčuje každodenné parkovanie
vizuálnymi pomôckami. Hneď, ako vodič začne
cúvať, 12” panoramatický HD displej (alebo 7”
dotykový displej, v závislosti od verzie) zobrazí
miesto za vozidlom a vizuálne pomôcky umožňujúce
správne navádzanie vozidla.

AUTOMATICKÉ
PREPÍNANIE
DIAĽKOVÝCH
SVETIEL
Funkcia prepína diaľkové a stretávacie svetlá
v závislosti od premávky, keď zaregistruje
na ceste protiidúce vozidlá.

PARK ASSIST
Tento systém predstavuje aktívnu pomoc
pri pozdĺžnom alebo priečnom parkovaní.
Na požiadanie vodiča automaticky posúdi
vybrané miesto, pri parkovaní ovláda riadenie,
aby bezpečne zaparkoval. Stačí len zaradiť
spiatočku, pridávať plyn a brzdiť.
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BEZPEČNOSŤ
PRIORITOU
NOVINKA

AKTÍVNY SYSTÉM
SLEDOVANIA
MŔTVEHO UHLA
Keď sa v mŕtvom uhle nachádza vozidlo (vľavo
alebo vpravo), zobrazí tento systém vizuálne
upozornenie na spätných zrkadlách. Ak je systém
aktivovaný a vodič sa priblíži k lokalizovanému
vozidlu, systém upraví dráhu vozidla.

34 TECHNOLÓGIE

NOVINKA

NOVINKA

ADAPTÍVNY
TEMPOMAT
S FUNKCIOU
STOP*

AKTÍVNA VÝSTRAHA
PRED NEÚMYSELNÝM
OPUSTENÍM
JAZDNÉHO PRUHU

Zariadenie lokalizuje pred ním idúce vozidlo pomocou
radarového snímača a automaticky udržiava bezpečný
odstup, ktorý si predtým vodič zvolil, a to až do
zastavenia vozidla, pričom pôsobí na brzdu aj plyn.
(Disponibilné pre motorizáciu BlueHDi 150 S&S
EAT6 a pre ostatné motorizácie bez funkcie Stop.)

Tento systém bojuje proti stavom nedostatočnej bdelosti a nepozornosti. Funguje od rýchlosti 65 km/h
a upravuje dráhu vozidla tak, že upozorní vodiča
okamžite, ako zaznamená neúmyselné opustenie jazdného pruhu bez použitia smeroviek. Ak si vodič želá
zachovať trasu, môže zabrániť korekcii smeru pevným
držaním volantu. Systém bráni aj situáciám zaspávania
za volantom vďaka funkcii Asistent pozornosti vodiča.

NOVINKA

ACTIVE
SAFETY BRAKE*
Systém aktívneho núdzového brzdenia umožňuje
zabrániť zrážkam. Funguje od rýchlosti 5 km/h
a reaguje na pevné či mobilné predmety a chodcov
až po určitú rýchlosť. Ak systém zaznamená kolíznu
situáciu, upozorní vodiča. V prípade, že vodič
nereaguje, systém automaticky vozidlo zabrzdí.

NOVINKA

UPOZORNENIE
NA RIZIKO
KOLÍZIE*
Táto funkcia umožňuje upozorniť vodiča na hrozbu
kolízie s pred ním idúcim vozidlom. Systém funguje
od rýchlosti 30 km/h, a to vďaka radaru
umiestnenému v prednej časti vozidla.

* Disponibilné neskôr.
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EŠTE VYŠŠIA
VÝKONNOSŤ

A ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2

Dieselový alebo benzínový motor? Nové modely
CITROËN C4 PICASSO a GRAND C4 PICASSO
ponúkajú referenčný výkon, na ceste sa správajú
dynamicky a obratne za každých okolností.
Kompletná rada motorov disponuje 3 benzínovými
motormi (PureTech 110*, PureTech 130* a THP
165) a 3 dieselovými motormi (BlueHDi 100,
BlueHDi 120 a BlueHDi 150). Všetky sú
vybavené systémami Stop & Start.
Automatická prevodovka EAT6 zabezpečuje
optimalizáciu režimov preraďovania a prispieva
k nízkej spotrebe a nízkym emisiám CO2. Nový
3-valcový motor PureTech 130* S&S je vybavený
priamym vysokotlakovým vstrekovaním
a turbodúchadlom novej generácie s vysokým
výkonom (s maximálnymi otáčkami 240 000
ot./min) a preto ponúka dokonalé potešenie
z jazdy a to už od nízkych otáčok. Predstavuje
najlepší kompromis krútiaceho momentu a výkonu
pri nízkych otáčkach na trhu. Motor ponúka
maximálny krútiaci moment už medzi 1 500
a 3 500 ot./min, čo zaručuje jeho optimálne
používanie za každých okolností.
Porota medzinárodnej súťaže „The International Engine
of the Year Awards“, ktorú organizuje britský časopis
„Engine Technology International“ udelila cenu Motor roka 2016
motorizácii PureTech 110 a PureTech 130 v kategórii
motorov s objemom 1 až 1,4 l.

36 TECHNOLÓGIE

* Nie je v ponuke pre SR.
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NOVINKA

MOTORY

S NÍZKOU SPOTREBOU
CITROËN spája svojím novým motorom PureTech
130* S&S EAT6 výkon benzínového motora
PureTech s efektívnosťou automatickej prevodovky
EAT6 a ponúka tak dokonale bezstarostnú jazdu.
Údaje týkajúce sa spotreby a emisií CO2, pri
benzínových aj dieselových motoroch s motormi
PureTech* a BlueHDi : NOVÝ CITROËN C4 PICASSO
je disponibilný od 94 g/km CO2 a NOVÝ
CITROËN GRAND C4 PICASSO od 98 g/km
CO2. Motor PureTech 130* S&S EAT6 udáva
emisie CO2 de 115 g/km a zároveň ponúka
vynikajúce jazdné vlastnosti.

20.00,
večer s priateľmi

* Nie je dostupné pre SR.

Naskenujte si tento kód
svojím smartfónom a pozrite si
videá s modelmi
CITROËN C4 PICASSO
a GRAND C4 PICASSO.

38 TECHNOLÓGIE
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INTERIÉRY

FARBY KAROSÉRIE*

INTERIÉRY DUNE BEIGE

HNEDÁ MOKA (M)

BIELA BANQUISE (N)

SIVÁ SHARK (M)
LÁTKOVÉ ČALÚNENIE
MILAZZO SIVÉ
INTERIÉRY WILD BLUE

SIVÁ ARTENSE (M)

ČERVENÁ RUBI (M)

LÁTKOVÉ ČALÚNENIE
YATAGO SIVÉ

KOŽA GRAINÉ ČIERNA

KOŽA NAPPA KOMBINÁCIA
ČIERNA A BÉŽOVÁ

INTERIÉRY HYPE GREY

MODRÁ LAZULI (M)
LÁTKOVÉ ČALÚNENIE
LEVANZO BLUE

KOŽA GRAINÉ ČIERNA

ČALÚNENIE MIX KOŽA SIVÁ /
LÁTKA FINN

KOŽA GRAINÉ ČIERNA

DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY
ČIERNA ONYX (N)

BÉŽOVÁ SABLE (M)

NOVÝ CITROËN C4 PICASSO
A GRAND C4 PICASSO LIVE

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
17” AQUILLON BLACK
S DIAMANTOVANÍM***

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
18” ÉOLE BLACK
S DIAMANTOVANÍM

¡

¡

NOVÝ CITROËN C4 PICASSO
A GRAND C4 PICASSO FEEL

¡

NOVÝ CITROËN C4 PICASSO
A GRAND C4 PICASSO SHINE

¡
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DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
17” SHAMAL BLACK
S DIAMANTOVANÍM**

Predné hm
lové svetlom
ety
Predné hmlo
vé svetlomet
y s prisvecov
Programovat
aním do zákr
ut
eľný tempo
mat s obm
Vonkajšie sp
edzovačom
ätné zrkadl
rýchlosti
á elektricky
Elektricky sk
ovládané a
lápateľné sp
vyhrievané
ätné zrkadl
Slnečné clon
á pri uzamkn
y v druhom
utí
rade
Predné mas
ážne sedadl
á
Posuvné se
dadlá v druh
om
rade
Dve sklápa
cie sedadlá
v treťom ra
de***
Výškovo na
staviteľné se
dadlo spoluj
Čalúnenie in
azdca a vodi
teriéru mix ko
ča
ža / látka
FAP filter pe
vných častíc
pre diselové
Svetelný LE
motory
D podpis, pr
íd
avné LED sv
Predné a za
etlomety
dné koberč
eky
Systém na
sledovanie
mŕtveho uh
la
Audio systém
bituner
Letecké stol
íky na oper
adle predný
ch sedadiel
7” dotykový
displej s ov
ládaním funk
Dymové za
cií
dné bočné
okná a okno
Akusticé sk
za
dných dver
lá bočných
í
okien
Volant v ko
ži
Výškovo a po
zdĺžne nast
aviteľný vola
nt

ZÁKLADNÉ
SÉRIOVÉ
VYBAVENIE
VOZIDLA
PODĽA VERZIE

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
17” ZEPHYR BLACK
S DIAMANTOVANÍM**(4)

ABS s REF
a AFU
Bezdotykový
vstup a štar
tovanie
Nastaviteľn
é predné la
kťové opierk
y
Zásuvka 12
V v 2. rade
a v batožino
Pomoc pri
vom priestor
rozjazde do
e
kopca
Zadný park
ovací asisten
t
Predný park
ovací asisten
t
Predné, bo
čné a hlavov
é airbagy
Automatické
zapínanie st
retávacích sv
Relaxačné
etiel
opierky hlav
y na predný
ch miestach
Strešné oblú
ky s funkciou
pozdĺžnych
Cúvacia kam
streš. nosič
era
ov***
Panoramatick
é a akustické
čelné sklo
CITROËN
Connect N
av s funkciou
Dvojzónová
Mirror Scre (2)
en
automatická
klimatizácia
Centrálne uz
amykanie s
diaľkovým ov
Inteligentná
ládaním
kontrola ná
honu
Detekcia po
dhustenia pn
eumatík
12” panora
m. HD disp
lej s možno
Predné auto
sťou person
matické stie
alizácie
rače
Zadné 3D
LED svetlá
Automatická
elektrická pa
rkovacia brzd
Bezdotykové
a
zadné výklop
né dvere
Indikátor zm
eny prevod
ového stup
ňa
16” disky z
ľahkej zliatin
y
17” disky z
ľahkej zliatin
y
Sada na pr
ovizórnu op
ravu pneum
Hands-free
atík
súprava a U
SB zásuvka
Elektrické ot
váranie pred
ných a zadn
Lampičky na
ých okien
zadnej strane
predných se
Plug in Des
dadiel
k – priehrad
ka s konekt
Sklopenie se
ivitou
dadla spoluj
azdca do st
Úchyty Isofi
olíka
x na 3 zadn
ých sedadlác
Park Assist
h
System

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
16” NOTOS
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DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
17” LEVANT
GRIS ANTHRA****

(1) Služby obsahujúce lokalizované tiesňové a asistenčné hovory.
(2) Obsahuje navigačný systém TomTom, hlasové rozpoznávanie a na 3 roky Pack CITROËN Connect Nav
(zahŕňa služby : Dopravné informácie, Čerpacie stanice, Parkoviská, Počasie a Lokálne vyhľadávanie).
(3) Výhradne na motorizáciách BlueHDi 150 S&S BVM6, EAT6 a THP 165 S&S EAT6.
(4) V závislosti od krajiny.
* Rovnako disponibilné pre CITROËN GRAND C4 PICASSO.
** Výhradne pre CITROËN C4 PICASSO.
*** Výhradne pre CITROËN GRAND C4 PICASSO.
**** V ponuke ako príslušenstvo, dodávané bez skrutiek aj ochranných krytiek.
(M) : metalická – (P) : perleťová – (N) : nemetalická.
Vybavenie opísané v tomto katalógu predstavuje kompletnú výbavu a technológie dostupné pre modely
CITROËN C4 PICASSO a GRAND C4 PICASSO. Definícia vozidiel predávaných v EÚ sa môže
v jednotlivých členských štátoch líšiť. Podrobné a aktuálne informácie o definícii sériovej výbavy a výbavy
za príplatok nájdete na stránke www.citroen.sk v sekcii „Cenníky a dokumentácia“.
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SPOTREBA A EMISIE CO2 (normy CEE 1999-100)*
Motory

Citroën C4 Picasso BlueHDi 120 S&S BVM6

V meste
(l/100 km)

Mimomesta
(l/100 km)

Kombinovaná
(l/100 km)

Emisie
CO2
(g/km)

4,4

3,5

3,8

100

Citroën C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6

4,3 – 4,4

3,5 – 3,6

3,8 – 3,9

100 – 101

Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S BVM6

4,5 – 4,6

3,7 – 3,8

4,0

105 – 106

Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6

4,5 – 4,6

3,6 – 3,8

3,9 – 4,1

103 – 105

Citroën C4 Picasso a Grand C4 Picasso THP 165 S&S EAT6

7,4 – 8,4

4,6 – 5,4

5,6 – 6,5

130 – 145

Citroën C4 Picasso a Grand C4 Picasso BlueHDi 100 S&S BVM

4,4 – 4,5

3,5

3,8

99 – 100

Citroën C4 Picasso a Grand C4 Picasso BlueHDi 150 S&S BVM6

4,8 – 5,2

3,7 – 3,8

4,1 – 4,3

107 – 113

Citroën C4 Picasso a Grand C4 Picasso BlueHDi 150 S&S EAT6

5,0 – 5,4

3,9 – 4,2

4,3 – 4,6

112 – 120

CITROËN :
SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKA

1610 / 1625

PRIATEĽSKÝ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

1573 / 1587

1576/ 1590

1826

1971*/2117

• ZÁKLADNÁ ZMLUVNÁ ZÁRUKA : 2 ROKY :
Zahŕňa opravy a výmenu chybných súčiastok.
Asistenčná služba Citroën Assistance, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
• ZÁRUKA PROTI PREHRDZAVENIU
12 rokov pre osobné vozidlá
5 rokov pre úžitkové vozidlá
• ZÁRUKA NA LAK
3 roky pre osobné vozidlá
2 roky pre úžitkové vozidlá
• CITROËN CHRONO SERVICE
Bez vopred dohodnutého termínu na servis sa postaráme o základné úkony na vašom vozidle :
pneumatiky, brzdy, pruženie a príslušenstvo.

764

889

• CITROËN ESSENTIALDRIVE
Záruku na svoje vozidlo si môžete predĺžiť až na 8 rokov. Môžete si vybrať medzi zmluvou,
ktorou si predĺžite záruku o 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 rokov alebo s limitom od 50 000
do 200 000 km.
Predĺžením záruky tak získate :
- ochranu pred neočakávanými výdajmi na opravy, pretože počas tohto obdobia budete
môcť využívať rovnaké výhody, ako v čase, keď bolo vaše vozidlo v základnej zmluvnej záruke
- záruku, že vaše vozidlo opravia odborníci značky Citroën a pri oprave použijú výhradne originálne náhradné diely Citroën
- pri poruche bezplatný odťah k autorizovanému servisu Citroën
- vyššiu hodnotu vozidla pri jeho ďalšom predaji, pretože vaša Zmluva o záruke prejde automaticky na nového majiteľa
- istotu na cestách do zahraničia.

1638 / 1644

VÝBER PRÍSLUŠENSTVA
Ľahko personalizovateľné modely NOVÝ CITROËN C4 PICASSO a GRAND C4 PICASSO
majú v ponuke množstvo praktického príslušenstva.

CD prehrávač pred spolujazdcom

• CITROËN IDEALDRIVE
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné prehliadky. Od 12 do 96 mesiacov alebo s limitom od 40 000 do 200 000 kilometrov.
Získate tak :
- predĺženie záruky
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- prvú technickú kontrolu.

• DODATOČNÉ SLUŽBY

4438

*Všetky informácie ohľadom motorizácií sa môžu meniť, preto si aktuálne informácie preverte na stránke www.citroen.sk, kde sú priebežne
aktualizované. Spotreby paliva uvádzané v tomto dokumente zodpovedajú homologovaným údajom európskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje
na každého výrobcu vozidiel predávaných na území EÚ. Tieto údaje boli dosiahnuté v presne stanovených podmienkach (teplota, zaťaženie,
charakteristika jazdnej dráhy atď.) a pri veľmi pokojnej jazde. Reálna spotreba sa môže líšiť od homologovanej, keďže atmosferické
podmienky, zaťaženie vozidla, jazdný štýl vodiča, tlak v pneumatikách, využívanie klimatizácie a/alebo kúrenia ako aj prípadný úložný
priestor na streche (aj keď prázdny) sú odlišné od podmienok pri homologizácii. Všetky rady pre ekologickú jazdu nájdete na www.citroen.sk.

• CITROËN REALDRIVE
Zabezpečte si všetky operácie v rámci pravidelných prehliadok.
Od 12 do 96 mesiacov alebo s limitom od 40 000 do 200 000 kilometrov.
Získate tak :
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance.

1573 / 1587

1576/ 1590

1826

1971*/2117

• CITROËN FREEDRIVE
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje vozidlo. Od 12 do 96 mesiacov s limitom
od 40 000 do 200 000 kilometrov. V sieti autorizovaných servisov Citroën budete mať
zabezpečené :
- pravidelné prehliadky
- výmenu opotrebovaných dielov
- rozšírenú záruku na vozidlo
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke
- prvú technickú kontrolu.

Vanička do batožinového priestoru
tepelne tvarovaná

873

889
4602

* Sklopené spätné zrkadlá.

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie. Ozdobný kryt prahu dverí
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Rad detských sedačiek

C AUTOMOBIL IMPORT, s. r. o. : Prievozská
4/c, 821 09 Bratislava.
Tento dokument sa týka výhradne vozidiel predávaných v EU. Informácie týkajúce sa modelov a ich
charakteristík zodpovedajú ich definícii v momente
tlačenia tohto dokumentu, nemôžu byť považované
za zmluvné. Citroën si vyhradzuje právo meniť bez

predchádzajúceho upozornenia charakteristiky predstavených modelov bez toho, aby bol povinný aktualizovať tento dokument. AUTOMOBILES CITROËN
potvrdzuje, že v súlade s ustanoveniami smernice
Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53 ES zo
dňa 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti, plní ciele stanovené v tejto smernici a že pri

výrobe svojich produktov používa recyklované materiály. Zobrazené farebné odtiene sú iba orientačné,
pretože tlačiarenská technika neumožňuje presnú
reprodukciu farieb. Prestavané vozidlá môžu mať odlišné technické charakteristiky, výkon, spotrebu, emisie CO2 a vybavenie. Ak si napriek starostlivosti, ktorú
sme venovali realizácii tohto katalógu, myslíte, že

obsahuje nejakú chybu, môžete nás kontaktovať. Na získanie podrobných informácií týkajúcich sa produktov alebo služieb Citroën choďte na www.citroen.sk
alebo kontaktujte ktorékoľvek z predajných miest
Citroën na Slovensku. V prípade nehody alebo poruchy na vozidle volajte CITROËN ASSISTANCE :
0800 15 24 24 (bezplatný hovor).
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Jún 2016 – Dizajn a realizácia :

