CITROëN C4 AIRCROSS

KREATYWNOŚĆ DLA KOMFORTU

Dzięki szklanemu panoramicznemu dachowi cała kabina skąpana jest w świetle. Nocą, przytulną atmosferę we wnętrzu tworzą dwa rzędy diod LED rozmieszczonych po obu stronach dachu. Natężenie ich światła można regulować.
Citroën C4 AIRCROSS stworzony został z myślą o komfortowych i bezpiecznych
podróżach. Harmonijnie zaprojektowane wnętrze pozwala na intuicyjną obsługę wszystkich funkcji samochodu – od klimatyzacji automatycznej, po system
audio i zestaw głośnomówiący. Wysokiej jakości materiały i doskonałe wyciszenie dodatkowo podnoszą przyjemność z podróży.
Miejsce kierowcy w Citroënie C4 AIRCROSS zostało zaprojektowane w sposób
sprzyjający łatwiejszemu prowadzeniu samochodu. Przednie fotele zapewniają

doskonałe trzymanie i możliwość dostosowania ich pozycji, wysokości i kąta nachylenia oparcia. Dla komfortu pasażerów jadących z tyłu, ich oparcie również
ma regulację kąta nachylenia.
Konstrukcja Citroëna C4 AIRCROSS zapewnia kierowcy dobre prowadzenie,
optymalne trzymanie się drogi i maksymalne bezpieczeństwo. Dodatkową ochronę w czasie nieprzewidzianych zdarzeń drogowych zapewnia 7 poduszek powietrznych. Zawieszenie świetnie się sprawdza również w trudniejszych
warunkach terenowych.

DYNAMICZNE SILNIKI
NIEZAWODNY NAPĘD
CITROËN wyposażył model C4 AIRCROSS w silniki wyróżniające się optymalnym zużyciem paliwa i wysoką dynamiką. Ich proekologiczne cechy wynikają z zastosowania
systemu Stop & Start, ltra cząstek stałych (tylko Diesel) oraz
odzyskiwania energii przy zwalnianiu. Ograniczeniu spalania sprzyja także lekkie zawieszenie, konstrukcja świateł optymalizująca opływ powietrza oraz elektryczne wspomaganie
kierownicy, pobierające energię tylko przy jej ruchu.
Dla preferujących jednostki benzynowe, Citroën C4
AIRCROSS dostępny jest z 16-zaworowym silnikiem o pojemności 1.6 litra i mocy 115 KM oraz z 5-przełożeniową
skrzynią manualną. Silnik ten może również współpracować z systemem Stop & Start.
Citroën C4 AIRCROSS oferowany jest także z silnikiem
Diesla, osiągającym wysoki moment obrotowy 270 Nm
już przy 1750 obr/min, co jest szczególnie przydatne
przy wyprzedzaniu oraz przy pokonywaniu trudniejszego
terenu. Jednostka 1.6 e-HDi 115 występuje w wersji z napędem na dwa koła (podobnie jak silnik benzynowy) oraz
z 6-przełożeniową skrzynią manualną. Uzupełniona o sys-

tem Stop & Start, ltr cząstek stałych oraz funkcję odzyskiwania energii przy zwalnianiu sprawia, że Citroën C4
AIRCROSS w takiej wersji zużywa tylko 4,6 l/100 km
paliwa w cyklu mieszanym. Dla bardziej wymagających entuzjastów jednostek wysokoprężnych dostępny jest silnik 1.8 e-HDi o mocy 150 KM i maksymalnym momencie
obrotowym 300 Nm (w zakresie 2000-3000 obr/min).
Silnik ten współpracuje z manualną, 6-przełożeniową
skrzynią biegów oraz napędem na cztery koła. O trybie pracy zawieszenia współpracującego z tym silnikiem decyduje
kierowca, posługując się specjalnym pokrętłem. Tryb 2WD
idealnie sprawdzi się podczas codziennej jazdy. Kiedy warunki na drodze pogorszą się (np. za sprawą padającego
deszczu), wystarczy przejść w tryb 4WD, który automatycznie rozdziela moment napędowy pomiędzy oś przednią
i tylną, zapewniając pewne i bezpieczne manewrowanie.
Ostatni, najbardziej terenowy tryb (LOCK), stworzony został z myślą o nawierzchniach o gorszej przyczepności, takich jak błoto, śnieg czy mokra trawa.
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W TROSCE
O BEZPIECZEŃSTWO
Nowoczesne technologie zastosowane
w Citroënie C4 AIRCROSS służąc bezpieczeństwu pomagają w prowadzeniu.
Wyposażony jest on w ABS, Inteligentny
System Kontroli Trakcji, ESP (gwarantujący utrzymanie toru jazdy na zakrętach),
system wspomagania nagłego hamowania (BAS) oraz elektroniczny rozdzielacz
siły hamowania (EBD). System wspomagania ruszania na wzniesieniu (połączony z ESP) automatycznie unieruchamia
pojazd na czas niezbędny na przełożenie nogi z pedału hamulca na pedał

przyspieszenia. System jest aktywny także na biegu wstecznym.
Odnalezienie właściwej trasy z pewnością ułatwi system nawigacji z dotykowym tabletem 7”. System ten zawiera
dysk twardy 30 GB, który bez trudu
mieści dane kartograczne oraz prawie 2500 utworów muzycznych, gdyż
aż 10 GB przewidzianych jest na pliki
w formacie MP3 lub WMA.
Udogodnieniem dla kierowcy będzie radar parkowania przodem i tyłem oraz
kamera cofania. Przy jeździe w tył, ka-

mera ukryta w pokrywie bagażnika przekazuje zarejestrowany obraz na ekran
nawigacji. Ogromne ułatwienie przy
trudnych manewrach!
Światła do jazdy dziennej z diodami
LED istotnie poprawiają widoczność samochodu, zwłaszcza przy złych warunkach atmosferycznych.
Dzięki tym elementom wyposażenia
Citroën C4 AIRCROSS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa czynnego
i biernego.

FUNKCJONALNOŚĆ
BEZ OGRANICZEŃ
Przy kompaktowych wymiarach zewnętrznych, wnętrze Citroëna C4
AIRCROSS zostało bardzo sprytnie zaprojektowane. Udało się to dzięki szerokiemu rozstawowi osi.
W kabinie rozmieszczono wiele schowków o różnej pojemności i przeznaczeniu. Pod podłokietnikiem centralnym
jest duży schowek z łączem USB oraz
gniazdem jack i 12V.
Przedni schowek z chłodzeniem w wersjach z automatyczną klimatyzacją jest
wyjątkowo obszerny.

Siatki i kieszenie na oparciach foteli
przednich będą z pewnością bardzo
przydatne dla podróżujących z tyłu.
Standardową pojemność bagażnika
(442 litry z zestawem do naprawy
opon) można łatwo powiększyć składając część lub całe oparcie tylnej kanapy. Powstaje wtedy duża, płaska
powierzchnia, doskonała do umieszczenia dużych lub nieforemnych bagaży.
W tylnej kanapie znajduje się również
otwór, który może służyć do transportu
różnego rodzaju długich przedmiotów.

System audio z odtwarzaczem MP3
oraz czterema lub sześcioma głośnikami pozwala cieszyć się dźwiękiem najwyższej jakości. Dostępny jest też
system Hi-Fi Surround rmy Rockford
Fosgate, o mocy maksymalnej 710W,
z dziewięcioma głośnikami oraz tubą
basową umieszczoną w bagażniku.

W POSZANOWANIU
DLA ŚRODOWISKA

TECHNOLOGIA
DLA BEZPIECZEŃSTWA

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (wg normy EURO 5)*

Aby podróż przebiegała z poczuciem bezpieczeństwa, Citroën C4 AIRCROSS wyposażony został w liczne systemy bezpieczeństwa
czynnego i biernego...
ABS: system wspomagający hamowanie, który w razie potrzeby wyrównuje
ciśnienie w układzie hamulcowym, zapobiegając blokowaniu się kół i umożliwiając zachowanie kontroli nad torem
jazdy.
AFU: system wspomagania nagłego hamowania. W momencie szybkiego wciśnięcia pedału hamulca zwiększa
ciśnienie w układzie hamulcowym
i maksymalnie skraca drogę hamowania. Automatycznie uruchamia światła
awaryjne, aby ostrzec samochody jadące z tyłu.
Airbag: poduszka powietrzna to specjalny worek z poliamidu, złożony i ściśnięty, w razie konieczności napełniany
gazem. Czujnik przyspieszenia mierzy
spadek prędkości pojazdu: jeżeli wartość
wzorcowa zostanie przekroczona (w momencie zderzenia), ładunek wybuchowy
aktywuje w procesie spalania produkcję
gazu (azotu), który wypełnia i rozwija poduszkę. Po upływie kilku tysięcznych części sekundy, gaz odprowadzony jest
z poduszki.
ASR: elektroniczny układ przeciwpoślizgowy przy ruszaniu pozwala zachować
motorykę i optymalną reakcję pojazdu
w sytuacji, gdy rusza on na podłożu
o słabej przyczepności. W chwili, gdy
czujniki zainstalowane w kołach rejestrują poślizg, urządzenie zmniejsza moment napędowy przekazywany na
odpowiednie koła.

6 PL

ESP: inteligentny system elektroniczny,
który w przypadku utraty przyczepności
na zakręcie i w granicach praw zyki,
stabilizuje wybrany przez kierowcę tor
jazdy samochodu, oddziałując na hamulce lub przyspieszenie.
FAP (DPF): ltr cząstek stałych (DPF)
usuwa 99,9% cząstek wydobywających
się z silników wysokoprężnych, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń do granicy
mierzalności. Ten system ltracji mechanicznej jest pułapką dla cząstek sadzy
w każdych okolicznościach użytkowania
samochodu: gdy silnik jest gorący lub
zimny, w mieście, na autostradzie,
w korku...

Regulator prędkości: urządzenie to zapewnia możliwość jazdy ze stałą prędkością bez potrzeby naciskania na pedał
przyspieszenia i niezależnie od prolu
drogi. Regulator wyłącza się automatycznie po wciśnięciu pedału hamulca,
sprzęgła lub ręcznie, za pomocą przełącznika.
System STOP & START: przy każdorazowym zatrzymaniu samochodu,
na przykład na światłach czy w korku,
silnik w ciągu kilku sekund przechodzi
w stan czuwania. Wskaźnik AS&G zapala się, gdy samochód się zatrzyma,
noga jest na hamulcu, skrzynia biegów
na biegu jałowym a pedał sprzęgła
zwolniony. W momencie wciśnięcia pedału sprzęgła, silnik uruchamia się
w sposób automatyczny, bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji ze strony kie-

rowcy. System Stop & Start pozwala
ograniczyć zużycie paliwa i emisję CO2.
Zmniejsza również poziom hałasu.
System wspomagania ruszania na
wzniesieniu: automatycznie unieruchamia pojazd na czas niezbędny na przełożenie nogi z pedału hamulca na pedał
przyspieszenia. Działa również na biegu
wstecznym.
Integralny system zawieszenia kontrolowany elektronicznie: system ten
pozwala wybrać tryb zawieszenia w zależności od warunków na drodze. Kierowca może ręcznie wybrać jeden
z trzech trybów, w zależności od potrzeb:
• 2WD: samochód ma napęd na dwa
koła. Ten tryb jest odpowiedni na drogi
asfaltowe lub, gdy według oceny kierowcy, nie ma ryzyka utraty przyczepności.
• 4WD AUTO: samochód ma napęd
na cztery koła. Tryb zalecany do codziennego użytkowania. Podział siły
napędowej pomiędzy dwie osie wykonywany jest automatycznie. Na koła
przednie przydzielana jest większa moc.
Elektroniczny kalkulator decyduje o sile
napędu przenoszonego na tylne koła
w zależności od bieżącej przyczepności.
Tryb ten zapewnia optymalne trzymanie
się drogi.
• 4WD LOCK: tryb przewidziany na sytuacje, gdy przyczepność może być ograniczona (piasek, błoto, nierówności..).
Kalkulator elektroniczny przydziela 1,5
raza więcej mocy na koła tyle niż w trybie 4WD AUTO. Dzięki lepiej rozłożonemu napędowi, Citroën C4 AIRCROSS
zachowuje przyczepność.

Napęd

Cykl miejski
(l/100 km)

Cykl pozamiejski
(l/100 km)

Cykl mieszany
(l/100 km)

Emisja CO2
w cyklu mieszanym
(g/km)

1.6i 115

4x2

7,7

4,9

6,0

137

1.6i 115 STT

4x2

7,4

4,9

5,8

133

1.6 e-HDi 115

4x2

5,3

4,2

4,6

119

1.8 e-HDi 150

4x4

6,8

4,9

5,6

146

Silniki

* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są na www.citroen.pl.
Podane wartości zużycia paliwa pochodzą z homologacji samochodów, które są zgodne z normami obowiązującymi konstruktorów
samochodów i dotyczącymi wszystkich samochodów sprzedawanych w Europie. Wartości te uzyskane zostały w ściśle określonych
warunkach (temperatura, ciężar, parametry hamowni itp.) i przy spokojnej jeździe. Realne natężenie ruchu na drodze, warunki
atmosferyczne, obciążenie samochodu, styl jazdy, ciśnienie w oponach, obecność bagażnika (nawet bez ładunku), intensywność
użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania, stan samochodu, mogą spowodować uzyskanie odmiennych wartości zużycia paliwa.

WYMIARY

Tapicerka Rift (sztuczna skóra/materiał)

Skóra szara perforowana / Skóra szara

Skóra czarna perforowana / Skóra czarna

White Pearl (P)

Brun Mangaro (M)

Gris Cool Silver (M)

Noir Perle (P)

Bleu Muzzano (M)

Rouge Chili (M)

Gris Titanium (M)

KOŁA, KOLORY I TAPICERKI

Obręcz ze stopów lekkich
Flinders 16’’*

Obręcz ze stopów lekkich
Itoka 16’’*

Obręcz ze stopów lekkich
Kariji 18’’*

* Z oferty akcesoriów, sprzedawana bez śrub i centralnej nakładki ozdobnej.
(M): metalizowany, (P): perłowy
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CITROëN: SERWIS
• KONTRAKT ESSENTIALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.
• KONTRAKT REALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z książką
serwisową i gwarancyjną.
3. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

• GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA
Swoim zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu
w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych,
elektronicznych oraz hydraulicznych. Dodatkowo umożliwia
skorzystanie z Programu pomocy drogowej Citroën Assistance.

• GWARANCJA NA LAKIER
3 lata dla samochodów osobowych
2 lata dla samochodów dostawczych
• CITROËN CHRONO SERVICE
Usługi serwisowe wykonywane w kilka godzin i bez konieczności umawiania
się. Dotyczą następujących dziedzin: przegląd okresowy, wymiana oleju,
coroczna kontrola samochodu, akumulator, opony, układ hamulcowy, układ
wydechowy, amortyzatory, klimatyzacja, oświetlenie oraz montaż akcesoriów.
• SAMOCHÓD ZASTĘPCZY CITROËNA
Proste i niedrogie rozwiązanie, pomocne gdy samochód zostaje
unieruchomiony w Serwisie Citroëna.

• GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA
12 lat dla samochodów osobowych
5 lat dla samochodów dostawczych

AUTOMOBILES CITROËN: Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro,
z siedzibą pod adresem: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17, numer wpisu do Rejestru Handlowego: RCS Paris 642 050 199.
Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako postanowienia umowne. Citroën
zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych
modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu. Samochody Citroën podlegają

recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane
w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Marka
Citroën zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Przedstawione kolory nadwozia,
tapicerek i innych elementów samochodu są przybliżone, gdyż techniki druku nie pozwalają
na wierną reprodukcję barw. Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygotowania

katalogu stwierdzą Państwo, że zawiera on jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie informacje są udzielane przez dział obsługi klienta Citroën pod numerem telefonu + 48 (22)
458 46 85 oraz są dostępne pod adresem internetowym: www.citroen.pl. Informacje na temat serwisu są udzielane przez salony sprzedaży sieci w Polsce.
Citroën Assistance: 800 12 07 07 (połączenie bezpłatne na terenie całego kraju, tylko dla
telefonów stacjonarnych) lub + 48 664 12 07 07 (połączenie dla telefonów komórkowych
i stacjonarnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).

Projekt:

– Wydanie:

• KONTRAKT FREEDRIVE PLUS
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.

1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z książką
serwisową i gwarancyjną.
3. Bezpłatna wymiana części eksploatacyjnych, czyli części
zamiennych i płynów podlegających zużyciu eksploatacyjnemu
wraz z kosztem tych produktów.
4. Samochód zastępczy na czas, kiedy samochód pozostaje
w serwisie na przegląd przewidziany w planie przeglądów.
5. Kompletne mycie samochodu po przeglądzie, wewnątrz i na zewnątrz.
6. Program pomocy drogowej Citroën Assistance rozszerzony.

– Wydrukowano w UE 03/2014

DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA

