NOWY CITROËN C4 PICASSO
I NOWY CITROËN GRAND C4 PICASSO
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Le Tone ze swoim przebojem
„Joli Dragon” okazał się w latach
90. odkryciem wśród wokalistów
gatunku French Touch. Muzyką
zajmował się przez piętnaście lat,
potem jednak coraz więcej uwagi
poświęcał grafice. Po 2011 roku wystawiał swoje
prace między innymi w Centrum Pompidou.
Le Tone, wielbiciel artystów budujących swoją sztukę
kolorem, sam ma raczej słabość do ilustracji w czerni
i bieli. Opowiada proste historie, szkicując je
pisakiem w swoich notesach.

2014

1934
CITROËN rewolucjonizuje
świat motoryzacji za sprawą
modelu Traction Avant.
Samochód ten bierze nazwę
od specyficznego rozwiązania,
które w nim zastosowano –
przedniego napędu.

Pojawia się CITROËN C4 CACTUS.
Wyposażony w innowacyjne panele
ochronne Airbump®, wytycza nowe
ścieżki w dziedzinie designu.

OBEJRZYJ
FILM

1919
Odczytaj smartfonem kod QR, aby
poznać wyjątkowe modele tworzące
historię Marki CITROËN od 1919
roku aż do dziś.

Na rynku pojawia się pierwszy
samochód CITROËNA, Typ A.

1939
Premiera CITROËNA TUB, nowoczesnej
furgonetki z bocznymi drzwiami
przesuwnymi. Jej następca, Typ H,
pojawi się w 1948 roku.
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1948
CITROËN 2CV, zaprojektowany jako
„samochód, w którym znajdzie się miejsce
dla 4 osób i 50 kg bagażu, ekonomiczny,
bezpieczny i wygodny”.

1968
Nadchodzi epoka lekkich, zwinnych
samochodów, jak Ami 6 i Dyane.
Warto także pamiętać o CITROËNIE
Méhari, oryginalnym samochodzie
do wszystkiego i na każdą
nawierzchnię.

1974
W latach 70. i 80. Marka nadal stawia na
zaawansowane technologie. Wprowadza
na rynek modele CX, BX, AX, a później
XM – luksusowy model z hydroaktywnym
zawieszeniem, łączącym hydraulikę
z inteligencją elektroniki.

2017
Z pięcioma zwycięstwami w Pucharze Świata rajdów terenowych w kategorii Producentów (1993-1997), z ośmioma
w WRC pomiędzy rokiem 2003 a 2012 i z trzema w WTCC
(2014-2016), CITROËN może poszczycić się wyjątkowymi
osiągnięciami. Gotowa na wyzwania Marka powraca w 2017
roku do WRC z jednym celem: znów stać się niedoścignioną.
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POKAZUJĄCY
POWRÓT
CITROËNA
DO RAJDÓW
3

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN C-ELYSÉE

NOWY CITROËN C4 PICASSO
I GRAND C4 PICASSO
DOBRA ENERGIA PODRÓŻY

CITROËN DLA KAŻDEGO
Zarówno w mieście, jak i poza nim docenisz charakterystyczne cechy
samochodów CITROËN: przyjazne wnętrze i komfortowe warunki jazdy.
CITROËN C4 CACTUS

4

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C5

CITROËN C5 TOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

GAMA
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NOWE CITROËNY C4 PICASSO I GRAND C4 PICASSO
MOCNE STRONY

DESIGN

AUTOMATYCZNIE STEROWANA
POKRYWA BAGAŻNIKA

KOMFORTOWE
ZAWIESZENIE

NAWIGACJA
ONLINE

PAKIET LOUNGE

EKRAN 12” HD

PRZESTRONNY
I MODUŁOWY

KAMERA 360

PANORAMICZNA
PRZEDNIA SZYBA

SILNIKI

STRONY 10 – 15

STRONY 24 - 25

STRONY 18 – 19

STRONY 26 – 27

STRONY 18 – 19

STRONY 26 – 27

STORNY 20 – 21

STRONY 28 – 29

STRONY 22 – 23

6

STRONY 32 – 35

MOCNE STRONY
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NOWOŚĆ

MINIVAN
5 LUB 7 MIEJSC

INNOWACYJNY I NOWOCZESNY

NOWE CITROËNY C4 PICASSO i GRAND C4 PICASSO
pozwalają korzystać z najlepszych konstrukcyjnych
i technologicznych osiągnięć Marki CITROËN.
Charakterystyczny styl tych samochodów to zarówno
dynamiczne linie sylwetki, jak i oryginalna identyfikacja
świetlna z przodu i z tyłu. Komfortowe, modułowe wnętrze
zaprojektowano tak, by zapewnić przyjazną atmosferę
i dobre samopoczucie podczas każdej podróży.

16K24
À DÉTOURER

10 DESIGN
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NOWOŚĆ

WYBIERZ
KOLOR

DWUBARWNE
KONFIGURACJE

NOWEGO CITROËNA C4 PICASSO
I NOWEGO CITROËNA GRAND C4 PICASSO

GRIS ACIER

LAZULI BLUE

GRIS PLATINIUM

BLANC BANQUISE

NOWEGO CITROËNA C4 PICASSO

Możesz podkreślić charakter NOWEGO CITROËNA C4 PICASSO,
łącząc wybrany kolor nadwozia z dachem i obudową bocznych
lusterek w kolorze Noir Onyx.

ROUGE RUBI
GRIS ACIER

ROUGE RUBI

LAZULI BLUE

SABLE

BLANC BANQUISE

GRIS PLATINIUM

NOIR ONYX

SABLE

BRUN MOKA
BRUN MOKA

12 DESIGN
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TONACJA WILD BLUE:
KOMFORT I DYNAMIZM
Miłośnicy dalekich wypraw mogą
wybrać wyjątkowe wnętrze w tonacji
Wild Blue, współgrające z aktywnym,
sportowym stylem życia. Przesuwne
tylne fotele i fotel pasażera z przodu
ze składanym oparciem pozwalają
w pełni wykorzystać modułowe
konstrukcje NOWYCH
CITROËNÓW C4 PICASSO
i GRAND C4 PICASSO.
TONACJA DUNE BEIGE:
KOMFORT I RELAKS
Wnętrze w tonacji Dune Beige
odznacza się łagodnym, świetlistym
klimatem. Fotel pasażera typu Relax
o podwyższonym komforcie i fotele
przednie z funkcją masażu zapewniają
nadzwyczajną wygodę. Wyjątkowo
miękka w dotyku tapicerka Yatago Grey
i odświeżacz powietrza sprawiają, że
podróż staje się chwilą wytchnienia.

WYKOŃCZENIE
WNĘTRZA

TONACJA HYPE GREY:
KOMFORT I ELEGANCJA
Wnętrze w tonacji Hype Grey to
komfort pierwszej klasy dzięki
połączeniu wyrafinowanej
materiałowo-skórzanej tapicerki
z Pakietem Lounge
i Pakietem Podróżnym.

W TWOIM STYLU

Zależy ci na wygodnym i rozświetlonym wnętrzu? Wolisz dynamiczny
wygląd czy raczej wyrafinowany, elegancki nastrój? Dopasuj styl
wnętrza NOWEGO CITROËNA C4 PICASSO lub NOWEGO
CITROËNA GRAND C4 PICASSO do swoich upodobań.

14 DESIGN
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FILTROWANIE

NAPŁYWAJĄCYCH INFORMACJI

DCAD2016_CAC_PICTURES-02

EGGWAVE_NEFF_WERTELOBERFELL_05

UŁATWIENIA

DLA PODRÓŻUJĄCYCH

NADZWYCZAJNY KOMFORT
Marka CITROËN opracowała spójny program, kompleksowo
traktujący kwestię komfortu każdego z pasażerów.
Pod nazwą CITROËN ADVANCED COMFORT® kryje się zestaw
nowoczesnych rozwiązań wspartych inteligentnymi technologiami.
Wprowadzenie programu ma zapewnić pasażerom komfortowy stan
ciała i ducha. Wzięto pod uwagę rozmaite oczekiwania użytkowników,
co dobitnie potwierdza stałą uwagę, kreatywność i innowacyjne
podejście Marki CITROËN do kwestii komfortu jazdy. Priorytety, na
których oparta jest owa inżynieria dobrego samopoczucia w podróży,
to: płynna jazda i komfort akustyczny, łatwa i funkcjonalna obsługa
samochodu, spokój ducha wynikający z przyjaznej atmosfery wnętrza
i użyteczne, intuicyjne technologie.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

PŁYNNOŚĆ
JAZDY

16 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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PAKIET LOUNGE
NADZWYCZAJNY KOMFORT

Kabiny NOWYCH CITROËNÓW C4 PICASSO
i GRAND C4 PICASSO przypominają pełen światła
loft, przestronny i przyciągający przyjazną atmosferą.
Dzięki dostępnemu w opcji Pakietowi Lounge przednie fotele wyposażone są w funkcję masażu.
Dodatkowo pasażer z przodu ma do dyspozycji fotel
Relax o podwyższonym komforcie, z przedłużeniem
na oparcie nóg. Zagłówki typu Relax nad przednimi
fotelami mają lepiej podtrzymujące głowę podpórki
boczne i możliwość 3-stopniowej regulacji.
Pamiętano o najdrobniejszych detalach: stoliki
w oparciach foteli wyposażono w lampki do czytania.
Pakiet Lounge dostępny jest z tonacją wnętrza Dune
Beige i Hype Grey. Dzięki najnowszym rozwiązaniom
technologicznym osiągnięto niezwykły komfort
zawieszenia, którego konstrukcja zapewnia
doskonałe trzymanie się drogi i optymalną
przyjemność jazdy.

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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PRZESTRONNE,
MODUŁOWE WNĘTRZE
DLA DOBREGO SAMOPOCZUCIA

Pasażerowie mają do dyspozycji trzy wygodne, niezależne fotele w drugim
rzędzie, przesuwane i składane. Z tyłu oparcia przednich foteli zamontowano
stoliki z lampkami LED. Precyzyjna, jasna wiązka światła pozwala wygodnie
czytać, a przy tym nie przeszkadza innym pasażerom.
Obszerne wnętrze samochodu zapewnia wszystkim pasażerom niespotykaną
wygodę w podróży. Po złożeniu fotela pasażera z przodu uzyskuje się płaską
powierzchnię, dzięki czemu przewóz nawet najbardziej kłopotliwego bagażu
nie stanowi problemu.
W NOWYCH CITROËNACH C4 PICASSO i GRAND C4 PICASSO jest wiele
praktycznych schowków: z przodu schowek wentylowany, konsola centralna
wyposażona w gniazda USB, jack i 230 V, duży schowek umieszczony pod
podłokietnikiem między przednimi fotelami. W podłodze z tyłu zainstalowano
dwa przykrywane schowki, a oparcia przednich foteli wyposażono w siatkowe
kieszenie. Potrzebne przedmioty można także schować w szufladach
mieszczących się pod fotelami kierowcy i pasażera z przodu.

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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PANORAMICZNA
PRZEDNIA SZYBA
WNĘTRZE
PEŁNE ŚWIATŁA

Panoramiczna przednia szyba sprawia, że kabina jest pełna
światła, a kierowca i pasażerowie mają zapewnione rozległe
pole widzenia. Połączenie z przeszklonym dachem dodatkowo
zwiększa ilość światła we wnętrzu, gwarantując zarazem
maksymalne poczucie swobody i kontaktu ze światem.

22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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NOWOŚĆ

STEROWANA
POKRYWA BAGAŻNIKA
DLA WYGODY UŻYTKOWANIA

W NOWYCH CITROËNACH C4 PICASSO
i GRAND C4 PICASSO wprowadzono innowacyjne
udogodnienie, jakim jest automatycznie sterowana
pokrywa bagażnika. Możesz z łatwością otworzyć
bagażnik, mając obie ręce zajęte. Wystarczy jeden
ruch stopą w pobliżu czujnika umieszczonego pod
tylnym zderzakiem, żeby otworzyć pokrywę i uzyskać
dostęp do obszernego bagażnika.

24 TECHNOLOGIE
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NOWOŚĆ

TECHNOLOGIE MOBILNE
INTELIGENTNE I PRZYJAZNE

Usługa towarzysząca CITROËN Connect Navi to nowy system nawigacji 3D, który
dostarcza informacji w czasie rzeczywistym. Współdziała z ekranem dotykowym 7”
i pozwala powiększyć fragment mapy jednym dotknięciem palców. Aby ułatwić
poruszanie się po ulicach wielkich europejskich miast, widoki budynków wyświetlane
są w realistycznym trybie 3D. Każdego roku dostępne są cztery aktualizacje
zainstalowanych map. System umożliwia głosową obsługę e-maili i SMS-ów, co
pozwala kierowcy skupić się na drodze. Daje dostęp do usług takich jak „Info-trafic”,
„Stacje benzynowe”, „Parkingi”, „Prognoza pogody” i wyszukiwanie punktów POP.
Na panoramicznym ekranie 12” HD wyświetlane są najważniejsze parametry jazdy
oraz mapy nawigacji 3D w dużym formacie, co sprawia, że są bardziej czytelne.
Funkcja automatycznego zoomu dodatkowo ułatwia precyzyjne manewry przy
zmianie kierunku jazdy. Wygląd ekranu można spersonalizować, konfigurując go
zgodnie z własnymi potrzebami i wybierając rodzaj wyświetlanych informacji, takich
jak wspomaganie prowadzenia, system multimediów czy komputer pokładowy.

Po lewej stronie ekranu wyświetlają się
podstawowe parametry jazdy. Po prawej
stronie można wyświetlić na przykład dane
systemów wspomagających prowadzenie.

Możesz nadać spersonalizowany charakter
2/3 powierzchni panoramicznego ekranu
dotykowego 12” HD. Ekran zapewnia
dostęp między innymi do komputera
pokładowego i nawigacji 3D.

Dzięki dwustrefowej klimatyzacji kierowca
i pasażerowie mają możliwość indywidualnego ustawienia temperatury.

Funkcja Mirror Screen umożliwia korzystanie
z zawartości smartfona na ekranie
dotykowym 7” (usługa ta jest kompatybilna
z systemami Apple CarPlayTM, MirrorLink®
i Android Auto).

Kamera 360 pozwala wyświetlić obraz
otoczenia z każdej strony samochodu
i zlokalizować przeszkody podczas
manewrów.
CITROËN Connect Navi dostarcza informacji o ruchu na
drodze w czasie rzeczywistym. Proponuje alternatywne
warianty tras, lokalizuje także stacje benzynowe i wolne
miejsca parkingowe. Opcja „Strefy niebezpieczne”*
umożliwia otrzymywanie powiadomień dźwiękowych
i wizualnych o zbliżaniu się do niebezpiecznych punktów.
* Dostępna w zależności od przepisów prawnych danego kraju.

26 TECHNOLOGIE
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WSPOMAGANIE
PROWADZENIA
NOWOŚĆ

ROZPOZNAWANIE
ZNAKÓW
OGRANICZENIA
PRĘDKOŚCI
System rozpoznawania znaków drogowych wyświetla
informacje o dopuszczalnej prędkości. Po zidentyfikowaniu znaku kamera przekazuje sygnał kierowcy,
który może zaakceptować sugestię ograniczenia
prędkości, naciskając przycisk na desce rozdzielczej.

KAMERA 360
Funkcja ułatwia manewry dzięki obrazom
przekazywanym przez cztery dyskretnie
rozmieszczone kamery. Obraz jest wyświetlany
w sposób najbardziej dogodny w danym
momencie. Może to być widok z lotu ptaka,
pozwalający z góry dostrzec przeszkody (inne
pojazdy, pieszych, elementy zabudowy), widok do
tyłu lub panoramiczny widok z prawej albo z lewej
strony, co jest niezwykle przydatne przy wjeżdżaniu
do garażu lub przy manewrach między słupkami.

KAMERA
COFANIA
System przekazuje obraz na ekran nawigacji
i ułatwia bezpieczne manewry. Po włączeniu
wstecznego biegu kamera przesyła na panoramiczny
ekran 12” HD (lub na dotykowy ekran 7”,
w zależności od wersji) widok otoczenia z tyłu
samochodu. Podaje oznaczenia określające
odległość od ewentualnej przeszkody i pozwala
wyznaczyć optymalny tor manewru.

AUTOMATYCZNE
PRZEŁĄCZANIE
ŚWIATEŁ
Funkcja zapewnia automatyczne przełączanie
świateł drogowych i mijania w zależności od
natężenia ruchu drogowego, gdy zostaną wykryte
pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka.

PARK ASSIST
To aktywna pomoc przy parkowaniu równoległym
i prostopadłym. Po znalezieniu wolnego miejsca
system parkuje samochód w sposób automatyczny.
Wystarczy tylko wrzucić wsteczny bieg, a następnie
przyspieszać i hamować w odpowiednich
momentach.

28 TECHNOLOGIE
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DLA
BEZPIECZEŃSTWA
NOWOŚĆ

AKTYWNY SYSTEM
KONTROLI
MARTWEGO POLA
Czujniki systemu wykrywają pojazd z prawej
i z lewej strony samochodu. O jego obecności
informuje dioda na bocznym lusterku. Jeśli
kierowca zbliża się zanadto do pojazdu wykrytego
w martwym polu, system koryguje tor jazdy.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

AKTYWNY
REGULATOR
PRĘDKOŚCI
Z FUNKCJĄ STOP

ALARM
NIEZAMIERZONEGO
PRZEKROCZENIA
LINII (AFIL)

System wykrywa pojazd jadący z przodu
i automatycznie czuwa nad utrzymaniem
zaprogramowanej przez kierowcę prędkości.
Pozwala utrzymać stały dystans, regulując jedynie przyspieszanie i zwalnianie, aż do momentu
zatrzymania się samochodu. Dostępny z silnikiem 2.0 BlueHDi 150 S&S EAT6, a z innymi
silnikami bez funkcji Stop.

System przeciwdziała utracie uwagi za kierownicą.
Przy prędkości powyżej 65 km/h alarmuje kierowcę
o przekroczeniu białej linii bez włączonego kierunkowskazu i koryguje tor jazdy samochodu. Jeśli kierowca
chce utrzymać tor jazdy, może zapobiec jego korekcie,
mocno trzymając kierownicę. System także ostrzega
kierowcę o spadku koncentracji dzięki funkcji
monitorowania uwagi kierowcy.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ACTIVE
SAFETY BRAKE

ALARM
RYZYKA KOLIZJI

System zapobiega kolizjom z obiektem ruchomym,
stałym lub z pieszym. Uaktywnia się przy prędkości
powyżej 5 km/h, wykrywa niebezpieczeństwo
i ostrzega kierowcę, a kiedy on nie reaguje,
samoczynnie redukuje prędkość samochodu.

Funkcja ostrzega kierowcę przed ryzykiem zderzenia
z pojazdem jadącym z przodu. Uaktywnia się przy
prędkości powyżej 30 km/h dzięki radarowemu
czujnikowi zainstalowanemu z przodu samochodu.

30 TECHNOLOGIE
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LEPSZE OSIĄGI

PRZY ZREDUKOWANEJ EMISJI CO2

Silniki NOWYCH CITROËNÓW C4 PICASSO
i GRAND C4 PICASSO, zarówno benzynowe,
jak i wysokoprężne, odznaczają się wzorcowymi
osiągami i dynamicznym, reaktywnym
charakterem. W gamie dostępne są trzy silniki
benzynowe (1,2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130
i 1.6 THP 165) i trzy silniki Diesla (1.6 BlueHDi
100, 1.6 BlueHDi 120 i 2.0 BlueHDi 150),
wszystkie z systemem Stop & Start. Może z nimi
współpracować automatyczna skrzynia biegów
EAT6, pozwalająca na niezwykle płynną zmianę
przełożeń. EAT6 zapewnia niskie zużycie paliwa
i zredukowaną emisję CO2. Nowy trzycylindrowy
silnik 1.2 PureTech 130 S&S wykorzystuje
bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem
oraz wydajną turbosprężarkę nowej generacji
(o prędkości 240 000 obr/min). Silnik ten jest
zarazem efektywny i ekonomiczny. Generuje
najkorzystniejszy w swojej klasie współczynnik
mocy przy niskich obrotach. 95% momentu
obrotowego dostępne jest w zakresie od 1500 do
3500 obr/min, co przekłada się na optymalne
osiągi w każdych warunkach jazdy.

Jury konkursu „The International Engine of the Year Awards” organizowanego przez brytyjskie czasopismo „Engine Technology
International” przyznało tytuł silnika roku 2016 w kategorii
pojemności skokowej 1.0 -1.4 litra silnikowi 1.2 PureTech 110 i 130.
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NOWOŚĆ

EKONOMICZNE
SILNIKI

W nowym silniku 1.2 PureTech 130 S&S EAT6,
CITROËN połączył dynamiczne osiągi benzynowego
silnika PureTech z efektywnością automatycznej skrzyni
biegów EAT6, gwarantując odpowiednią moc napędu
i radość z jazdy. Zarówno w wersjach z silnikami
benzynowymi PureTech, jak i z wysokoprężnymi
BlueHDi, NOWE CITROËNY C4 PICASSO
i GRAND C4 PICASSO są wzorcowe w swoim
segmencie pod względem zużycia paliwa i emisji CO2.
Emitują od 100 g/km CO2. Silnik 1.2 PureTech 130
S&S EAT6 to emisja CO2 na poziomie 115 g/km,
a przy tym znakomite osiągi.

Zeskanuj kod smartfonem i zobacz filmy
na temat CITROËNÓW C4 PICASSO
i GRAND C4 PICASSO.
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TONACJA WILD BLUE

TKANINA MILAZZO GREY

ROUGE RUBI (M)
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SKÓRA GRAINÉ BLACK

TKANINA FINN BLACK/SKÓRA
GREY

SKÓRA NAPPA BI-TON
BLACK & BEIGE

LAZULI BLUE (M)
SKÓRA GRAINÉ BLACK

ALUMINIOWE OBRĘCZE KÓŁ

SABLE (M)

OBRĘCZE ALUMINIOWE
16” NOTOS
OBRĘCZE ALUMINIOWE
17” ZEPHYR
DIAMENTOWANE BLACK
OBRĘCZE ALUMINIOWE
17” SHAMAL
DIAMENTOWANE BLACK*

OBRĘCZE ALUMINIOWE
17” AQUILLON
DIAMENTOWANE BLACK**
OBRĘCZE ALUMINIOWE
18” ÉOLE
DIAMENTOWANE BLACK
OBRĘCZE ALUMINIOWE
GARBIN 16”***

(M): metalizowany

* tylko CITROËN C4 Picasso
** tylko Grand C4 Picasso
*** dostępne w ofercie akcesoriów

Samochody CITROËN, które sprzedawane są w Unii Europejskiej, mogą różnić się wersjami wyposażenia
oferowanego w poszczególnych krajach. Zaprezentowane i opisane w katalogu elementy wyposażenia
występują w zależności od poziomu wyposażenia lub jako opcja.
Szczegółowe informacje uzyskać można w salonach sprzedaży oraz na www.citroen.pl.
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1638 / 1644

1638 / 1644

1573 / 1587

873

1826

4602

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (normy CEE 1999-100)*
Silniki

Opony

Cykl miejski
(l/100 km)

Cykl pozamiejski
(l/100 km)

Cykl mieszany
(l/100 km)

Emisja
CO2
(g/km)

Obręcze 16“, 17“

6,1

4,0

4,8 1573 / 1587
115

Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech 130 S&S

Obręcze 16“, 17“

6,1

4,3

4,9

1826 115

Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech 130 S&S EAT6

Obręcze 16“, 17“
1826

6,1

4,2

4,9

115

Citroën C4 Picasso 1.6 THP 165 S&S EAT6

Obręcze 16“, 17“, 18“

7,4

4,6

5,6

129

Citroën C4 Picasso 1.6 BlueHDi 100 S&S

Obręcze 16“, 17“

4,4

3,5

3,8

103

Citroën C4 Picasso 1.6 BlueHDi 120 S&S

Obręcze 16“, 17“

4,4

3,5

3,8

100

Citroën C4 Picasso 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6

Obręcze 16“, 17“

4,1

3,5

3,8

100

Citroën C4 Picasso 2.0 BlueHDi 150 S&S

Obręcze 17“, 18“

4,8

3,7

4,1

102

Citroën C4 Picasso 2.0 BlueHDI 150 S&S EAT6

Obręcze 17“, 18“

5,0

3,9

4,3

112

Citroën Grand C4 Picasso 1.2 PureTech 130 S&S

Obręcze 16“, 17“

6,1

4,3

5,0

115

Citroën Grand C4 Picasso 1.2 PureTech 130 S&S EAT6

Obręcze 16“, 17“

6,4

4,4

5,1

115

Citroën Grand C4 Picasso 1.6 THP 165 S&S EAT6

Obręcze 16“, 17“, 18“

7,5

4,6

5,6

130

Citroën Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi 100 S&S

Obręcze 16“, 17“

4,4

3,5

3,8

100

Citroën Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi 120 S&S

Obręcze 16“, 17“

4,5

3,7

4,0 1573 / 1587
105

Citroën Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6

Obręcze 16“, 17“

4,5

3,6

3,9

Citroën Grand C4 Picasso 2.0 BlueHDi 150 S&S

Obręcze 17“, 18“

4,8

3,7

4,1

107

Citroën Grand C4 Picasso 2.0 BlueHDi 150 S&S EAT6

Obręcze 17“, 18“

5,0

3,9

4,3

112

1573 / 1587

1610 / 1625

Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech 110 S&S

764

1826

1576/873
1590

1826

1971*/2117

889
4602

873

• DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA :
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami kontraktów w sieci Citroën.

889

1576/ 1590

4602
4438

1971*/2117

889 / 1587
1573

1576/764
1590

1826

1971*/2117

764

889

4438

889

1576/ 1590

1971*/2117

• KONTRAKT REALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

1638 / 1644

1638 / 1644

* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. 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.

Do NOWEGO CITROËNA C4 PICASSO i NOWEGO CITROËNA GRAND C4 PICASSO
proponowane są liczne, praktyczne akcesoria.
873

1573 / 1587

889
1573
/ 1587

873

1573 / 1587
1573 / 1587

1576/
873 1590
1971*/2117

1826

764

1826

1826

889

4602

889
1573889
/ 1587

4438

4602

1826

1576/
764 1590
1971*/2117

4438

* Ze złożonymi lusterkami.
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Listwa progowa

Fotelik dziecięcy
1610 / 1625

Uchwyt na rowery

CITROËN
I TY

1576/ 1590

1971*/2117

• KONTRAKT FREEDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Bezpłatne części zużywające się eksploatacyjnie.
4. Bezpłatnie pojazd zastępczy na czas przeglądu.
5. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.
• GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA
Swym zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu w przypadku jego usterek
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych.
Dodatkowo umożliwia skorzystanie z Programu pomocy drogowej Citroën Assistance.
• GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA
12 lat dla samochodów osobowych,
5 lat dla samochodów dostawczych.
• GWARANCJA NA LAKIER
3 lata dla samochodów osobowych,
2 lata dla samochodów dostawczych.

TRANSPARENTNOŚĆ
ABY ZYSKAĆ
TWOJE ZAUFANIE

opinie klientów

citroen-advisor.pl

1610 / 1625

Wykładzina bagażnika

4602

1638 / 1644

Odtwarzacz CD

1610 / 1625

1826

1576/ 1590

1971*/2117
• KONTRAKT ESSENTIALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

• KONTRAKT EASYDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

4438

106

OFERTA AKCESORIÓW

1576/ 1590
1971*/2117

CITROËN
SERWIS

1610 / 1625

1638 / 1644

1610 / 1625

W POSZANOWANIU
ŚRODOWISKA

889 / 1587
1573

1576/ 1590
Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez
AUTOMOBILES
CITROËN : Spółka akcyjna
uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych
o1971*/2117
kapitale wynoszącym
159 000 000 euro,1576/ 1590
889
modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego kataz siedzibą pod adresem: 6, rue Fructidor, 750171971*/2117
logu. Samochody Citroën podlegają recyklingowi
Paris 17, numer wpisu do Rejestru Handlowego:
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów
RCS Paris 642 050 199.
wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami doNiniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów
tyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały
sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Dane
uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane
na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do werw produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu
sji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie
samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodmogą być traktowane jako postanowienia umowne.

nie 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 Citroëna 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).
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POZNAJ GAMĘ SAMOCHODÓW CITROËN

Maj 2017 – Wydrukowano w UE 06.2017

na www.citroen.pl
– Projekt i realizacja:

