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CITROËN C4
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NOWA IDENTYFIKACJA ŚWIETLNA
DODAJE CHARAKTERU
Już na pierwszy rzut oka widać, że CITROËN C4 z nowej gamy to 

  mydżak w anawocarpod ,aktewlys atrawz ,ancom i lyts ytsizaryw
detalu. Jego przód zyskał jeszcze bardziej charakterystyczny wygląd 
dzięki unowocześnionym re�ektorom wydłużonym w kierunku błot- 
ników. Ekspresyjna forma re�ektorów i światła do jazdy dziennej  
z ułożonymi w linie diodami LED składają się na niepowtarzalną 
identy�kację świetlną tego modelu.

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 stronie 
www.citroen.pl.

STYL ZEWNĘTRZNY 
WYRAZISTY

02/03
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NOWA IDENTYFIKACJA ŚWIETLNA 
DODAJE CHARAKTERU
Tylne światła z efektem 3D – rezultat innowacyjnej technologii – 
zdobią czystą w formie pokrywę bagażnika, akcentując zdecydowany 
charakter tego kompaktowego modelu. Precyzyjne dopasowanie 
elementów nadwozia, chromowane wstawki (na zderzakach i przy 
szybach), a także obręcze kół ze stopów lekkich 17“ Miami to detale 
dodatkowo podkreślające elegancki styl samochodu.

STYL ZEWNĘTRZNY

WYRAZISTY
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Dzięki rozstawowi osi wynoszącemu 2,61 m, 
CITROËN C4 ma przestronne wnętrze, 
z obszerną i wygodną tylną kanapą. 
W samochodzie jest wiele pojemnych 
schowków: duży schowek przedni, schowki 
w drzwiach mieszczące z przodu butelkę 
o pojemności 1,5 litra, szu�ada pod przednim 
fotelem pasażera, schowek w panelu głównym 
deski rozdzielczej i w przednim podłokietniku. 
Tylna kanapa, dzielona w proporcjach 1/3 – 
2/3 ma otwór świetnie sprawdzający się przy 
przewożeniu nart i innych długich, 
nieporęcznych przedmiotów.

WNĘTRZE

WYGODA I WSZECHSTRONNOŚĆ

KOMFORTOWE
06/07
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WNĘTRZE

DESIGN JEDYNY W SWOIM RODZAJU
Wnętrze CITROËNA C4 zachwyca bogactwem i starannością 
doboru materiałów wykończeniowych. To zarówno przyjemne 
w dotyku, miękkie pokrycie deski rozdzielczej, dżersej 
powlekający dach, jak i chromowane wstawki zdobiące 
wywietrzniki, przyciski sterujące na kierownicy oraz dźwignię 
zmiany biegów. Zmodernizowany, centralny panel  ma 
minimalistyczny, nowoczesny wygląd za sprawą kolorowego 
ekranu dotykowego 7”. Fotele zapewniają świetne trzymanie 
i komfort.

KOMFORTOWE

08/09
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TECHNOLOGIE

CODZIENNOŚĆ STAJE SIĘ PROSTSZA
Nowy kolorowy ekran dotykowy 7” nie tylko nadaje lżejszy wygląd desce 
rozdzielczej. Zapewnia także dostęp do nowej dotykowej nawigacji, do funkcji 
multimedialnych, telefonu i podstawowych systemów pokładowych.

INTUICYJNE 

NAWIGACJA
System dotykowej nawigacji udostępnia mapy 
z zaznaczonymi ograniczeniami prędkości 
i informacjami o aktualnych utrudnieniach w ru- 
chu drogowym. Pozwala wytyczyć optymalną 
trasę gwarantującą najniższe zużycie paliwa.

MULTIMEDIA
Ekran dotykowy pozwoli Ci na odtwarzanie 
dźwięku z wybranego źródła. Może to być 
radio, streaming audio Bluetooth*, nośniki 
podłączone przez port USB lub gniazdo jack, 
czy pamięć wewnętrzna o pojemności 8 GB.

RADIO CYFROWE (DAB)
Wyszukaj w menu ulubione stacje radiowe. 
W wewnętrznej pamięci możesz zapisać do 
15 spośród nich.

POŁĄCZENIA GŁOSOWE
Zestaw głośnomówiący Bluetooth* umożliwia 
bezpieczne prowadzenie rozmów telefonicznych 
podczas jazdy.

KONTAKTY
Dotykowe sterowanie ułatwia wyszukiwanie 
kontaktów i przeprowadzanie rozmów 
telefonicznych. Możesz nadać każdemu 
kontaktowi spersonalizowany charakter, 
przypisując do niego zdjęcie.

PERSONALIZACJA
Ekran dotykowy 7” może stać się multi- 
medialną instrukcją obsługi, pozwalającą 
zapoznać się z różnymi udogodnieniami 
samochodu (jedynie na postoju). Za jego 
pośrednictwem ustawia się również parame- 
try niektórych funkcji. Dostępne są też na nim 
praktyczne narzędzia, takie jak kalkulator czy 
kalendarz.* wymaga kompatybilnego telefonu komórkowego10/11
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WNĘTRZE

ZAPOWIEDŹ WYGODNEJ 
I RELAKSUJĄCEJ JAZDY
Niezwykle wygodne fotele zwiększają komfort 
użytkowania. Zarówno ten kierowcy, jak i pasażera 
mogą być podgrzewane i mieć regulację lędźwiową, 
a nawet funkcję masażu. Duża powierzchnia okien 
także przyczynia się do wygody podróżowania.

PRZYTULNE

12/13
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WNĘTRZE

RADOŚĆ DLA CIAŁA I DUCHA 
W kabinie CITROËNA C4 wszystko zapowiada wygodną 
i relaksującą jazdę. Szeroki, panoramiczny dach (1,3 m2) 
z elektrycznie sterowaną roletą i przednia szyba umożliwia- 
jąca szeroki kąt widzenia zapewniają doskonałą widoczność 
i zwiększają ilość światła we wnętrzu. Przyczyniają się w ten 
sposób do dobrego samopoczucia kierowcy i pasażerów.

SŁONECZNE

14/15
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Bagażnik CITROËNA C4 ma 408 litrów pojemności maksymalnej, co stanowi 
wartość wzorcową w tym segmencie samochodów. Jest niezwykle pakowny – 
przyczynia się  do tego prostokątny kształt, niski próg załadunkowy i wyposażenie 
ułatwiające rozmieszczenie bagaży.

LIT
RÓ

W408

16/17

WSZECHSTRONNY
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DOSTĘP

INTELIGENTNE 
TECHNOLOGIE 
UŁATWIAJĄ ŻYCIE
System bezkluczykowego dostępu i uru- 
chomienia pojazdu (ADML) pozwala od- 
blokować zamki i uruchomić silnik bez 
konieczności tradycyjnego użycia klu- 
czyka.

SWOBODNY

18/19
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JAZDA

DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE

SPOKOJNA
CITROËN C4 odznacza się czułym i precyzyjnym układem 
kierowniczym, a także świetną, charakterystyczną dla Marki, 
przyczepnością. Samochód bezpiecznie pokonuje zakręty, jest 
łatwy w prowadzeniu i przewidywalny – także w czasie nagłych 
manewrów – dzięki czemu kierowca ma poczucie pełnej kontroli 
nad pojazdem. Stabilne zachowanie samochodu na drodze 
wspierają technologie wspomagające prowadzenie, takie jak 
elektroniczny rozdzielacz siły hamowania (EBD), system 
wspomagania nagłego hamowania (BAS), inteligentny system 
kontroli trakcji współpracujący ze stabilizującym systemem ESP.

20/21
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KONTROLA TRAKCJI

BEZPIECZNIE W KAŻDYCH OKOLICZNOŚCIACH

INTELIGENTNA
Inteligentny system kontroli trakcji analizuje parametry drogi i kontroluje 
poruszanie się samochodu po śliskiej nawierzchni. W razie ryzyka 
poślizgu przenosi moment napędowy na koło mające lepszą przyczepność 
zastępując system antypoślizgowy kół (ASR). Pozwala to  zachować kon- 
trolę nad samochodem i utrzymać tor jazdy.

22/23
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ALARM NIEZAMIERZONEGO
PRZEKROCZENIA LINII

Alarm niezamierzonego przekroczenia linii 
(AFIL) przeciwdziała utracie uwagi  
za kierownicą. Czujniki podczerwieni, 
zamontowane w zderzaku, pozwalają 
odczytać układ linii ciągłych i przerywanych 
na jezdni. Jeśli samochód przekracza linię 
w niezamierzony sposób, system 
sygnalizuje to kierowcy.

CITROËN CONNECT BOX
POŁĄCZENIE ALARMOWE  
Z LOKALIZACJĄ  
I POŁĄCZENIE ASSISTANCE  
Z LOKALIZACJĄ

CITROËN Connect Box to oferta,  
w skład której wchodzą usługi 
Połączenie Alarmowe z Lokalizacją  
i Połączenie Assistance z Lokalizacją, 
dostępne w samochodzie dzięki 
karcie SIM. Obydwie są bezpłatne  
i aktywne 24 godziny na dobę.  
W razie wypadku lub awarii 
zapewniają identy�kację i lokalizację 
samochodu oraz szybką pomoc.

SYSTEM KONTROLI
MARTWEGO POLA

System kontroli martwego 
pola informuje kierowcę 
o pojawieniu się w martwym 
polu innego pojazdu za 
pomocą diody zapalającej się 
w jednym z lusterek 
zewnętrznych. 

WSPOMAGANIE
RUSZANIA
NA WZNIESIENIU

Wspomaganie ruszania na 
wzniesieniu działa na drogach 

o nachyleniu przekraczającym 3%. 
Zatrzymuje samochód w miejscu 

przez około dwie sekundy, co 
wystarcza, by kierowca mógł 

spokojnie ruszyć.

JAZDA

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 
UŁATWIAJĄ ŻYCIE

SPOKOJNA
CITROËN C4 został wyposażony w innowacyjne technologie, 
pozwalające na bezpieczną i spokojną jazdę.

24/25

DOŚWIETLANIE
ZAKRĘTÓW

Re�ektory przeciwmgłowe z funkcją statycznego 
doświetlania zakrętów emitują dodatkową wiązkę 

światła, poprawiając w ten sposób widoczność  
na łukach drogi i skrzyżowaniach. 
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SILNIKI

EKOLOGICZNE
OSZCZĘDNE I DYNAMICZNE
SILNIKI ZGODNE Z NORMĄ EURO 6

Silniki PureTech, skonstruowane i wyprodukowane we Francji, wyko- 
rzystują innowacyjne technologie, pozwalające na wydajną i eko- 
nomiczną jazdę (oszczędność zużycia paliwa do 25%). CITROËN C4 
może być wyposażony w jednostki: PureTech 110 z manualną 
5-przełożeniową skrzynią biegów (zużycie paliwa w trybie mieszanym 
4,8 l/100 km, emisja CO2 112 g/km) i PureTech 130 ze skrzynią 
manualną 5-przełożeniową lub automatyczną 6-przełożeniową (zużycie 
paliwa w trybie mieszanym od 4,7 l/100 km, emisja CO2 od 107 g/
km). Dostępne są także następujące silniki z rodziny BlueHDi: BlueHDi 
100 z manualną 5-przełożeniową skrzynią biegów (zużycie paliwa  

w trybie mieszanym od 3,6 l/100 km, emisja CO2 od 95 g/km), 
BlueHDi 120 S&S ze skrzynią 6-przełożeniową, manualną lub 
automatyczną (zużycie paliwa w trybie mieszanym od 3,6 l/100 km, 
emisja CO2 od 95 g/km) oraz BlueHDi 150 S&S ze skrzynią manualną 
6-przełożeniową (zużycie paliwa w trybie mieszanym 3,8 l/100 km, 
emisja CO2 od 98 g/km). Wszystkie silniki BlueHDi zapewniają 
dynamiczne osiągi przy wyjątkowo niewielkim zużyciu paliwa  
i zredukowanej emisji CO2.

PureTech BlueHDi

26/27
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09 TAPICERKI05KOLORY NADWOZIA

BLANC BANQUISE

GRIS PLATINIUM (M)

GRIS GALET (M)

BLEU BOURRASQUE (M)

ROUGE BABYLONE (P)

NOIR PERLA NERA (M)

BLANC NACRÉ (P)

GRIS ALUMINIUM (M)

BRUN HICKORY (M)

MATERIAŁOWA PONTY CIEMNA

SKÓRZANA CLAUDIA CIEMNA

RAYADOS MISTRAL MATERIAŁOWA LIBERIA

CITROËN C4 LIVE:
ESP+ ASR (Wspomaganie ruszania na wzniesieniu) – 
System wspomagania hamowania awaryjnego – Kontrola 
ciśnienia w ogumieniu – Poduszki bezpieczeństwa przednie 
z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera – Poduszki 
bezpieczeństwa boczne i kurtynowe – Mocowania ISOFIX 
3-punktowe z przodu i 2-punktowe z tyłu – Regulator  
i ogranicznik prędkości – Centralny zamek – Szyba tylna 
ogrzewana – Lusterka boczne regulowane elektrycznie  
i ogrzewane – Klimatyzacja manualna – Kierownica 
regulowana na wysokość i głębokość – Fotel kierowcy 
regulowany na wysokość – Tapicerka materiałowa Ponty 
ciemna.

CITROËN C4 FEEL: Wyposażenie LIVE +
Obręcze kół  stalowe 16” Atlanta – Re�ektory  
halogenowe z nowymi światłami dziennymi LED 
(zintegrowane) – Światła tylne z efektem 3D – Fotel 
kierowcy z regulacją lędźwiową – Podłokietnik centralny 

– Szyby tylne regulowane elektrycznie – Radio CD/
MP3 – Tapicerka Rayados Mistral.

CITROËN C4 FEEL EDITION: Wyposażenie FEEL +
Pakiet Automatyczny – Pakiet Miejski – Re�ektory 
przeciwmgłowe z funkcja doświetlania zakrętów – Lusterka 
boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane i składane – 
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa – SMEG Audio – 
Tapicerka Liberia.

CITROËN C4 SHINE: Wyposażenie FEEL EDITION +
Hamulec postojowy elektryczny – Obręcze kół alumi- 
niowe 16” Boston – System bezkluczykowego dostępu  
i uruchamiania pojazdu ADML – Szyby tylne dodatkowo 
przyciemniane – Oświetlenie przestrzeni pod nogami 
kierowcy i pasażera – Latarka w bagażniku – Lusterka 
boczne w kolorze nadwozia – Fotel pasażera z przodu 
regulowany na wysokość – Fotele przednie podgrzewane 
– Fotel pasażera z regulacją lędźwiową – Podłokietnik 
centralny z tyłu z otworem na narty – Podłokietnik 
centralny przedni przesuwany, regulowany na wysokość 
– Szu�ada pod fotelem kierowcy i pasażera – Citroën 
Connect Box(1) – Dywaniki przód i tył – Tapicerka 
skórzano-materiałowa Saint Cyr ciemna lub jasna.

SKÓRZANO-MATERIAŁOWA
SAINT CYR CIEMNA

OBRĘCZ ALUMINIOWA
18” NEWPORT

OBRĘCZ ALUMINIOWA
17” PHOENIX

(z oferty akcesoriów)

(1) Oferta usług, w skład której wchodzą usługi Połączenie Alarmowe z Lokalizacją i Połączenie Assistance z Lokalizacją.
(M): Metalizowany, (P): Perłowy

28/29

SKÓRZANO-MATERIAŁOWA
SAINT CYR JASNA

FELGI I KOŁPAKI06
KOŁPAK 15” 

TAMPA
KOŁPAK 16”

ATLANTA
OBRĘCZ ALUMINIOWA

16” BOSTON

OBRĘCZ ALUMINIOWA
17” MIAMI
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*  Wartości dla silników VTi 95, VTi 120, HDi 90 zgodne z normą Euro 5.  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 nor-
mami obowiązującymi konstruktorów samochodów i dotyczącymi wszystkich samochodów sprzedawanych 
w Europie. Wartości te uzyskane zostały w ściśle określonych warunkach (temperatura, ciężar, parametry ha-
mowni itp.) i przy spokojnej jeździe. Realne natężenie ruchu na drodze, warunki atmosferyczne, obciążenie 
samochodu, styl jazdy, ciśnienie w oponach, obecność bagażnika (nawet bez ładunku), inten- 
sywność użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania, stan samochodu, mogą spowodować uzyskanie odmien-
nych wartości zużycia paliwa.

CITROËN: 
SERWIS

DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami kontraktów w sieci CITROËN.

• 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.

• 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. Mycie kompletne wewnątrz i na zewnątrz samochodu po przeglądzie.
6. Program pomocy drogowej Citroën Assistance Rozszerzony.

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

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 Han- 
dlowego: RCS Paris 642 050 199.
Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów 
sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. 
Dane na temat modeli i ich para metrów odnoszą 
się do wersji obowiązującej w momencie wydania 
katalogu i nie mogą być traktowane jako posta-
nowienia umowne. Citroën zastrzega sobie prawo 

wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów 
przedstawionych modeli, bez obowiązku aktuali-
zacji 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 sprze-
dawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich 
zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami 
o odpadach. Marka Citroën zapewnia rozwój w za- 

kresie możliwości osiągania przez pojazdy wyma-
ganego przepisami ochrony środowiska poziomu 
odzysku i recyklingu. Przedstawione kolory nad-
wozia, tapicerek i innych elementów samochodu 
są przybliżone, gdyż techniki druku nie pozwalają 
na wierną re produkcję barw. Jeżeli pomimo starań 
zapewnionych w czasie przygotowania katalogu 
stwierdzą Państwo, że zawiera on jakikolwiek błąd 
prosimy o kontakt. Wszelkie informacje są udzie-
lane przez dział obsługi klienta Citroëna pod nu-
merem 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 cen- 
nikiem operatora).

WYMIARY

W POSZANOWANIU
ŚRODOWISKA

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (zgodne z normą Euro 5 lub Euro 6)*

Silniki Cykl miejski 
(l/100 km)

Cykl poza-
miejski

(l/100 km)
Cykl mieszany

(l/100 km)
Emisja CO2 

(g/km)

VTi 95
VTi 120

8,2
8,8

4,9
4,7

6,1
6,2

140
143

PureTech 110 6,1 4,0 4,8 112

PureTech 130 S&S 5,8 4,0 4,7 107

PureTech 130 S&S EAT6 6,1 4,2 4,9 113

HDi 90 4,9 3,6 4,1 106

BlueHDi 100 4,4 3,2 3,6 95

BlueHDi 120 S&S 4,2 3,3 3,6 95

BlueHDi 120 S&S EAT6 4,4 3,5 3,8 98

BlueHDi 150 S&S 4,1 3,6 3,8 98

Belki dachowe poprzeczne i kufrowy bagażnik 
dachowy

AKCESORIA

Wykładzina bagażnika z przegródkami Chromowane obudowy lusterek zewnętrznych

Uchwyt do przewozu rowerów montowany  
na haku holowniczym

Wspornik urządzeń multimedialnych Gama fotelików dziecięcych

CITROËNA C4 można dostosować do swoich potrzeb, wyposażając go w akcesoria.
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ABY POZNAĆ CAŁĄ GAMĘ I CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËNA
wejdź na naszą stronę internetową citroen.pl




