CITROËN SPACETOURER

Le Tone, ze swoim przebojem
„Joli Dragon”, okazał się w latach
90. odkryciem wśród reprezen
tantów French Touch. Zajmował
się muzyką przez piętnaście lat,
potem zaczął się zwracać w stronę
grafiki. 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.

1934

2014

CITROËN rewolucjonizuje świat
motoryzacji za sprawą modelu
Traction Avant. Samochód ten
odznacza się specyficznym
rozwiązaniem, napędem
na przednie koła, od którego
bierze swoją nazwę.

CITROËN C4 CACTUS,
wyposażony w innowacyjne
panele ochronne AIRBUMP®,
wytycza nowe ścieżki
w dziedzinie designu.

1919
Odczytaj smartfonem kod QR, aby
poznać wyjątkowe modele tworzące
historię Marki CITROËN od 1919
roku aż do dziś.
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Na rynku pojawia się pierwszy samochód
CITROËNA, Typ A.

1939
Premiera CITROËNA TUB, nowoczesnej
furgonetki z bocznymi drzwiami
przesuwnymi. Jej następcą będzie Typ H.

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 każde warunki.

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

2017
CITROËN jest bezkonkurencyjny: od 1993 do 1997 roku
króluje w Pucharze Świata w rajdach terenowych, pięciokrotnie
zwyciężając w kategorii Producentów i cztery razy w kategorii
Kierowców. Ma na koncie osiem tytułów Mistrza Świata
w kategorii Producentów WRC i dwa tytuły mistrzowskie
w WTCC.
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CITROËN SPACETOURER
ŻYCIE BEZ OGRANICZEŃ
CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN DLA KAŻDEGO
I w mieście, i poza nim docenisz komfort jazdy i niezwykłą przyjemność
prowadzenia, wartości charakterystyczne dla każdego Citroëna.

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5
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GAMA

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN C5 TOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN JUMPER COMBI
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CITROËN SPACETOURER
MOCNE STRONY
TRZY RÓŻNE DŁUGOŚCI,
W TYM KOMPAKTOWA WERSJA XS

To unikatowa w segmencie
długość 4,60 m.
S. 10 -11

BEZDOTYKOWE OTWIERANIE
DRZWI PRZESUWNYCH
Otwarcie drzwi przy zajętych rękach
jest możliwe.
S. 16 -17

OTWIERANA SZYBA
W TYLNYCH DRZWIACH

Przydatna w wielu sytuacjach.
STRONY 24 - 25

KOMFORT TYPOWY
DLA CITROËNA

Gwarancja dobrego samopoczucia.
S. 30-31

WYSOKOŚĆ 1,90 m

Nieograniczony dostęp
do parkingów.
S. 38 - 39

PRZESZKLONY DACH
Otwarty na zewnątrz.
S. 18 - 19

MODUŁOWOŚĆ
Wyjątkowo wygodne
i wszechstronne wnętrze.
S. 22 - 23
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MOCNE STRONY

EFEKTYWNE SILNIKI

Nowa modułowa platforma
i silniki najnowszej generacji.
S. 42 - 43

WYŚWIETLANIE INFORMACJI
W POLU WIDZENIA DROGI

Technologia ułatwiająca życie.
S. 46
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CITROËN SPACETOURER, ŻYCIE BEZ OGRANICZEŃ

SPIS TREŚCI
S. 12 – CITROËN SPACETOURER
S. 26 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE*
S. 34 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS
S. 42 – SILNIKI
S. 44 – BEZPIECZEŃSTWO I WSPOMAGANIE PROWADZENIA
S. 48 – MODUŁOWOŚĆ
S. 50 – WYPOSAŻENIE
CITROËN SPACETOURER
FEEL I SHINE
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SPIS TREŚCI

CITROËN SPACETOURER
BUSINESS

CITROËN SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE
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3 DŁUGOŚCI
Dzięki nowej modułowej platformie
CITROËN SPACETOURER dostępny jest
w trzech wariantach długości: są to dwie
wersje klasyczne M (4,95 m) i XL (5,30 m),
a także unikatowa w segmencie,
kompaktowa wersja XS, o długości 4,60 m.
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.

4,60 m
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4,95 m

5,30 m
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CITROËN
SPACETOURER
CITROËN SPACETOURER, skonstruowany
na bazie nowej platformy, świetnie sprawdza się
podczas rodzinnych wypraw i wypadów w gronie
przyjaciół. Jego przyjazne i modułowe wnętrze
z przesuwanymi i odwracanymi fotelami sprawia,
że model ten idealnie wpisuje się we współczesny
styl życia. CITROËN SPACETOURER dostępny
jest w trzech wariantach długości,
z wykończeniem FEEL lub SHINE.
Może pomieścić do ośmiu osób.
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CITROËN SPACETOURER to idealny towarzysz
w życiu codziennym i w czasie wakacji. Pozwala
bezpiecznie korzystać z każdego rodzaju drogi
dzięki systemowi Grip Control – ten udoskonalony
system antypoślizgowy optymalizuje skuteczność
napędu w zależności od typu nawierzchni.
W kabinie pasażerowie korzystają z wyjątkowego
komfortu jazdy za sprawą redukcji drgań
i doskonałego wyciszenia wnętrza.
14 CITROËN SPACETOURER
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BEZDOTYKOWE
OTWIERANIE
DRZWI
PRZESUWNYCH
Jak otworzyć i zamknąć drzwi samochodu, kiedy
obie ręce są zajęte? To proste, dzięki technologii
bezdotykowego otwierania drzwi bocznych
przesuwnych. Wystarczy ruch stopą w odpowiednim miejscu, pod narożnikiem tylnego
zderzaka, aby drzwi po stronie, po której się
znajdujemy, odblokowały się i odsunęły.
To funkcjonalne, pomysłowe i unikalne
rozwiązanie. Ten sam ruch pozwala zamknąć
i zablokować drzwi samochodu.
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PRZESZKLONY DACH
W CITROËNIE SPACETOURER wszyscy pasażerowie
korzystają z wyjątkowo dobrze doświetlonego wnętrza.
Przeszklony dach składa się z dwóch części, które można
przesłonić niezależnymi roletami. W centralnej części
dachu umieszczony jest panel z nawiewami powietrza
z klimatyzacji, co przywodzi na myśl rozwiązania
stosowane na pokładzie samolotu. W nocy, w kabinie
oświetlonej diodami LED, panuje atmosfera pełna
harmonii.
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DŁUGOŚĆ
NA ŻYCZENIE
CITROËN SPACETOURER dostępny jest
w trzech wariantach długości: to dwie długości
klasyczne – M (4,95 m) i XL (5,30 m) i trzecia,
unikatowa w segmencie, XS. Nawet w tym
ostatnim wariancie, samochód o długości
4,60 m ma imponująco przestronne wnętrze
i może pomieścić do ośmiu osób. Takie wymiary,
podobnie jak skrócony promień skrętu kół,
sprawiają, że model ten jest niezawodnym
towarzyszem zarówno w mieście, jak i poza nim.
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WYJĄTKOWA
MODUŁOWOŚĆ
CITROËN SPACETOURER to samochód, który
dostosowuje się do Twoich potrzeb i sposobów
użytkowania. W drugim i trzecim rzędzie można
osobno przesuwać fotele podzielone
w proporcjach 2/3–1/3 i zapewnić więcej miejsca
dla kolan pasażerów. Oparcie fotela pasażera
w pierwszym rzędzie i oparcia pozostałych foteli
można złożyć osobno, co ułatwia transport
bagaży nietypowych rozmiarów. W razie potrzeby
fotele w tylnym rzędzie można całkowicie złożyć
jednym prostym ruchem, uwalniając tym samym
płaską przestrzeń. Pozwala to uzyskać
maksymalną objętość użytkową (od 3397 l
w wersji XS do 4554 l w wersji XL). Dla pełnego
komfortu pasażerów dostępna jest też wersja
siedmioosobowa, z dwoma indywidualnymi
fotelami w drugim rzędzie zamiast dzielonej
kanapy. Pasażerowie mogą korzystać z licznych
udogodnień, takich jak rolety przeciwsłoneczne,
składane stoliki w oparciach foteli, uchwyty
na napoje i liczne schowki. Górny schowek
na rękawiczki na desce rozdzielczej jest
klimatyzowany. W kabinie przewidziano także
do siedmiu różnych gniazd: jack, USB, 12 V
i 230 V, które mogą być źródłem energii
dla urządzeń mobilnych.
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TYLNA SZYBA
OTWIERANA
W CITROËNIE SPACETOURER zaprojektowano
liczne rozwiązania ułatwiające życie pasażerom.
Otwierana szyba w tylnych drzwiach pozwala
na łatwe załadowanie bagażnika, zapewnia też
do niego swobodny dostęp, szczególnie gdy
z tyłu brakuje miejsca na uchylenie pokrywy.
W ten sposób można szybko wyjąć odłożone
na tylną półkę ubranie czy potrzebny przedmiot.
Proste, a jakie przydatne.
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CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
LOUNGE
Dzięki eleganckiej stylistyce, wyrafinowanemu
komfortowi i technologiom z najwyższej półki
CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
zapewnia spokój i dobre samopoczucie zarówno
kierowcy, jak i pasażerom. Wszechstronne
wnętrze zmienia samochód w mobilny salon
dla czterech lub pięciu osób, a przeszklony dach
i wygodne fotele, które można ustawić
naprzeciwko siebie, stwarzają idealne warunki
podróżowania.
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Przód samochodu przedstawia się imponująco,
między innymi za sprawą eleganckiego masywnego
zderzaka. Duże, wysoko umieszczone światła
zapewniają doskonałą widoczność na drodze.
Ksenonowe reflektory, dające dwukrotnie jaśniejszy
strumień światła niż oświetlenie halogenowe,
gwarantują prawdziwy komfort prowadzenia
CITROËNA SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
w nocy lub w czasie gorszej pogody.
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PRZESTRONNY
I PRZYJAZNY
Luksusowe wnętrze CITROËNA SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE zapewnia podróżnym
wyjątkowe udogodnienia. Przyczyniają się
do tego pokryte skórą, ustawione naprzeciwko
siebie fotele w drugim i trzecim rzędzie,
przesuwany i składany stolik oraz chroniące
prywatność pasażerów, przyciemniane szyby
w tylnym rzędzie. W kabinie panuje pełna
harmonii atmosfera dzięki dyskretnemu
oświetleniu w panelu dachowym.
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INTUICYJNY EKRAN
DOTYKOWY
CITROËN SPACETOURER został wyposażony
w zaawansowane technologie ułatwiające prowadzenie.
Ekran dotykowy 7” pozwala zarządzać funkcjami
multimedialnymi, telefonem i nawigacją. Dzięki funkcji
Mirror Screen, proponowanej z trzema technologiami:
Apple CarPlay®, MirrorLink® i Android Auto (dostępna
w 2017 roku) możesz bezpiecznie korzystać z aplikacji
smartfonu na ekranie dotykowym 7”. Nowy system
nawigacji 3D, obsługiwany komendami głosowymi,
informuje w czasie rzeczywistym o ruchu drogowym.
System wspomagania parkowania z kamerą cofania
z funkcją Top Rear Vision umożliwia przesyłanie na ekran
dotykowy 7” obrazu (z lotu ptaka) strefy za samochodem,
co znacznie ułatwia manewry.

ALARM STREFY NIEBEZPIECZNE
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NAWIGACJA

TOP REAR VISION

MIRROR SCREEN
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CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
CITROËN SPACETOURER BUSINESS przeznaczony jest przede wszystkim dla firm zajmujących
się transportem osób. Modułowa kabina, trzy
warianty długości i liczne opcje wyposażenia
pozwolą dostosować go do potrzeb klientów.
Pomieści wszystkie bagaże, a każdy pasażer
- do 9 osób - będzie podróżował
w komfortowych warunkach.
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Wszechstronny i modułowy CITROËN SPACETOURER BUSINESS
dostępny jest w trzech wariantach długości. W wersji M objętość
użytkowa części bagażowej może wzrosnąć z 507 do 2228 litrów
po usunięciu foteli trzeciego rzędu. Po usunięciu foteli także z drugiego
rzędu, przestrzeń ta wzrasta do 3968 litrów. W wersji XL usunięcie
wszystkich foteli z tylnych rzędów sprawia, że objętość użytkowa wzrasta
z 912 do 4554 litrów, a w wersji XS ze 140 do 3397 litrów.
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1,90
38 CITROËN SPACETOURER BUSINESS

NIEOGRANICZONY
DOSTĘP DO
PARKINGÓW
Wysokość 1,90 m sprawia, że CITROËN
SPACETOURER BUSINESS z łatwością mieści się
na podziemnych parkingach w budynkach
mieszkalnych, w centrach handlowych i na lotniskach
– miejscach często niedostępnych dla tego typu
samochodów.
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UŁATWIONE
WSIADANIE
Kolejnym ułatwieniem w CITROËN
SPACETOURER BUSINESS jest funkcja
automatycznego otwierania przesuwnych
drzwi bocznych. To niezwykły atut, choćby
dla kierowcy. Może on otwierać i zamykać drzwi,
uruchamiając je ze swojego stanowiska
prowadzenia, dzięki czemu pasażerowie nie
muszą nimi manipulować. Fotele drugiego
rzędu można złożyć jednym prostym ruchem,
ułatwiając tym samym dostęp do rzędu
trzeciego.
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SILNIKI NOWEJ
GENERACJI
CITROËN SPACETOURER dostępny jest z silnikami
1,6 BlueHDi 95, 1,6 BlueHDi 115 S&S, 2,0 BlueHDi 150
S&S współpracującymi z manualną skrzynią biegów, silnikiem
1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6 współpracującym ze zautomatyzowaną skrzynią biegów oraz z silnikiem 2,0 BlueHDi 180
S&S EAT6 współpracującym ze skrzynią automatyczną.
Technologia BlueHDi pozwala znacząco ograniczyć emisję
tlenków azotu (NOX) oraz zredukować emisję CO2 i zużycie
paliwa. Bogate wyposażenie, inteligentne technologie podnoszące bezpieczeństwo jazdy i modułowa platforma sprawiły,
że model ten zdobył pięć gwiazdek w testach Euro NCAP.
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BEZPIECZEŃSTWO
I WSPOMAGANIE
PROWADZENIA

AUTOMATYCZNA ZMIANA
ŚWIATEŁ

MONITOROWANIE OGRANICZEŃ
PRĘDKOŚCI

MONITOROWANIE
KONCENTRACJI KIEROWCY

ALARM NIEZAMIERZONEGO
PRZEKROCZENIA LINII (AFIL)

To automatyczne przełączanie świateł mijania i drogowych w zależności
od natężenia ruchu, gdy zostaną wykryte pojazdy nadjeżdżające
z przeciwka. System jest aktywny w nocy przy prędkości powyżej
25 km/h i wyłącza się przy prędkości poniżej 15 km/h.

Funkcja rozpoznawania znaków drogowych pozwala odczytywać
ograniczenia prędkości i wyświetlać je kierowcy, informując
o dopuszczalnej prędkości. Po zidentyfikowaniu znaku drogowego,
kamera przekazuje sygnał kierowcy. Może on zaakceptować sugestię
ograniczenia prędkości, naciskając przycisk na desce rozdzielczej.

Wielofunkcyjna kamera umieszczona w górnej części przedniej szyby
śledzi zachowanie kierowcy i wykrywa spadek jego koncentracji w trakcie
jazdy. W przypadku, kiedy system zarejestruje u kierowcy osłabienie
uwagi, uruchamia się wizualny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

System ostrzega kierowcę o zmianie toru jazdy bez włączonego
kierunkowskazu. Wykorzystywana jest tu technologia rozpoznawania
linii (ciągłej lub przerywanej). Niezamierzone przekroczenie białej linii
zostaje zasygnalizowane kierowcy odpowiednim sygnałem dźwiękowym
lub wizualnym.
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KOLOROWY WYŚWIETLACZ
W POLU WIDZENIA DROGI

INTELIGENTNY
REGULATOR PRĘDKOŚCI

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
HAMOWANIA

KONTROLA
MARTWEGO POLA

Funkcja ta pozwala kierowcy skupić się na sytuacji na drodze, przy
zachowaniu w polu widzenia najistotniejszych informacji związanych
z prowadzeniem, wyświetlanych na przezroczystej płytce (prędkość
aktualna i zalecana, wartości zadane regulatora / ogranicznika
prędkości, informacje związane z nawigacją oraz ostrzeżenia o ryzyku
kolizji). To nowość w samochodach z tego segmentu.

Umożliwia automatyczne dostosowywanie prędkości do samochodu
jadącego z przodu. Jest to automatyczny system zdolny zmniejszyć
prędkość samochodu nawet do 20 km/h jedynie poprzez sterowanie
przyspieszeniem. Pozwala kierowcy uniknąć aktywnego hamowania.
System ten sprawdza się zwłaszcza w warunkach umiarkowanego
ruchu, np. na autostradzie.

To nowa funkcja, która hamuje zamiast kierowcy, aby zminimalizować
obrażenia wszystkich pasażerów. System analizuje dane
z zamontowanej na przedniej szybie wielofunkcyjnej kamery:
– przy prędkości 0-30 km/h: zapobiega kolizjom z obiektami
ruchomymi, nieruchomymi lub z pieszymi;
- przy prędkości ponad 30 km/h: redukuje prędkość przed zderzeniem.

Wykorzystująca fale ultradźwiękowe funkcja monitorowania martwego
pola informuje kierowcę o obecności innego pojazdu w martwym polu,
zapalając pomarańczową diodę na bocznym lusterku.
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CITROËN
SPACETOURER
CITROËN SPACETOURER dostępny jest w trzech
wariantach długości w wersji wykończenia Feel
i Shine. W zależności od konfiguracji siedzeń
może pomieścić 5, 7 lub 8 osób. Wnętrze ma
modułowy charakter dzięki fotelom, które
można przesuwać i składać, co pozwala uzyskać
większą przestrzeń użytkową i więcej miejsca
dla pasażerów. Fotele pasażera z przodu i fotele
z tyłu z opuszczanymi oparciami można jednym
ruchem ręki złożyć płasko, żeby efektywnie pomie
ścić bagaże o nietypowych wymiarach.
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CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS

CITROËN CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE

CITROËN SPACETOURER BUSINESS dostępny
jest w trzech wariantach długości i może
pomieścić 8-9 osób. Ta prestiżowa wersja
przeznaczona jest przede wszystkim dla przewoź
ników zawodowo zajmujących się transportem
osób (flota hotelowa, taksówki itp.). Mogą oni
dostosować samochód do potrzeb swoich
klientów, korzystając z udogodnień modułowej
kabiny i licznych opcji wyposażenia.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
dostępny jest w dwóch wariantach długości M
i XL, może pomieścić 6-7 osób. Gdy zajdzie
potrzeba, może stać się „mobilnym salonem”.
Przyczyniają się do tego pokryte skórą fotele
ustawione naprzeciwko siebie i przesuwny,
składany stolik. Z oczywistych względów model
ten przeznaczony jest dla profesjonalistów
trudniących się przewozem VIP-ów lub dla firm
oferujących wynajem samochodu z kierowcą.

9P

ULTRA MODUŁOWY
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PODSTAWOWE
WYPOSAŻENIE

50 WYPOSAŻENIE
CITROËN SPACETOURER FEEL
¿
¿
¿
¿
¿

CITROËN SPACETOURER SHINE
¿
¿
¿
¿
¿

CITROËN SPACETOURER BUSINESS
¿
¿
¿
¿
¿

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

oparciach fo
teli przednich

¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿

Klimatyzacja
automatyczn
a dwustrefo
z dodatkowy
wa
m rozprowa
dzeniem na
tył pojazdu
Bezkluczykow
y dostęp i ur
uchamianie
pojazdu
System bezd
otykowego
otwierania dr
zwi bocznych
przesuwnyc
Drzwi boczne
h
przesuwne
prawe i lewe
sterowane el
ektrycznie

dodatkowo
przyciemnian
a
Zasłony prze
ciwsłoneczne
w drugim rz
ędzie
Klimatyzacja
manualna

Szyba w tylne
j klapie otwi
erana,

Dach szklany
Cielo, dwud
zielna roleta

Stoliki lotnicz
ew

sterowane el
ektrycznie i
podgrzewan
e
Szyby przedn
ie sterowane
elektrycznie
sekwencyjne
Gniazdo 12
V z tyłu

BLEU IMPÉRIAL

Lusterka ze
wnętrzne

BLANC BANQUISE

LED

ORANGE TOURMALINE (M)

składane el
ektrycznie

BRUN RICH OAK (M)

Lusterka ze
wnętrzne

GRIS PLATINIUM (M)

światłami dz
iennymi

SABLE (M)

Reflektory pr
zednie ze

ABS, AFU,
ESP, ASR,
ESP ze wspo
maganiem
ruszania na
wzniesieniu
Poduszka be
zpieczeństw
a kierowcy
Podwójna po
duszka bezp
ieczeństwa
pasażera z
możliwością
odłączenia
Poduszki be
zpieczeństw
a boczne kie
rowcy i pasa
żera - rząd 1
Regulator pr
ędkości (1)/O
granicznik pr
ędkości zm
ienny
VTH - wyśw
ietlanie info
rmacji w po
lu widzenia
drogi (Headup Display)
Citroen Conn
ect Radio
(Ekran dotyk
owy 7“, Blue
tooth, Mirror
Screen)
Pakiet akustyc
zny (szyba pr
zednia akus
wyciszenie od
tyczna, szyb
głosów silni
y boczne po
ka i z zewnąt
grubione,
rz
Monitoring
koncentracji
kierowcy (lic
znik czasu)
Czujnik ciśni
enia w ogum
ieniu pośredn
i
Wspomagan
ie parkowani
a czujniki z
tyłu
Automatyczn
e włączanie
reflektorów
i wycieraczek
Światła prze
ciwmgłowe

KOLORY NADWOZIA
WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

GRIS ALUMINIUM (M)

NOIR ONYX
MATERIAŁ MICA
MATERIAŁ GRAPHITE

SKÓRA EKOLOGICZNA CARLA
SKÓRA CLAUDIA

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

(1) Dla wersji Shine i Business Lounge regulator prędkości jest programowalny.

(M) metalizowany
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OFERTA
AKCESORIÓW

OBRĘCZE
I KOŁPAKI

KOŁPAK
SPYKE 16”

KOŁPAK
PENTAGON 17”

OBRĘCZ ALUMINIOWA
CURVE 17”

Wybierając CITROËNA, wkraczasz w świat, w którym
jakość, bezpieczeństwo i styl stanowią jedność. Nasze
oryginalne akcesoria zostały tak zaprojektowane, aby
doskonale pasowały do Twojego samochodu.
Wyposażony w nie CITROËN SPACETOURER będzie
lepiej zaspokajał różne potrzeby i odzwierciedlał Twój
gust. Ale nie tylko... Przetestowane w najbardziej
wymagających warunkach, oryginalne akcesoria
CITROËNA zapewniają najwyższy poziom jakości
i bezpieczeństwa. Jako ich uzupełnienie wybraliśmy
wyposażenie oferowane przez najlepszych producentów
z branży motoryzacyjnej. Wszystkie akcesoria,
przetestowane i zatwierdzone przez inżynierów
CITROËNA, objęte są jednoroczną gwarancja.
Zapoznaj się z ich pełną ofertą zaprezentowaną
w katalogu Akcesoria.

BELKI DACHOWE I KUFROWE BAGAŻNIKI

UCHWYTY DO PRZEWOZU ROWERÓW

52 WYPOSAŻENIE

WSPORNIK TABLETU

WSPORNIK SMARTFONU
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CITROËN:
SERWIS

WYMIARY

• 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 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.

1627
1627
1920
878

Rozstaw osi: 2925(1) / 3275(2)(3)

803(1)(2) / 1153(3)

1920
2204

878

Rozstaw osi: 2925(1) / 3275(2)(3)

803(1)(2) / 1153(3)

2204
1627
1627
1920
1920
2204
2204

Długość: 4606(1) / 4956(2) / 5306(3)
878
878

Długość: 4606(1) / 4956(2) / 5306(3)
Rozstaw osi: 2925(1) / 3275(2)(3)
Rozstaw osi: 2925(1) / 3275(2)(3)

803(1)(2) / 1153(3)
803(1)(2) / 1153(3)

• 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.

Długość: 4606 / 4956 / 5306
Długość: 4606(1) / 4956(2) / 5306(3)
(2)

(3)

CITROËN
I TY

1905(1) /(1)1890 (2)(3)(4)(2)(3)(4)
(1)
(2)(3)(4) (2)(3)(4)
1905 / 1890
1905
/ 1890
1905(1)
/ 1890

(1)

• 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

1600
1600

1600
1600

(1) XS – (2) M – (3) XL.
(4) 1940 max. dla wersji z podwyższoną DMC.
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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 udzie-

lane 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 05/2017 przez:
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– Projekt:

