
Pieczątka Autoryzowanego Dystrybutora

CENY                                                                PLN brutto FEEL SHINE SHINE PACK

BENZYNA

1.2 PureTech 130 S&S  98 950    — —

1.2 PureTech 130 S&S EAT8  106 000    — —
DIESEL

1.5 BlueHDi 130 S&S  108 450    — —

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8  116 500    — —

2.0 BlueHDi 160 S&S EAT8 —  134 900     141 400    

CENNIK UMÓW SERWISOWYCH

BASIC  
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance

cena już od 250

COMFORT  
Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance

cena już od 750

COMFORT PLUS  
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance

cena już od 1700

PREMIUM 
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd  
zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance

cena już od 2050

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa 

Ci troën za strze ga so bie pra wo wpro wa dza nia bez uprze dze nia zmian pa ra me trów tech nicz nych i wy po sa że nia po jaz dów ofe ro wa nych na ryn ku pol skim. Po da ne w cen ni ku in for ma cje nie są ofer tą han dlo wą w ro zu -
mie niu art. 66 Ko dek su Cy wil ne go. W wy pad ku sprze da ży kon su menc kiej za war te w tym cen ni ku in for ma cje nie sta no wią za pew nie nia w ro zu mie niu art. 4 ust. 3 usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon -
su menc kiej i nie sta no wią opi su to wa ru w ro zu mie niu art. 4 ust. 2 usta wy o sprze da ży kon su menc kiej. In dy wi du al ne uzgod nie nia wła ści wo ści po jaz du na stę pu ją w umo wie je go sprze da ży. Ce na cen ni ko wa sta je się 
ele men tem umo wy z kon su men tem w chwi li in dy wi du al ne go usta la nia tre ści tej umo wy. 
UWAGA: nie któ re ele men ty wy po sa że nia opcjo nal ne go mo gą się wy klu czać lub być ze so bą po wią za ne. Peł na li sta wy po sa że nia se ryj ne go oraz opcjo nal ne go do stęp na w au to ry zo wa nych punk tach sprze da ży.

CENNIK  
WAŻNY OD PAŹDZIERNIKA 2020 

CITROËN  
GRAND C4 SPACETOURER 
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CITROËN GRAND C4 SPACETOURER WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
 KOD BEZPIECZEŃSTWO                                                                        PLN brutto FEEL SHINE SHINE PACK

System stabilizacji toru jazdy (ESP + ASR) S S S

System wspomagania nagłego hamowania  (AFU / Brake Assist),  
Elektroniczny rozdział siły hamowania (REF) S S S

Wspomaganie ruszania na wzniesieniu  
(Hill assist), Hamulec postojowy elektryczny S S S

Poduszki powietrzne czołowe, boczne i kurtynowe S S S

Pasy bezpieczeństwa w I rzędzie z napinaczami pirotechnicznymi 
i ogranicznikami napięcia S S S

Pasy bezpieczeństwa w II rzędzie z ogranicznikami napięcia, (x2; nie dotyczy miejsca 
centralnego) S S S

Regulator prędkości z ogranicznikiem (programowany) S S S

Regulator prędkości z ogranicznikiem (aktywny), (S) jeśli zamówiono WQ81 — (S) (S)

Blokada drzwi mechaniczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci) S S S

WQ85

Pakiet Bezpieczeństwa (Pack SAFETY):  
Active Safety BRAKE z alarmem odległości (AEBS) 
System kontroli uwagi kierowcy DAA3 
System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości 
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne

2350 S —

WQ81

Pakiet Drive Assist + Pakiet Bezpieczeństwa PLUS (Pack SAFETY PLUS)  
z funkcją STOP dla EAT8:  
Aktywny regulator prędkości z systemem ARTIV (utrzymującym zaprogramowany czas  
do poprzedzającego pojazdu) w zakresie 30-180km/h,  
Active Safety BRAKE  + ACC STOP dla EAT8 (od 5 do 30 km/h zatrzymanie do 0), 
Aktywny alarm niezamierzonego przekroczenia linii (LKA) z korektą toru jazdy,  
System automatycznego przełączania świateł (AFR),  
System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości. 
System kontroli uwagi kierowcy. Zawiera VD09

6700 4350 S

WY07 Pakiet Miejski: Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu 
Lusterka boczne składane elektrycznie S — —

WY08 Pakiet Miejski z kamerą cofania: Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu + kamera 
cofania, Lusterka boczne składane elektrycznie 800 — —

WY10 Pakiet Miejski 2 z kamerą cofania:  
Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu i z przodu + kamera cofania — S —

WY09

Pakiet Park Assist:  
System automatycznego parkowania Park Assist,  
System kontroli martwego pola SAM,  
Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu i z przodu + kamera cofania

— 1000 S

WY11

Pakiet Park Assist 360:  
Kamera 360 (wyświetlanie widoku wokół samochodu “z lotu ptaka”),  
System automatycznego parkowania Park Assist,  
System kontroli martwego pola SAM,  
Wspomaganie parkowania - czujniki z przodu

— 2900 1900

KOMFORT

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa S S S

AI01 Odświeżacz powietrza, (S) jeśli zamówiono IXFC, 8PFC, 8QFC — (S) (S)

YD04 ADML - zdalny dostęp i bezkluczykowe uruchamianie pojazdu — S S

D501 Otwieranie bagażnika bez użycia rąk, zawiera MO02, YD04 — 2000 S

PQ02 Listwy dachowe S S S

OŚWIETLENIE I WIDOCZNOŚĆ

Szyba przednia akustyczna S — —

Podświetlenie klamek drzwi z przodu i z tyłu — S S

VF25 Szyba przednia akustyczna i atermiczna 500 S S

Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu — S S

OK01
Dach panoramiczny Cielo  
Zawiera podświetlenie podsufitowe do czytania LED w I, II i III rzędzie — 3000 3000

VD09
Szyby przyciemniane, (S) jeśli zamówiono 0P8P, 0P8Q, WQ81 
(O) w pozostałych przypadkach — S S

Szyby boczne wielowarstwowe laminowane, (S) jeśli zamówiono WQ81 — S S

Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, regulowane elektrycznie, 
podgrzewane i składane elektrycznie S S S

S - Standard     — - Nie występuje         900 - Cena (S) - Standard uzależniony od zamówionych opcji
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CITROËN GRAND C4 SPACETOURER WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
KOD OŚWIETLENIE I WIDOCZNOŚĆ                                                      PLN brutto FEEL SHINE SHINE PACK

Lusterko wewnętrzne z funkcją dzień/noc, regulacja manualna S — —

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, (S) jeśli zamówiono WQ86 lub WQ81 — S S

Reflektory przednie halogenowe S S S

Światła do jazdy dziennej LED przód S S —

Światła do jazdy dziennej LED przód + tył LED 3D — — S

Reflektory ksenonowe — — S

Światła do jazdy dziennej automatyczne S S S

Reflektory przednie przeciwmgłowe — — S

Reflektory przednie przeciwmgłowe, z funkcją statycznego doświetlania zakrętów S S —

Automatyczna zmiana świateł 
(S) z pakietem  Drive Assist z przełączaniem drogowe/mijania — (S) (S)

Czujnik deszczu S S S

SYSTEM AUDIO I TELEMATYKA

WL5A Radio NAC2 Nav Connect 3D Tri-Tuner, DAB, Mirror Link, BT, Ekran dotykowy 7"   
z wyjściem Video na ekran 12" HD S S S

YR07 Citroën Connect Box: Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance  
z lokalizacją S S S

Zestaw głośnomówiący Bluetooth, z funkcją streamingu muzyki S S S

Port USB S S S

Gniazdo 12V w konsoli centralnej S S S

Gniazdo 12V w II rzędzie S S S

Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej S S S

Gniazdo 230V — — S

XN01
Pakiet Podróżny: Osłony przeciwsłoneczne w II rzędzie, Lusterko do obserwacji pasażerów 
w II rzędzie, (S) jeśli zamówiono 0P1H, 0P8P, 0P8Q — 500 (S) S

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

Schowek podświetlany i wentylowany S S S

Konsola centralna w I rzędzie (wyjmowana), (S) dla wersji ze skrzynią automatyczną (S) (S) (S)

Konsola centralna w I rzędzie, zasuwana z uchwytami na napoje,  
(S) dla wersji ze skrzynią manualną (S) (S) (S)

Progi aluminiowe (z przodu) — S S

Dywaniki (x4) — S S

FOTELE

Fotel kierowcy regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia i wysokości) S S S

Fotel pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia,  
wysokości siedziska), (S) element niedostępny, jeśli zamówiono tapicerkę skórzaną (S) — —

Fotel kierowcy i pasażera ze sterowanym elektrycznie podparciem lędźwiowym  
i funkcją masażu — S S

Fotel kierowcy sterowany elektrycznie, (S) dla Feel z tapicerką skórzaną (0P8P) — (S) (S)

Pełna regulacja elektryczna fotela kierowcy i pasażera 
(S) dla Feel z tapicerką skórzaną (0P8Q) — (S) (S)

Fotel pasażera składany na płasko, (S) jeśli zamówiono NA01 (S) S S

NA01
Fotele przednie podgrzewane, (S) z tapicerką 0P8P i 0P8Q, zawiera funkcję składania 
oparcia przedniego fotela pasażera, (nie dotyczy poziomu Shine) 1000 1000/ (S) 1000/ (S)

Podłokietniki w I rzędzie — S S

Fotele w II rzędzie niezależne (x3) S S S

FZ01 Stoliki w oparciach foteli przednich 450 S S

Regulacja wzdłużna II rzędu siedzeń, Przestrzeń bagażowa z obniżoną podłogą / brak 
paneli nakładanych po złożeniu II rzędu siedzeń S — —

Regulacja wzdłużna II rzędu siedzeń, Przestrzeń bagażowa z obniżoną podłogą  
z panelami nakładanymi po złożeniu II rzędu siedzeń — S S

III rząd siedzeń (2 fotele w III rzędzie, wyklucza) S S S

S - Standard     — - Nie występuje         900 - Cena (S) - Standard uzależniony od zamówionych opcji 
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CITROËN GRAND C4 SPACETOURER WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
KOD OBRĘCZE KÓŁ                                                                               PLN brutto FEEL SHINE SHINE PACK

DZKA Obręcze aluminiowe 16" Notos S — —

DZTH Obręcze aluminiowe 17" Anaconda — — —

DZSF Obręcze aluminiowe 17" Pontevedra — S S

RS02 Koło zapasowe dojazdowe (opcja niedostępna dla BlueHDi 160) 500 500/ (N) 500/ (N)

Zestaw naprawczy S S S

TAPICERKI

Tapicerka materiałowa Milazzo Grey / Gris Ardoise 
Materiał Milazzo ciemny - szary łączony z czarnym S — —

IXFC

Tapicerka  Yatago Grey / Dune Beige 
Tonacja dwukolorowa: perłowy beż na desce rozdzielczej, szare fotele, zagłówki przednie 
typu Relax, fotele przednie z funkcją masażu i regulacją lędźwiową elektryczną, dyfuzor 
zapachów, dywaniki.

— 0 0

1HFR

Tapicerka skórzano-materiałowa Finn Black / Cuir Grey 
Tonacja dwukolorowa: czerń / szarości, czarna deska rozdzielcza i górna część paneli 
drzwi, fotele przednie z funkcją masażu i regulacją lędźwiową elektryczną, oświetlenie 
wnętrza LED, dywaniki.

— S S

8PFY

Tapicerka skórzana Cuir Grainé Black 
Tonacja czarna. Zawiera fotele przednie z funkcją masażu i regulacją lędźwiową elektryczną, 
5 zagłówków typu Relax), Zawiera fotele przednie ogrzewane oraz fotel kierowcy sterowany 
elektrycznie z pamięcią ustawień, Pakiet Podróżny oraz funkcję składania fotela pasażera, 
niebieskie elementy wykończenia drzwi, dywaniki.

— 5900 5900

8PFC

Tapicerka skórzana Cuir Grainé 
Tonacja dwukolorowa: czerń / perłowy beż wykończenie Méditation 
Zawiera fotele przednie ogrzewane oraz fotel kierowcy sterowany elektrycznie z pamięcią 
ustawień, fotel pasażera typu Relax o podwyższonym komforcie, fotele przednie z funkcją 
masażu i regulacją lędźwiową elektryczną, 5 zagłówków typu Relax, Pakiet Podróżny oraz 
funkcję składania fotela pasażera, dyfuzor zapachów.

— 5900 5900

8PFR

Tapicerka skórzana Cuir Grainé 
Tonacja wnętrza czarna. Zawiera fotele przednie ogrzewane oraz fotel kierowcy sterowany 
elektrycznie z pamięcią ustawień, fotel pasażera typu Relax o podwyższonym komforcie, 
fotele przednie z funkcją masażu i regulacją lędźwiową elektryczną, 5 zagłówków typu 
Relax, Pakiet Podróżny oraz funkcję składania fotela pasażera, podgrzewane fotele 
przednie.

— 5900 5900

8QFC

Tapicerka skórzana Nappa - Biton Club 
Tonacja wnętrza dwukolorowa: czerń / perłowy beż, beżowa deska rozdzielcza 
Pakiet Lounge (fotel pasażera typu Relax o podwyższonym komforcie, fotele przednie z 
funkcją masażu i regulacją lędźwiową elektryczną, 5 zagłówków typu Relax), Pakiet 
Podróżny oraz funkcję składania fotela pasażera, pamięć ustawień fotela kierowcy 
(sterowanie elektryczne) i lusterek, dyfuzor zapachów, podgrzewane fotele przednie.

— 10900 10900

LAKIERY 

P0WP BLANC BANQUISE 0 0 0

P0XY NOIR ONYX 2500 2500 2500

M0VL GRIS PLATINIUM 2500 2500 2500

M0F4 GRIS ACIER 2500 2500 2500

M0EU SABLE 2500 2500 2500

M0CN BLEU Forêt 2500 2500 2500

M0PY ROUGE RUBI 2500 2500 2500

STYL ZEWNĘTRZNY

PDDX
STYLE BLACK 
Obramowanie reflektorów przeciwmgłowych i środkowa część zderzaka  
(za tablicą rejestracyjną) w kolorze czarnym

— S S

S - Standard     — - Nie występuje         900 - Cena (S) - Standard uzależniony od zamówionych opcji                
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CITROËN GRAND C4 SPACETOURER PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI 1.2 PureTech 130 S&S 1.2 PureTech 130 S&S EAT8

WERSJE FEEL FEEL

Typ Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem

Liczba cylindrów - Liczba zaworów 3 - 12 3 - 12

Pojemność skokowa (cm3) 1199 1199

Moc maks. w kW przy obr/min 96 / 5500 96 / 5500

Moment obrotowy  maks. w Nm przy obr/min 230 / 1750 230 / 1750

Norma emisji spalin EURO 6.2

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj (liczba przełożeń) Manualna (6) Automatyczna (8)

UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 10,80

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Zawieszenie Przednie: niezależne, typu MacPherson, z wahaczami, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe hydrauliczne, 
stabilizator. Tylne: oś odkształcalna, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe hydrauliczne.

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

Opony (dostępność na stronie 4) 205/60 R16 I 205/55 R17 205/60 R16 I 205/55 R17

LICZBA MIEJSC 5

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA  w litrach (wg normy VDA)

Pod półką / bez półki 643 / 704

MASY (kg) (1)

Masa własna 1320 1320

Dopuszczalna masa całkowita 1915 ND

Ładowność 595 ND

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 198 200

0 - 100 km/h (sek.) 10,5 - 11,2 10,8 - 11,5

ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO2  (WLTP)(2)

W cyklu niskim (l/100 km) / (g/km) 7,3 - 7,4 / 165 - 167 8,4 - 8,5 / 191 - 194

W cyklu średnim (l/100 km) / (g/km) 6,3 - 6,4 / 142 - 144 6,7 - 6,8 / 152 - 154

W cyklu wysokim (l/100 km) / (g/km) 5,5 - 5,6 / 124 - 126 5,7 - 5,8 / 129 - 131

W cyklu bardzo wysokim (l/100 km) / (g/km) 6,7 - 6,8 / 151 - 153 6,9 - 7,0 / 157 - 159

W cyklu mieszanym (l/100 km) 6,3-6,4 6,7 - 6,8

Emisja CO2 wartość uśredniona (g/km) 143-145 152 - 154

PALIWO

Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON +

Pojemność zbiornika paliwa (w litrach) 57

ND - Dane niedostępne 

 Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.(1)

1573 / 1587

1826

16
38

 /
 1

64
4

1576 / 1590

1971* / 2117

873 889

4602

* ze złożonymi lusterkami
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CITROËN GRAND C4 SPACETOURER PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI
1.5 BlueHDi  

130 S&S
1.5 BlueHDi  

130 S&S EAT8
2.0 BlueHDi  

160 S&S EAT8

WERSJE FEEL FEEL SHINE, SHINE PACK

Typ Turbo Diesel ze zmienną geometrią, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem,  
chłodnica powietrza dolotowego

Liczba cylindrów - Liczba zaworów 4 - 16 4 - 16 4 - 16

Pojemność skokowa (cm3) 1499 1499 1997

Moc maks. w kW przy obr/min 96 / 3750 96 / 3750 120 / 3750

Moment obrotowy  maks. w Nm przy obr/min 300 / 1750 300 / 1750 400 / 2000

Norma emisji spalin EURO 6.2 EURO 6.2

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj (liczba przełożeń) Manualna (6) Automatyczna (8) Automatyczna (8)

UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 10,80

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Zawieszenie Przednie: niezależne, typu MacPherson, z wahaczami, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe hydrauliczne, stabilizator. 
Tylne: oś odkształcalna, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe hydrauliczne.

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

Opony (dostępność na stronie 4)  205/60 R16 I 205/55 R17 205/55 R17 I 225/45 R18

LICZBA MIEJSC 5

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA  w litrach (wg normy VDA)

Pod półką / bez półki 643 / 704

MASY (kg) (1)

Masa własna 1430 1430 1540

Dopuszczalna masa całkowita 2015 2025 2110

Ładowność 585 595 570

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 198 198 210

0 - 100 km/h (sek.) 11,5 - 12,5 11,1 - 11,8 9,7 - 10,3

ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO2  (WLTP)(2)

W cyklu niskim (l/100 km) / (g/km) 5,7 / 148 - 149 6,3 - 6,4 / 166 - 167 7,3 - 7,91

W cyklu średnim (l/100 km) / (g/km) 4,9 - 5,0 / 129 - 130 5,2 - 5,3 / 136 - 138 5,9 - 6,6

W cyklu wysokim (l/100 km) / (g/km) 4,5 / 117 - 118 4,5 - 4,6 / 119 - 120 5,2 - 5,7

W cyklu bardzo wysokim (l/100 km) / (g/km) 5,6 / 146 - 147 5,5 - 5,6 / 146 - 147 6,3 - 6,8

W cyklu mieszanym (l/100 km) 5,1 - 5,2 5,3 6,3 - 6,8

Emisja CO2 wartość uśredniona (g/km) 134 - 135 138 - 140 157 - 172

PALIWO

Olej napędowy + + +

Pojemność zbiornika paliwa (w litrach) 55

Pojemność zbiornika AdBlue® (w litrach) 17

ND - Dane niedostępne 

 Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.(1)

(2) Po da ne war to ści zu ży cia pa li wa i emi sji CO2 są zmie rzo ne na pod sta wie pro ce du ry WLTP zgod nie prze pi sa mi pra wa eu ro pej skie go, w tym Roz po rzą dze nia (UE) 2017/1151 i Roz po rzą dze nia wy ko naw cze go Ko mi sji (UE) 2017/1153. Od 1 wrze śnia 
2018 r. no we sa mo cho dy są ho mo lo go wa ne zgod nie ze świa to wą zhar mo ni zo wa ną pro ce du rą ba da nia sa mo cho dów oso bo wych i lek kich sa mo cho dów do staw czych (WLTP). No wa pro ce du ra ba dań po zwa la uzy skać bar dziej re ali stycz ne wy ni ki zu ży cia pa li wa 
i emi sji CO2. Pro ce du ra WLTP za stą pi ła do tych cza so wą eu ro pej ską pro ce du rę ho mo lo ga cyj ną (NEDC). Z uwa gi na wa run ki po mia rów, któ re le piej od da ją rze czy wi ste wa run ki eks plo ata cji po jaz dów war to ści zu ży cia pa li wa i emi sji CO2 uzy ska ne zgod nie z pro -
ce du rą WLTP mo gą być w wie lu przy pad kach wyż sze od uzy ska nych na pod sta wie pro to ko łu NEDC. Po da ne war to ści zu ży cia pa li wa i emi sji CO2 mo gą się róż nić od rze czy wi stych w za leż no ści od wy po sa że nia da ne go po jaz du, w tym wy po sa że nia do stęp ne -
go w opcji lub ja ko ak ce so ria fa brycz ne oraz ty pu opon. Zu ży cie pa li wa i emi sja CO2 za le ży rów nież od wa run ków użyt ko wa nia sa mo cho du w tym m.in. po go dy, in dy wi du al ne go sty lu jaz dy kie row cy i ob cią że nia po jaz du. Ta be le po ka zu ją war to ści od naj niż szych 
do naj wyż szych, uzy ska ne z uwzględ nie niem wy po sa że nia do dat ko we go po jaz du. Wszyst kie in for ma cje by ły ak tu al ne w mo men cie pu bli ka cji ma te ria łu. Ci troën Pol ska Sp. z o.o. oraz De ale rzy mar ki Ci troën za strze ga ją so bie pra wo do zmian spe cy fi ka cji pro -
duk tów. Szcze gó ło we in for ma cje moż na uzy skać w naj bliż szym punk cie sprze da ży oraz na stro nie: https://www.ci tro en.pl/swiat -ci tro ena/tech no lo gie/no we -ho mo lo ga cje.html


