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NOVI CITROËN C4
100% ËLECTRIC, BENCINSKI ALI DIZELSKI POGON
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Spoznajte izjemne 
modele, ki od leta 1919 
do danes oblikujejo 
Citroënovo zgodovino.

Citroën je sprožil pravi preobrat v 
avtomobilski industriji z modelom 
Traction Avant. Vozilo je imelo 
pomembno posebnost, zaradi katere 
je dobilo tudi tak naziv. Pogonski 
kolesi sta namreč spredaj (fra. traction 
avant: prednji pogon).

Citroën lansira vozilo Tub zelo moderne 
zasnove, ki je med drugim imelo bočna 
drsna vrata. Njegov naslednik je bil  
Type H v letu 1948. 

1934 1939 1948
Zasnovan je bil model 2 CV kot  
»varčno in varno vozilo, ki lahko  
prepelje štiri osebe in 50 kilogramov 
prtljage na najvišji ravni udobja«. 

Citroën lansira CX. Vozilo je kot 
skupek tehničnih rešitev znamke 

ponujalo sklop motorja-menjalnika na 
prednjem delu, hidro pnevmatsko 

vzmetenje s stalno višino podvozja, 
konkavno zadnje steklo in futuristično 

instrumentno ploščo. Te inovacije so 
bile zagotovilo za briljantno kariero.

1974
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Le Tone, ki je v devetdesetih 
zaslovel s skladbo « Joli 
Dragon », glasbene zvrsti 
French touch, se je 15 let 
ukvarjal z glasbo, nato pa  
se je postopoma podal  
med ilustratorje.  
Od leta 2011 svoje stvaritve 

predstavlja tudi v muzeju Centre Pompidou.  
Le Tone priznava, da je njegova šibka točka 
črno-bela kombinacija, ki jo uporablja za 
pripovedovanje preprostih zgodb, izrisanih s 
flomastrom. 

Napočil je čas za lahke in okretne 
avtomobile, kot sta bila Ami 6 in 
Dyane, pa tudi Méhari, izvirno  
vozilo za vse vrste podlag in vse 
oblike uporabe. 

Na avtomobilskem salonu leta 1955 je bil 
razstavljen model DS, ki je s svojimi aerodi-
namičnimi linijami pritegnil obilo pozornosti 
in je bil videti kot neznani leteči predmet. 
Kreacija oblikovalca Flaminija Bertonija si je 
zaradi futurističnega videza prislužila naziv 
»leteči krožnik«.

S svojim modernim videzom in usločenimi slogov-
nimi potezami je GS dolgo časa veljal za enega 
izmed najbolj aerodinamičnih in udobnih vozil na 
trgu. To petvratno limuzino s štirivaljnim protibatnim 
motorjem in hidro pnevmatskim vzmetenjem, so 
prodali v več kot 2,5 milijona primerkih. 

1955 1968 1970

2019
Koncept 19-19 Concept je vozilo 
spektakularnega dizajna na 100 % 
električni pogon, ki je nastalo po 
navdihu aeronavtike. Pojem udobja je 
popeljalo na povsem novo raven, saj je 
videti kot čisto prava dnevna soba, ki 
sloni na inteligentnem sistemu 
vzmetenja. Ponuja 800 kilometrov 
dosega, samodejno vožnjo in 
osebnega pomočnika.
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IZBOR VOZIL

Tako v mestu kot na odprti cesti boste navdu-
šeni nad udobjem in prijetnim počutjem v 
notranjosti, torej nad vrednotami, za katerimi 
Citroën že od nekdaj stremi.

VSAKEMU SVOJEGA 
CITROËNA 

PRIKLJUČNI HIBRID

NA VOLJO S 100 % ELEKTRIČNIM POGONOM NA VOLJO S 100 % ELEKTRIČNIM POGONOM NA VOLJO S 100 % ELEKTRIČNIM POGONOM

CITROËN SUV C5  
AIRCROSS

CITROËN SUV C5  
AIRCROSS HYBRID

CITROËN SUV C3  
AIRCROSS

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURERCITROËN SPACETOURER CITROËN SPACETOURER
(VELIKOST M) (VELIKOST XL)(VELIKOST XS)

CITROËN Ë-C4

CITROËN BERLINGO
(VELIKOST M)

CITROËN BERLINGO
(VELIKOST XL)

CITROËN C4CITROËN C3
100% ELEKTRIČNI POGON
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NOVI CITROËN C4
100% ËLECTRIC, BENCINSKI ALI  

DIZELSKI POGON
BREZKOMPROMISNO ODPRTI ZA VËČ
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DESET GLAVNIH 
ADUTOV 

BISTVENE INFORMACIJE

TRIJE RAZPOLOŽLJIVI  
MOTORJI
Možnost izbire pogona: 100 % električni,  
bencinski ali dizelski motor.
STR. 10 - 11

Ekskluzivna Citroënova inovacija za izjemno 
udobje in učinek leteče preproge.

VZMETENJE S 
PROGRESIVNIMI 
HIDRAVLIČNIMI 
OMEJEVALNIKI

STR. 22 - 23

Novo obdobje oblikovanja znamke Citroën nam 
prinaša preplet elegance petvratne limuzine in 
vzdržljivosti športno terenskega vozila.

KOMBILIMUZINA  
NOVE GENERACIJE

STR. 14 - 19

SEDEŽI  
ADVANCED COMFORT
Široki in udobni sedeži omogočajo privzdignjeno  
držo za vožnjo v salonu na kolesih.
STR. 24 - 25

6



New_C4_2011_SLO_WEB page 7

Oprema je na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

IDEALNE MOŽNOSTI ZA 
POVEZAVO PO ZASLUGI  
10” ZASLONA NA DOTIK

Na zaslonu visoke ločljivosti, v sklopu katerega je na 
voljo tudi glasovno prepoznavanje, so združena vsa 
upravljalna stikala vozila.
STR. 36 - 39

Izvedenka na 100-odstotno električni pogon 
brez hrupa, brez emisij CO2 in brez vibracij.

MOBILNOST  
V RAZREDU Ë-UDOBJA

STR. 32 - 33

Vozniku zagotavlja udobje na visoki ravni.

NOVA PRESTAVNA ROČICA 
SAMODEJNEGA MENJALNIKA
STR. 40 - 41

Tehnologije, ki zagotavljajo več varnosti in krati 
nudijo več udobja v notranjosti.

20 SISTEMOV  
ZA POMOČ PRI VOŽNJI

STR. 56 - 59

Na domiselni nosilec, ki je vgrajen neposredno v armaturno 
ploščo, lahko povsem varno pritrdite tablični računalnik. 

SMART PAD 
SUPPORT CITROËN™

STR. 28 - 29

Bogato osvetljena in prostorna notranjost na  
zadnjih sedežih gostoljubno sprejme tri potnike.

NAJVIŠJA RAVEN 
BIVALNEGA UDOBJA 

STR. 26 - 27
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VSEBINA

VSEBINA8
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VSEBINA
P. 10 OBLIKOVNA ZASNOVA
P. 20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

P. 34 TEHNOLOGIJE
P. 60 GLAVNA OPREMA
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SAMODEJNI  
MENJALNIK EAT8

OD 4,5 L/100 KM DALJE PRI 
KOMBINIRANI VOŽNJI*

OD 118 GRAMOV 
CO2/KM*

MOTORJI OD 100 DO  
155 KONJSKIH MOČI

OBLIKOVNA ZASNOVA

*Preizkusni postopek WLTP 

KOMBILIMUZINA
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Pri novem Citroënu C4 in Citroënu ë-C4 - 100% ëlectric si lahko izberete tisti tip motorja, ki najbolj 
ustreza vašemu načinu rabe in življenjskemu stilu. Obe različici ponujata povsem identične značilnosti z 
vidika udobja, oblikovne zasnove in praktičnih rešitev v notranjosti. Poleg užitkov v vsakodnevni vožnji na 
elektriko, brez emisij CO2 in s kar precejšnjimi prihranki, nam novi Citroën ë-C4 omogoča enostaven 
dostop do tistih predelov mestnih središč, kjer veljajo omejitve prometnega režima.

PET VR ATNA LIMUZINA Z MOTORJEM 
Z NOTR ANJ IM ZGOREVANJEM ALI  Z 
ELEKTRIČNIM MOTORJEM 

BATERIJA 
50 KWH

GARANCIJA NA BATERIJO VELJA 8 LET 
OZIROMA 160.000 KILOMETROV PRI  

70 % NAPOLNJENOSTI

HITRO POLNJENJE  
(100 KM V 10 MIN)

100 KW MOČI  
(136 KM)

KOMBILIMUZINA
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OBLIKOVNA ZASNOVA12
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OBLI-
KOVNA 
ZASNO-
VA

S svojo privzdignjeno in energično lego na cesti nam novi 
Citroën C4 in Citroën ë-C4 - 100% ëlectric ponujata čisto 
nov koncept kompaktne petvratne limuzine. Povsem nov 
stilski izraz se tesno prepleta z najnovejšimi prepoznavnimi 
lastnostmi znamke Citroën. Moderna oblikovna zasnova 
ponuja tudi pestre možnosti za individualizacijo podobe po 
zaslugi 31 barvnih kombinacij. 
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OBLIKOVNA ZASNOVA

Novi Citroën C4 in Citroën ë-C4 - 100% ëlectric harmonično 
združujeta tekoče in elegantne linije petvratnih limuzin z 
razkošnimi površinami in vzdržljivostjo športnega terenskega 
vozila. Njuna padajoča linija strehe ponazori edinstven 
aerodinamični profil za to zvrst vozil. Izrazne karakterne poteze 
poudarjajo kolesa velikega premera in privzdignjeno podvozje, 
zaradi česar je vozilo videti, kot da je «pripravljeno na akcijo».
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18-palčna lita platišča  
Aeroblade z diamantno 

obdelavo in za kolesa  
premera 690 mm.

15
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Edinstvena podoba novega Citroëna C4 in Citroëna ë-C4 - 
100% ëlectric temelji na novem sloganu znamke, ki je bil 
predstavljen v začetku leta 2020. Izraža se zlasti v modernem 
in tehnološko dovršenem prednjem delu z dvonivojskimi 
žarometi 100 % LED in logotipom dvojne puščice, ki je 
razpotegnjena po celotni širini vozila. Na zadnjem delu se 
dinamičnost in vzdržljivost izkazujeta prek luči, ki jih 
medsebojno povezuje svetleče črna okrasna letev.

ZAPOVEDI
NAJNOVEJŠE ESTETSKE

OBLIKOVNA ZASNOVA16
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v

V novem Citroënu C4 in Citroën  
ë-C4 - 100% ëlectric se modernost  
prepleta z dobrim počutjem. Sedeže  
na primer krasijo povsem novi motivi.  
Dodatki v matiranem kromu ali svetleče  
črni barvi se prepletajo tudi s toplimi in  
mehkimi materiali. Na izbiro je šest  
kombinacij notranjosti, med katerimi je  
tudi serijska v tkanini s povsem umirjenimi  
odtenki sive barve, tako da lahko čisto vsak  
potuje v potniškem prostoru, ki mu ustreza. 

Kombinacija notranjosti Urban Grey združuje  
udobno in podloženo tkanino Chevrons umirjene  
sive barve v kombinaciji s tekstilnim materialom z  
učinkom usnja črne barve in okrasnim trakom v sivi 
tkanini z grafičnim motivom dvojne puščice.

Kombinacija notranjosti Metropolitan Grey je  
eleganten in trendovski preplet podloženega tekstila 
črne barve v kombinaciji s patinasto sivo tkanino in 
okrasnim trakom v sivi tkanini z grafičnim motivom 
dvojnih puščic.

Elegantna in izvirna kombinacija notranjosti 
Metropolitan Blue združuje tekstilni material z 
učinkom modrega usnja s penasto podlogo, modro 
tkanino in okrasni trak v tkanini kovinsko srebrne barve.

Kombinacija notranjosti Hype Black ponuja večno 
elegantno zrnasto usnje črne barve s penasto podlogo 
v kombinaciji s tekstilnim materialom z učinkom usnja 
črne barve in okrasnim trakom v sivi tkanini z grafičnim 
motivom dvojnih puščic.

Kombinacija notranjosti Hype Red pa se od drugih loči 
po svoji dinamičnosti z rdečim zrnastim usnjem s 
penasto podlogo v kombinaciji s tekstilnim materialom 
z učinkom usnja črne barve na sedežih in vratnih 
ploščah. Inovativno izvezeni motiv dvojne puščice 
poudarja okrasni trak v materialu Alcantara sive barve 
na sedežnih naslonjalih in dekoraciji vrat.

OBLIKOVNA ZASNOVA
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v

Ambiance Hype Red

Ambiance Hype Black

Ambiance Urban Grey

Ambiance Metropolitan Blue

Ambiance Metropolitan Grey

19



New_C4_2011_SLO_WEB page 20 New_C4_2011_SLO_WEB page 21

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

BLAŽENJE 
VSEH MOTEČIH DRAŽLJAJEV

MANJ
PSIHIČNIH OBREMENITEV

POENOSTAVITEV
BIVANJA V VOZILU

NEMOTENA
UPORABA

20



New_C4_2011_SLO_WEB page 21

KOM
FORT *

Pri Citroënu smo razvili celovit program, namenjen zagotavljanju neprimerljivega udobja vsakemu 
posameznemu potniku vozila. Program CITROËN ADVANCED COMFORT® je usmerjen v 
oblikovanje inovativnih, tehnoloških in inteligentnih rešitev za dobro počutje. Pri tem so 
upoštevana čisto vsa pričakovanja uporabnikov, kar potrjuje Citroënovo legitimnost na področju 
udobja v avtomobilu. Naš inženiring dobrega počutja narekujejo štiri glavne smernice: občutek 
zapredka ličinke, praktičnost, nemotena uporaba in brezskrbnost.

* Udobje.

ZA NEPRIMERLJIVO SPLOŠNO UDOBJE

21
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Novi Citroën ë-C4 - 100% ëlectric in Citroën C4 vas vabita, da izkusite dobro počutje v 
notranjosti in izjemno vozno udobje po zaslugi vzmetenja s progresivnimi hidravličnimi 
omejevalniki: slednji namreč ustvarijo pravi učinek leteče preproge med rahlimi kompresijami 
in rahlim raztezanjem, s čimer preprečijo kakršenkoli odskok pri večjih napakah na cestišču. 
Ekskluzivna Citroënova inovacija, ki ponuja povsem novo dimenzijo udobja.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

S PROGRESIVNIMI  
HIDRAVLIČNIMI  
OMEJEVALNIKI

CITROËNOVO VZMETENJE

22
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Še ena ekskluzivno Citroënova inovacija so sedeži Advanced 
Comfort, ki v novem Citroënu ë-C4 in novem Citroënu C4 
zagotavljajo razne vrste udobja: vizualno udobje po zaslugi 
nemudoma opaznega oblazinjenja, udobje ob dotiku po zaslugi 
takojšnjega občutka mehkobe in dobre opore, dinamično udobje po 
zaslugi penaste gume visoke gostote v notranjosti sedežev, ki 
preprečuje ugrezanje po dolgih urah vožnje in nenazadnje še udobna 
telesna drža zahvaljujoč nastavljivi ledveni opori in mehanizmu za 
nastavitev višine prednjih sedežev, pri tem pa ne smemo pozabiti na 
široke stranske in sredinske naslone za roke, ki so na voljo tako na 
prednjih kot tudi zadnjih sedežih. 
Prednja sedeža imata lahko poleg funkcije za gretje še masažni 
sistem, ki bolj kot kadarkoli poprej omogoča, da se v notranjosti 
potniki počutijo kot v zapredku ličinke.

ADVANCED
COMFORT

SEDEŽI

CITROËN ADVANCED COMFORT ®24
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Z medosno razdaljo 2670 mm, ki je ena 
izmed najdaljših v njuni kategoriji, novi 
Citroën ë-C4 in novi Citroën C4 
ponujata nadvse prostoren potniški 
prostor, kar velja tudi za potnike na 
zadnjih sedežih, ki imajo na voljo veliko 
prostora v predelu kolen oziroma kar 
198 mm. Zahvaljujoč tej širini lahko obe 
izvedenki sprejmeta tri potnike na 
zadnjih sedežih in jim zagotavljata 
optimalno udobje. PR
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®26
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Novi Citroën ë-C4- 100% ëlectric in novi Citroën  
C4 sta zasnovana po programu Citroën Advanced 
Comfort®, tako da ponujata številno praktično 
opremo. Sovoznik ima na voljo Smart Pad Support 
CitroënTM, to je premišljeno zasnovan in inovativen 
izvlečni nosilec, ki je vgrajen neposredno v armaturno 
ploščo. Nanj lahko varno pritrdite tablični računalnik. 
Na sredinski konzoli je integrirana obloga za 
polnjenje, na kateri lahko prek magnetne indukcije 
brezžično napolnite svoj pametni telefon in vse druge 
naprave, ki so združljive s standardom Qi.  
V vozilu so na voljo štiri vtičnice USB tipa A in C,  
dve na prednjem delu sredinske konzole in dve  
na zadnjem delu.

ERGONOMSKA 
OPREMA

DOMISELNA IN

CITROËN ADVANCED COMFORT ®28
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Smart Pad Support Citroën™ (izvlečni nosilec za  
tablični računalnik na strani prednjega sopotnika) Vtičnice USB na prednjih in zadnjih sedežih

Odlagalno mesto za pametni telefon z indukcijskim polnilnikom 
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DO

1 250 L*

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA

Prtljažni prostor s prostornino do 1250 litrov* pri preklopljeni sedežni klopi

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Predal na armaturni plošči

Odlagalno mesto za polnilni kabel 

30
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Prostoren 380-litrski prtljažnik z nizkim in ravnim 
nakladalnim pragom, ki omogoča povsem enostaven 
dostop, se lahko prilagaja najrazličnejšim potrebam.  
Z dvonivojskim podom je možno optimalno prilagoditi 
prostornino prtljažnika in po preklopu zadnje sedežne 
klope pridobiti raven pod za prevoz velikih predmetov. 
Polnilni kabel je spravljen v podu. V notranjosti novi 
Citroën ë-C4 - 100% ëlectric in novi Citroën C4 
ponujata številna praktična odlagalna mesta, med 
katerimi je tudi drsni predal na armaturni plošči 
nasproti prednjega sopotnika, ki je idealen za 
shranjevanje tabličnega računalnika. Na voljo je poleg 
predala za drobnarije. 
Potniki na zadnjih sedežih pa imajo na preklopnem 
naslonu zadnje sedežne klopi na voljo dva nosilca za 
kozarec in odlagalno mesto. 

ZA VSE
ODLAGALNA MESTA

31
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®32
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Novi Citroën ë-C4 - 100% ëlectric in novi Citroën C4 kot  
častitljiva naslednika strokovno podkovanega znanja znamke 
ponujata neprimerljive vozniške izkušnje. Poleg dovršene zvočne 
izolacije notranjosti, ki jo gre pripisati izjemno nizkim hrupom  
med vožnjo in izolaciji bloka motorja, imajo vsi potniki na voljo 
tudi pomirjujočo svetlobo. Panoramsko strešno okno z možnostjo 
električnega odpiranja in steklene površine bogato osvetlijo 
celoten potniški prostor. Po zaslugi ogrevanega volana in 
samodejne klimatske naprave z dvopodročno regulacijo obe  
vozili zagotavljata izjemno toplotno udobje v vseh vremenskih 
razmerah.

100-odstotno električna izvedenka vam poleg mobilnost v razredu 
ë-udobja zagotavlja tudi vožnjo brez kakršnihkoli vibracij, brez 
hrupnega in sunkovitega delovanja in nemudoma razpoložljivi 
navor. Za povsem tekočo vožnjo in neprimerljive občutke. Po 
zaslugi funkcije za vnaprejšnje klimatiziranje pa lahko ne glede na 
letni čas ob vstopu v vozilo temperatura v notranjosti znaša 21 °C. 
 
Po zaslugi ogrevanega vetrobranskega stekla in ogrevanega 
volana ter samodejne klimatske naprave z dvopodročno regulacijo 
ti dve vozili zagotavljata izjemno toplotno udobje v vseh 
vremenskih razmerah.

33
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TEHNOLOGIJA34
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TEHNO-
LOGIJA

Novi Citroën ë-C4 - 100% ëlectric in novi Citroën C4 
ponujata tri različne tipe motorjev, 100-odstotno 
električnega, bencinskega ali dizelskega. Poleg tega 
sta opremljena z dvajsetimi tehnologijami za pomoč 
pri vožnji in s šestimi tehnologijami za vzpostavitev 
povezave, ki so bile razvite za zagotovitev večje 
varnosti med vožnjo in več udobja v notranjosti.
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Za zagotovitev neprekinjene povezave med strankinim digitalnim 
svetom in njenim vozilom sta novi Citroën ë-C4 - 100% ëlectric in 
novi Citroën C4 opremljena z 10-palčnim zaslonom na dotik visoke 
ločljivosti z glasovnim upravljanjem. Deluje kot pravi živčni center 
vozila za nastavitve in dostop do povezljivega navigacijskega 
sistema 3D najnovejše generacije Citroën Connect Nav. V povezavi 
s povezljivimi storitvami, kot je TomTom Traffic, sproti posreduje 
informacije o prometnih razmerah, prikazuje nevarne odseke in 
obvešča o lokaciji in cenah bencinskih servisov in parkirišč. 

Posreduje pa tudi informacije o vremenski napovedi in poišče 
lokalne interesne točke. 

V sistem so bile vključene posebne informacije, ki se navezujejo  
na električni pogon vozila. Poleg bencinskih črpalk in grafičnega 
prikaza območja delovanja glede na stopnjo napolnjenosti baterije 
prikazuje območja z električnimi polnilnimi postajami, tako da 
lahko uporabnik čim bolje upravlja doseg svojega novega  
Citroëna ë-C4 - 100% ëlectric. 

CITROËN CONNECT NAV*

TEHNOLOGIJA

NAVIGACIJA
POVEZLJIVA

* V Sloveniji sistem deluje z omejenimi možnostmi.
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3D Navigacija

Izračun načrta poti

Lokacija parkirnih mest*

Lokacija električnih polnilnih postaj*

*V Sloveniji sistem deluje z omejenimi možnostmi.

*V Sloveniji sistem deluje z omejenimi možnostmi.
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Tehnologija, ki zajema funkcijo Mirror Screen 
(združljivo s protokoloma Android Auto in Apple 
CarPlayTM), vam omogoča povsem varno 
pregledovanje združljivih aplikacij s pametnega 
telefona na zaslonu na dotik. Novi Citroën ë-C4 
- 100% ëlectric in novi Citroën C4 sta opremljena s 
štirimi vtičnicami USB, da lahko kdorkoli polni svoj 
pametni telefon. Pametni telefon je možno napolniti 
tudi brezžično prek magnetne indukcije po zaslugi 
obloge za polnjenje, ki je vdelana v za to predviden 
odlagalni prostor na sredinski konzoli.

Connect Assist je storitev za klic v sili in klic 
avtomobilske asistence z geolokalizacijo, ki je na 
voljo brezplačno, 24 ur na dan in vse dni v tednu  
ter brez sklenitve naročniškega razmerja. Storitev 
obvesti pristojne intervencijske službe, in sicer 
samodejno ali če potnik vozila pritisne na gumb za 
klic v sili ali gumb za pomoč na cesti. Zajema tudi 
sistem za daljinski nadzor vozila po zaslugi  
aplikacije My Citroën.

CITROËN CONNECT PLAY

CITROËN CONNECT ASSIST*
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TEHNOLOGIJA

* V Sloveniji sistem deluje z omejenimi možnostmi.
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Novi Citroën ë-C4 - 100% ëlectric in novi
Citroën C4 sta opremljena z elegantno prestavno 
ročico samodejnega menjalnika iz kovine s 
simetričnim okrasjem. Ponuja tri položaje (R, N in D), 
s katerimi lahko enostavno izberemo vzvratno 
prestavo, prosti tek ali prestavo za vožnjo naprej. 
Deluje v povezavi z dvema osvetljenima potisnima 
gumboma: P za vklop načina za parkiranje, M za 
vklop ročnega načina vožnje pri izvedenkah z 
bencinskim in dizelskim motorjem ali B za vklop 
načina Brake in rekuperacijo energije baterije pri 
električni izvedenki. 

MENJAL-
NIK
SAMODEJNI
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DIZELSKI 
MOTOR

BENCINSKI ALI

Novi Citroën C4 vam med vožnjo po mestu zagotavlja 
neprekosljivo vozno udobje in se hkrati ponaša z izjemnimi 
voznimi zmogljivostmi. Zasluge za te prednostne lastnosti imajo 
njegovi učinkoviti zmogljivi motorji. Bencinska izvedenka je lahko 
opremljena z motorji PureTech 100 S&S BVM6, PureTech 130 
S&S BVM6, PureTech 130 S&S EAT8 in PureTech 155 S&S 
EAT8. Dizelska izvedenka pa je lahko opremljena z motorjem 
BlueHDi 110 S&S BVM6 ali BlueHDi 130 S&S EAT8.
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Električni motor novega Citroëna ë-C4 
- 100% ëlectric razvije 100 kW moči 
(136 konjskih moči), ponuja 
nemudoma razpoložljiv navor, ki 
znaša 260 Nm in v načinu Sport 
pospeši od 0 do 100 km/h v 9,7 
sekunde. Baterija električnega motorja 
s kapaciteto 50 kWh ima garancijo,  
ki velja 8 let oziroma 160.000 
kilometrov pri 70 % napolnjenosti. 

Poleg osnovnega dosega (do 350 km 
po preizkusnem postopku WLTP) 
Citroën ë-C4 - 100% ëlectric ponuja 
še način Brake, s katerim vozilo še 
hitreje upočasni brez pritiska na 
zavorni pedal in hkrati generira 
energijo.10
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A V T O N O M I J A

PO CIKLU WLTP

DO

350 KM
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Citroën ë-C4 - 100% ëlectric izstopa zaradi izjemno enostavne 
uporabe. Na zaslonu na dotik ali v aplikaciji My Citroën lahko začetek 
polnjenja časovno zamaknete*, in tako na primer koristite ugodnosti 
cenejših tarif. Na polnilni loputi se nahaja kontrolna lučka, s pomočjo 
katere je možno spremljati postopek polnjenja, ki ga je sicer možno 
pregledati tudi daljinsko v aplikaciji My Citroën.

POLNJENJE
ENOSTAVNO

Pozdravna
osvetlitev

Polnjenje v teku
(Lučka utripa)

Polnjenje  
zaključeno

Časovno zamaknjeno
polnjenje

*V Sloveniji funkcija ni na voljo.
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V mestu, na avtocesti ali doma imate na voljo številne 
možnosti za polnjenje novega Citroëna ë-C4 - 100% ëlectric, 
tako da lahko vedno izberete najbolj primerno rešitev. 
Odločite se za tisto, ki najbolje ustreza vašim potrebam.

POLNJENJA
RAZNE VRSTE

TEHNOLOGIJA48
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100 km v 9 URAH 
Doma lahko za občasne potrebe 
baterijo povsem napolnite na 
standardni gospodinjski vtičnici v 
31 urah.

Polnilnico Wall Box lahko 
namestite na svojem domu: na 
enofaznem omrežju se baterija 
napolni od 0 do 100 % v 7 urah in 
pol, na trifaznem omrežju pa zgolj 
v 5 urah z opcijskim polnilnikom z 
močjo 11 kW. Polnilne postaje  
11 kW so vam na voljo tudi v 
mestih na javnih površinah.

Citroën je sklenil sodelovanje s podjetjem GIASERVIS d.o.o., ki vam 
bo ponudilo najbolj ustrezno rešitev za montažo vaše polnilne 
postaje. S tem vam zagotavljamo, da bo vaša inštalacija kakovostna, 
cenovno ugodna in v skladu z garanacijskimi pogoji proizvajalca.

100 km v 4 URAH IN POL
Na 16-amperski vtičnici tipa 
Green’Up se baterija povsem 
napolni v 15 urah. 

Na javni polnilni postaji z 20 kW  
se baterija v eni uri toliko napolni, 
da lahko prevozite 140 km.
Na polnilnicah z močjo 100 kW,  
ki se nahajajo na avtocestah, se 
baterija v zgolj 30 minutah napolni 
do 80 %. 

STANDARDNA VTIČNICA 

WALL BOX

VTIČNICA GREEN’UP

IZJEMNO HITRE POLNILNICE 
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Voznik ima v Citroënu ë-C4 - 100% ëlectric na voljo razne intuitivne vmesnike, 
ki mu omogočajo enostavno prebiranje informacij in uporabo, tako da lahko 
natančno nadzoruje delovanje svojega vozila. V posebnem načinu prikaza na 
digitalni instrumentni plošči je možno prikazati merilnik ali doseg in dostopiti do 
treh bistvenih informacij: indikator moči, pretok energije ali poraba električne 
energije v povezavi s toplotnim udobjem. Na posebnih straneh 10-palčnega 
zaslona na dotik, ki je umeščen na sredino armaturne plošče, se prikazujejo 
stanje delovanja sistema, parametri časovno zamaknjenega polnjenja baterije in 
vnaprejšnjega klimatiziranja potniškega prostora. Medtem ko se vozilo polni, se 
na zaslonu med drugimi prikazuje preostali čas polnjenja do celotne 
napolnjenosti, doseg z generirano električno energijo, izražen v kilometrih in 
delež napolnjenosti baterije z generirano energijo.

VMESNIKI
INTUITIVNI 
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Na instrumentni plošči se prikazujejo bistvene informacije za električni pogon.

Statistični podatki: omogoča vpogled v električno porabo in vzpostavitev optimalnih pogojev za vožnji.

Pretoki energije: omogoča prikaz delovanja električne tehnologije.
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Sistem za polsamodejno vožnjo Highway Driver Assist združuje prilagodljivi tempomat s funkcijo 
Stop & Go in sistem za zadržanje vozila na voznem pasu. Vozniku zatem ni več treba upravljati 
hitrosti oziroma smeri vožnje, saj nadzor nad tema dvema funkcijama prevzame vozilo. Vendar  
pa mora voznik še naprej aktivno sodelovati pri vožnji, zato rok ne sme odmakniti z volana. 
Barvni prosojni zaslon v višini oči poskrbi, da vozniku ni treba odmakniti pogleda s ceste, saj se  
mu v njegovem vidnem polju projicirajo vse bistvene informacije za vožnjo.

AVTONOMNIH 
VOZIL

NA POTI DO

TEHNOLOGIJA52
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Barvni projekcijski prikazovalnik

Highway Driver Assist
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20 SISTEMOV 
ZA VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

PRILAGODLJIVI 
TEMPOMAT 
S FUNKCIJO 
STOP&GO
S pomočjo kamere in 
radarskega zaznavala naprava 
zazna pred seboj vozeče vozilo 
ter s poseganjem v zavore in 
pedal za pospeševanje 
samodejno ohranja varnostno 
razdaljo, ki jo je voznik 
predhodno izbral, vse do 
popolne zaustavitve vozila. 
Slednje se samodejno ponovno 
zažene brez voznikovega 
posredovanja. Na voljo pri vseh 
izvedenkah, ki so opremljene s 
samodejnim menjalnikom.

ACTIVE  
SAFETY BRAKE
To je sistem za nujno zaviranje, ki 
zmanjša nevarnost naleta vozil. 
Deluje pri hitrosti 5 km/h in več, 
učinkuje pa z nepremičnimi ali 
premičnimi predmeti in s pešci. 
Čim je zaznana nevarnost naleta, 
voznik prejme opozorilo. Če se 
slednji ne odzove, sistem 
samodejno zavira. 

OPOZORILNIK NA 
NEVARNOST TRKA  
IN SISTEM ZA 
PREPREČEVANJE 
NADALJNJIH 
POSLEDIC PO TRKU  
POST COLLISION 
SAFETY BRAKE
Sistem voznika opozori na 
nevarnost naleta ob spredaj 
vozeče vozilo nad hitrostjo 30 
km/h. Prikaže in oglasi se tik 
pred sprožitvijo samodejnega 
zaviranja V primeru trčenja se 
samodejno sproži zaviranje, da 
z imobiliziranjem vozila 
prepreči vnovično trčenje.

BARVNI PROJEKCIJSKI 
PRIKAZOVALNIK V 
VIŠINI OČI
Po zaslugi te opreme vozniku 
ni treba odmakniti pogleda s 
ceste, saj se mu na prosojnem 
zaslonu v njegovem vidnem 
polju projicirajo vse bistvene 
informacije za vožnjo (trenutna 
in priporočena hitrost, podatki 
tempomata in omejevalnika 
hitrosti vozila, navodila 
navigacijskega sistema in 
opozorilnik na nevarnost 
naleta).  

HIGHWAY
DRIVER ASSIST
Ta tehnologija vozniku 
omogoča, da delno preda 
nadzor nad vožnjo svojemu 
vozilu. Sistem zadrži vozilo v 
ustreznem položaju na 
njegovem voznem pasu ter 
upravlja zaustavitev in ponovni 
zagon glede na vozilo pred 
njim, saj je nadzor nad tema 
dvema funkcijama prevzelo 
vozilo. Na voljo pri vseh 
izvedenkah, ki so opremljene s 
samodejnim menjalnikom.

MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPAMOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA
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OPOZORILNIK NA 
VOZNIKOVO 
NEPOZORNOST
Sistem ocenjuje stanje 
voznikove pozornosti prek 
ugotavljanja odstopanj v smeri 
vožnje glede na talne označbe. 
Funkcija je še posebej 
prilagojena hitrim cestam in 
hitrosti višji od 65 km/h. 

SISTEM  
ZA NADZOR 
MRTVEGA KOTA
Sistem, ki je zelo v pomoč med 
vožnjo po večpasovni cesti, 
vozniku sporoča prisotnost 
vozila v mrtvih kotih z oranžno 
lučko, ki zasveti v kotu 
zunanjega ogledala na ustrezni 
strani.

AKTIVNI OPOZORILNIK 
NA NENAMERNO 
MENJAVO VOZNEGA 
PASU
Sistem deluje s pomočjo 
kamere, ki prepoznava 
prekinjene oziroma 
neprekinjene črte. V primeru 
približevanja talni črti brez 
vključenih ustreznih smernih 
kazalcev volan postopoma 
obrača v drugo smer, da bi 
vozilo ohranil na trenutnem 
voznem pasu. Ta sistem 
pomaga preprečevati 
nezbranost voznika. 

SAMODEJNI PREKLOP  
DOLGIH LUČI
Ta funkcija upravlja 
preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi glede na to, 
ali v prometu zazna vozila, ki 
vozijo nasproti oziroma nas 
prehitevajo. Sistem nudi 
optimalno osvetlitev med 
vožnjo ponoči. 

RAZŠIRJENI SISTEM 
ZA PREPOZNAVANJE 
PROMETNIH ZNAKOV 
IN PRIPOROČILO O 
OMEJITVI HITROSTI
Sistem obvešča o omejitvi 
hitrosti, ki jo je potrebno 
upoštevati. Ko kamera zazna 
prometni znak za omejitev 
hitrosti, lahko voznik 
priporočeno hitrost sprejme in 
si jo nastavi za vrednost 
tempomata oziroma 
omejevalnika hitrosti. Zaznava 
tudi prometne znake »Stop«, 
»enosmerna cesta« in 
»prepovedano prehitevanje«. 

MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPAMOŽNOST IZKLOPA
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20 SISTEMOV 
ZA VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

TEHNOLOGIJA

POMOČ PRI  
BOČNEM PARKIRANJU
Med izvajanjem manevrov 
sistem opozarja na bližino ovir v 
predelu bočnih stranic po 
zaslugi shranjenih podatkov, ki 
jih razberejo zaznavala na 
prednjem in zadnjem odbijaču 
v povezavi s smerjo vozila.

PARK ASSIST
To je aktiven sistem za pomoč 
pri vzdolžnem in pravokotnem 
parkiranju. Na voznikovo 
zahtevo samodejno poišče 
parkirno mesto in upravlja 
krmilni mehanizem, s čimer 
poskrbi za varno parkiranje. 
Vozniku preostane le, da 
vklopi vzvratno prestavo in 
nato pospešuje oziroma zavira. 

PROSTOROČNI 
DOSTOP IN ZAGON
PROXIMITY
S tem sistemom lahko voznik 
zaklene/odklene in zažene 
vozilo, ne da bi ključ vzel iz 
žepa. Avtomobil prepozna 
svojega voznika, čim se mu 
približa.

ELEKTRIČNA 
PARKIRNA ZAVORA
Električna parkirna zavora 
deluje na dva načina. Ob 
zaustavitvi motorja se 
samodejno zategne, med 
speljevanjem pa sprosti. 
Tovrstno zavoro lahko 
zategnemo in sprostimo tudi 
ročno s premikom upravljalne 
ročice. 

COFFEE  
BREAK ALERT 
(OPOZORILNIK ZA 
PREMOR MED 
VOŽNJO)
Sistem voznika opozori, ko je 
čas za odmor, in sicer po dveh 
urah vožnje s hitrostjo več kot 
65 km/h.  

MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPAMOŽNOST IZKLOPA
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POMOČ PRI 
SPELJEVANJU V 
KLANEC
Sistem prepreči neželeno 
premikanje vozila na vzpetini, 
kadar je zavorni pedal 
popuščen. Sistem za pomoč 
pri speljevanju navkreber 
deluje na klancih z naklonom 
nad 3 %, kjer zadrži vozilo na 
mestu za približno dve 
sekundi. V tem času lahko 
voznik umirjeno premakne 
nogo z zavornega pedala na 
pedal za pospeševanje.

KAMERA ZA POMOČ  
PRI VZVRATNI 
VOŽNJI TOP REAR 
VISION
Po preklopu v vzvratno 
prestavo kamera prikaže na 
zaslonu na dotik sliko zadnjega 
dela vozila, na kateri so 
navedene barvne oznake in 
rekonstruirano sliko območja 
za vozilom, prikazano pod 
kotom 180°. Ob približevanju 
oviri kamera samodejno 
poveča prikaz slike. 

ŽAROMETI ZA 
OSVETLITEV OVINKA
Žarometi za osvetlitev ovinka 
osvetlijo notranjost ovinka z 
dodatnim svetlobnim snopom, 
in s tem zagotovijo večjo 
vidljivost in varnost v ovinkih in 
križiščih. 

SISTEM  
ZA NADZOR 
STABILNOSTI 
VLEČNE KLJUKE
Ta dodatna funkcija sistema  
ESP zaznava nihanja prikolice in 
deluje na zavorni sistem vozila, 
da stabilizira nihanja pri vseh 
vozilih, ki so opremljena z vlečno 
kljuko. 
 
(Ni na voljo za Citroëna ë-C4.)

VISION 360
Funkcija poenostavi izvajanje 
manevrov med parkiranjem, s 
tem da sliko z zgornjega dela 
vozila in njegove okolice pod 
kotom 360° prikaže na 
zaslonu na dotik. Tehnologija 
ponuja tri različne poglede in 
izbere tistega, ki je najbolj 
primeren za trenutno izvajani 
manever parkiranja. Želeni 
pogled je možno izbrati tudi 
ročno. 
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SEDEM BARV KAROSERIJE

ČRNA OBSIDIEN (B)

RDEČA ÉLIXIR (B)

SIVA ACIER (K)

MODRA ICELAND (B) RJAVA CARAMEL (B)

SIVA PLATINIUM (K)

BELA BANQUISE (N)

GLAVNA SERIJSKA OPREMA58
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*Na voljo le na ë-C4.
(K): kovinska – (B): biserna – (N): navadna.
Oprema, ki je opisana v tem katalogu, 
predstavlja vso tehnologijo novega Citroëna 
C4 in ë-C4. Ker so vozila Citroën naprodaj v 
Evropski uniji, se lahko njihova definicija med 
posameznimi državami razlikuje. Natančnejši 
opis serijske in doplačilne opreme boste našli v 
dokumentu »Tehnični podatki in glavna 
oprema«, ki je na voljo na spletnem mestu 
citroen.si.

6 AMBIENTOV NOTRANJOSTI

PET BARVNIH PAKETOV

GRIS TEXTURE GLOSSY BLACK

SABLE MÉTALANODISED DEEP RED

ANODISED BLUE*

AMBIENT URBAN GREY

AMBIENT GREY

SERIJSKI AMBIENT

AMBIENT HYPE RED

AMBIENT METROPOLITAN BLUE

AMBIENT HYPE BLACK
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GLAVNA SERIJSKA OPREMA

PLATIŠČA IN OKRASNI POKROVI

16-PALČNI OKRASNI 
POKROVI SPRING

18-PALČNA LITA  
PLATIŠČA  

AEROBLADE DARK

18-PALČNA LITA  
PLATIŠČA CROSSLIGHT 

Z DIAMANTNO  
OBDELAVO*

* Na voljo izključno za Citroën ë-C4.

18-PALČNA LITA  
PLATIŠČA AEROBLADE 

Z DIAMANTNO  
OBDELAVO

18-PALČNI OKRASNI 
POKROVI AEROTECH

IZBOR DODATNE OPREME

PREČNI STREŠNI PRTLJAŽNI DROGOVI

KOMPLET PREPROG IZ IGLANEGA TEKSTILA Ë-C4

NOSILEC ZA KOLESA NA VLEČNI KLJUKI

TORBICA ZA POLNILNI KABEL + POLNILNI KABEL ZA MODE 3

MERE

2 670
4 360

810880

156

1 545 / 1 560

2 032 / 1 834 (1) / 1 800 (2)

1 
52

5 
/ 

1 
52

0 
(3

)

Vrednost v milimetrih. 
*Širina vozila / širina z razprtimi zunanjimi ogledali
(1) Pri preklopljenih zunanjih ogledalih. (2) Celotna širina vozila. (3) Električne izvedenke.
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P O G O D B A

G A R A N C I J E

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur 
de carburant : toutes les Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela 
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.

C I T R O Ë N
A S I S T E N C A

Izdaja: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O - podjetje za distribuciijo avtomobilov d.o.o., Barjanska cesta 54 - 1000 Ljubljana, SLOVENIJA - Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani - Osnovni kapital 3.254.882 EUR; Matična št. 5934737 - ID za DDV: SI59925680. Ta 
dokument se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. Informacije o modelih in njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa tega dokumenta in niso pogodbeno zavezujoče. Citroën si pridržuje pravico do sprememb predstavljenih tehničnih podatkov 
modelov brez predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine tega dokumenta. 
AUTOMOBILES CITROËN v skladu z določbami Direktive EGS št. 2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 2000 izjavlja, da dosega v tej direktivi zastavljene cilje in pri izdelavi svojih proizvodov za prodajo na trgu uporablja tudi reciklirane materiale. 
Predstavljene barve karoserij in oblazinjenj so informativne narave, saj tiskarske tehnike ne omogočajo zanesljive reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in 
drugačno opremo. Če ste kljub naši skrbni pripravi tega kataloga, ugotovili kakšno napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami C AUTOMOBIL IMPORT d.o.o., na 080 30 15 ali si oglejte spletno stran: www.citroen.si - 
Za vse informacije o storitvah Citroën, stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajno-servisni mest Citroën v Sloveniji. 

PODALJŠANO JAMSTVO : OD 2 DO 5 LET dodatnega jamstva, od 20.000 do 200.000 km*. Podaljšanje pogodbenega jamstva.  
 Citroën Assistance 24 ur na dan, vse dni v tednu. Takojšnja identifikacija pri vseh članih mreže Citroën.
JAMSTVO IN  OD 3 DO 5 LET, od 40.000 do 200.000 km*. Prednosti pogodbe Osnovni servis in avtomobilska  
VZDRŽEVANJE : asistenca. Podaljšanje pogodbenega jamstva.
VKLJUČENE STORITVE :  OD 3 DO 5 LET dodatnega jamstva, od 40.000 do 200.000 km*. Prednosti pogodbe Razširjeni servis.  
 Zamenjava obrabnih delov (razen pnevmatik).

*Ko je izpolnjen prvi od obeh pogojev. Število prevoženih kilometrov se šteje od km 0 vozila. Trajanje se šteje od datuma prve registracije.

POGODBENA : 2 LETI, popravilo ali zamenjava okvarjenih delov. Citroën Assistance 24 ur na dan, vse dni v tednu.

NA BARVO : 2 LETI za osebna in gospodarska vozila.

PROTI PRERJAVENJU : 12 LET za osebna vozila. 5 let za gospodarska vozila.

Za več informacij in podrobne pogoje se obrnite na Citroënovo prodajno mesto.

DOŽIVLJENJSKA mehanska okvara, prometna nesreča, izgubljeni ključ ali v vozilu zaklenjene ključe, napačno  
ASISTENCA : natočeno gorivo: vsa vozila Citroën lahko koristijo ugodnosti doživljenjske asistence.  
 Za to morate le s svojim vozilom vsako leto opraviti redni servisni pregled v mreži Citroën. 
 Storitev vam je na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu s klicem na ustrezno telefonsko številko.

Za več informacij: citroen.SI/ Financiranje in storitve/Citroën asistenca

PRENESITE SI MOBILNO APLIKACIJO SCAN MY CITROËN 
da boste imeli vso dokumentacijo vozila vedno na dosegu roke! Po zaslugi funkcije za razširjeno  
resničnost poskenirajte dele vašega vozila in dostopite neposredno do podatkov, ki vas zanimajo.

PRENESITE SI MOBILNO APLIKACIJO MY CITROËN 
če želite izkoristiti prednosti osebnega spremljanja vašega vozila in do Citroënovih storitev dostopati  
prek svojega pametnega telefona.
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SPOZNAJTE CELOTEN IZBOR VOZIL CITROËN 
Prijavite se na strani www.citroen.si N
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