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CITROËN Ë-SPACETOURER 100 % ËLECTRIC 
IN CITROËN SPACETOURER
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1974

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. trac-
tion avant: prednji pogon).

Citroën lansira vozilo Tub zelo moderne zas-
nove, ki je med drugim imelo bočna drsna 
vrata. Njegov naslednik je bil Type H v letu 
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 pnev-

matsko vzmetenje s stalno višino 
podvozja, konkavno zadnje steklo 

in futuristično instrumentno ploščo. 
Te inovacije so bile zagotovilo za 

briljantno kariero. 

1934 1939 1948
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2019

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 upo-
rabe. 

Na avtomobilskem salonu leta 1955 je bil 
razstavljen model DS, ki je s svojimi 
aerodinamičnimi 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». 

Citroën C4 Cactus je aprila 2015 prejel nagrado 
za avtomobilski dizajn «World Car Design of the 
Year». Žirija podeli to nagrado vozilu, ki je tekom 
leta najbolj izstopalo zaradi svojega dizajna, 
ki prevrača uveljavljene stilske zapovedi ter 
pooseblja drzen in inovativen stil.

Koncept 19-19 Concept je vozilo spek-
takularnega dizajna na 100 % 
električni pogon, ki je nastalo po nav-
dihu aeronavtike. Pojem udobja je 
popeljalo na povsem novo raven, saj je 
videti kot čisto prava dnevna soba, ki 
sloni na inteligentnem sistemu vzme-
tenja. Ponuja 800 kilometrov dosega, 
samodejno vožnjo in osebnega 
pomočnika. 

19681955 2014
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Tako v mestu kot izven njega boste 
navdušeni nad udobjem in dobrim 
počutjem v notranjosti, torej nad vredno-
tami, za katerimi Citroën že od nekdaj 
stremi.

NAJ IMA VSAK SVOJEGA 
CITROËNA

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

CITROËN C3

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURERCITROËN SPACETOURER
(VELIKOST M) (VELIKOST XL)

CITROËN SPACETOURER
(VELIKOST XS)

CITROËN BERLINGO
(VELIKOST M)

CITROËN BERLINGO
(VELIKOST XL)

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS HYBRID

PRIKLJUČNI HIBRID

NA VOLJO 100% ËLECTRIC
CITROËN Ë-C4CITROËN C4

IZBOR VOZIL

NA VOLJO 100% ËLECTRIC NA VOLJO 100% ËLECTRIC NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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NOVI CITROËN  
Ë-SPACETOURER - 100 %ËLECTRIC 

IN CITROËN SPACETOURER
ZA ŽIVLJENJE BREZ OMEJITEV
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VAŽNO

DESET GLAVNIH 
ADUTOV

TRI DOLŽINE,
MED KATERIMI JE TUDI 
KOMPAKTNA IZVEDENKA XS.
Povsem inovativna izvedenka XS meri v dolžino 4,60 metra.
STRANI 14 - 15

BOČNA  DRSNA VRATA
«S PROSTOROČNIM UPRAVLJANJEM»
Domiseln sistem za odpiranje in zapiranje vrat tudi s polnimi rokami.
STRANI 16 - 17

STRANI 10 - 11

NOVI CITROËN  
Ë-SPACETOURER 100 %ËLECTRIC
Za izbor vozil Citroën SpaceTourer je odslej na 
voljo tudi 100-odstotno električni način pogona.

DVIŽNO 
ZADNJE STEKLO
Priročnost v vseh razmerah.
STRANI 16 - 17

6



SPACETPORER SLO page 7

Ena od 16 tehnologij, 
ki poenostavijo bivanje v vozilu.

BARVNI PROSOJNI ZASLON
ZA PRIKAZ PODATKOV

STRAN 37

PROSTORNA NOTRANJOST 
IN CITROËNOVO UDOBJE

Brezskrbnost v potniškem prostoru.
STRANI 26 - 27

Izbirati je možno med dizelskim ali 
električnim motorjem.

MOTORJI

STRANI 43-45

DESET GLAVNIH 
ADUTOV

VIŠINA
ZGOLJ 1,90 METRA
Neoviran dostop do vseh parkirišč.

STRANI 34 - 35

DVODELNA
ZASTEKLJENA STREHA

Navzven odprt potniški prostor.
STRANI 18 - 19

Izjemno bivalno udobje 
in vsestranska uporabnost.

MODULARNOST

STRANI 22 - 23
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VSEBINA

VSEBINA

CITROËN SPACETOURER
FEEL IN SHINE
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VSEBINA
STR. 12 – CITROËN SPACETOURER
STR. 24 – CITROËN SPACETOURER
                   BUSINESS LOUNGEP.
STR. 30 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS 
STR. 36 – TEHNOLOGIJE 
STR. 42 – MOTORJI
STR. 54 – MODULARNOST
STR. 56 – GLAVNA OPREMA

NA VOLJO 100% ËLECTRIC
CITROËN SPACETOURER 

BUSINESS
CITROËN SPACETOURER 

BUSINESS LOUNGE
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A L I  D I Z E L S K I
ELEKTRIČNI

MOTORJI 
OD 120 DO 180 KM

SAMODEJNI MENJALNIK 
EAT8 OD 166 GRAMOV CO2/KM*

PORABA PRI KOMBINIRANI 
VOŽNJI OD 6,3 L/100 KM 

DALJE
*Po pridobitvi homologacije.
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ELEKTRIČNI Novi Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric in Citroën SpaceTourer se ponašata 
s povsem enakimi zmogljivostmi z vidika modularnosti, prostornosti v notranjosti, 
prostornino prtljažnega prostora in sistemov za pomoč pri vožnji.
Novi Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric je na voljo v treh dolžinah, med katerimi je tudi 
izvedenka XS* s 4,60 metra dolžine, tako da se dobro znajde tako v mestu kot tudi 
izven njega. Z njim je možno zapeljati tudi v predele mestnih središč, kjer veljajo 
omejitve prometnega režima in ki postajajo vse bolj pogosti. Citroën ë-SpaceTourer 
na 100-odstotno električni pogon ima čisto vse lastnosti idealnega partnerja.

 
*V električni izvedenki na voljo od prvega četrtletja leta 2021 dalje.

**230 km dosega z baterijo 50 kWh in 330 
km dosega z baterijo 75 kWh – preizkusni 
postopek WLTP.

DO 230 ALI 330 KM 
DOSEGA**

MOTOR Z MOČJO 100 KW 
(136 KM)

BATERIJA 50 kWh
HITRO POLNJENJE DO 80 %

V 30 MIN.

BATERIJA 75 kWh
HITRO POLNJENJE DO 80 %

V 45 MIN.
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CITROËN

SPACE- 
TOURER

Citroën SpaceTourer je namenjen preživljanju prostočasnih 
dejavnosti z družino ali prijatelji. Dandanašnjim 
«plemenom» ponuja gostoljubno in modularno notranjost, 
katere razporeditev lahko po želji spreminjamo po zaslugi 
odstranljivih sedežev na drsnih vodilih. Citroën 
SpaceTourer je na voljo v treh dolžinah in lahko pri nivojih 
opreme Feel in Shine sprejme do osem potnikov.

CITROËN SPACETOURER12

NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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Po zaslugi nove modularne konstrukcijske 
osnove je Citroën SpaceTourer na voljo v 
treh dolžinah: dve klasični izvedenki – 
velikosti M (4,95 m) in velikosti XL (5,30 
m) – ter inovativna in izjemno kompaktna 
izvedenka XS dolžine 4,60 m.

Citroën SpaceTourer je na voljo v velikosti M in XL tako pri 
izvedenki Citroën SpaceTourer Business kot tudi Citroën 
SpaceTourer Business Lounge.

TRI
DOLŽINE

CITROËN SPACETOURER14

NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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Kako naj vrata odprem in zaprem s polnimi rokami? 
Po zaslugi tehnologije bočnih drsnih vrat 
s prostoročnim upravljanjem*, ki jo ponuja Citroën 
SpaceTourer, se morate le z nogo dotakniti vogala 
zadnjega odbijača, da se vozilo odklene in drsna vrata 
se samodejno odprejo na strani, kjer se nahajate. 
Praktično, domiselno in edinstveno. Z enako kretnjo 
lahko vrata tudi zaprete in vozilo zaklenete.

*Odvisno od izvedenke.

BOČNA DRSNA VRATA
S PROSTOROČNIM UPRAVLJANJEM

PRAKTIČNE
REŠITVE

Citroën SpaceTourer misli na vse, še posebej na to, da bi 
bilo vaše življenje bolj enostavno. Po zaslugi dvižnega 
zadnjega stekla* lahko v prtljažnik enostavno odložimo 
kakšen predmet ali do njega dostopimo, kadar za vozilom 
ni dovolj prostora za odpiranje vrat, oziroma ko želimo s 
pokrova za prtljago vzeti kos oblačila ali prtljage. Povsem 
enostavno.

DVIŽNO
ZADNJE STEKLO

CITROËN SPACETOURER16

NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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PRAKTIČNE
REŠITVE
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V potniškem prostoru Citroën SpaceTourerja se vsi potniki 
naužijejo naravne svetlobe po zaslugi zastekljene strehe, 
razdeljene na dva dela, ki ju je možno posamično zastreti. Na 
sredini strehe se nahaja sklop za udobje z ventilatorji klimatske 
naprave za nesilovito prezračevanje, podobno kot v letalu. Med 
vožnjo ponoči pa prijetno vzdušje v potniškem prostoru ustvari 
LED osvetlitev.

*Odvisno od izvedenke.

DVODELNA
ZASTEKLJENA STREHA

CITROËN SPACETOURER18
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NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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Citroën SpaceTourer je na voljo v treh 
dolžinah: izvedenki M in XL sta klasični, 
izvedenka XS pa je prava inovacija. Slednja 
lahko na zgolj 4,60 metra dolžine sprejme do 
osem oseb in ponuja izjemno veliko notranjo 
prostornino.
Po zaslugi svojih dimenzij in majhnega 
premera obračalnega kroga se to kompaktno 
vozilo dobro znajde tako v mestu kot tudi 
izven njega. 

Citroën SpaceTourer je na voljo v velikosti M in XL tako pri 
izvedenki Citroën SpaceTourer Business kot tudi Citroën 
SpaceTourer Business Lounge.

OSEM 
SEDEŽEV
NA 4,60 
METRA

CITROËN SPACETOURER20

NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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Citroën SpaceTourer se prilagaja vsem vašim željam in 
potrebam. V drugi in tretji vrsti je možno dvosedežno klop, 
deljivo v razmerju 2/3-1/3, ločeno drsno premikati, s čimer 
lahko natančno nastavimo prostor v predelu nog potnikov. 
Za potrebe prevoza najrazličnejših predmetov je možno 
ločeno preklopiti tudi naslonjalo vsakega posameznega 
sedeža, vključno z naslonjalom sovoznikovega sedeža. Po 
potrebi lahko zadnje sedeže čisto enostavno odstranimo, s 
čimer se nam sprosti popolnoma raven pod in izkoristimo 
lahko ves razpoložljivi prostor (3397 litrov pri XS in 4554 
litrov pri XL). Za maksimalno udobje je na voljo tudi 
izvedenka s sedmimi sedeži, pri kateri sta v drugi vrsti 
namesto sedežne klopi, deljive v razmerju 2/3-1/3, 
nameščena dva individualna sedeža z drsnim pomikom in 
možnostjo preklopa. Za zagotovitev varnosti najmlajših sta 
oba zadnja sedeža opremljena s pritrdišči Isofix.
Potnikom so na voljo mnoge male pozornosti, kot so 
senčniki, «letalske» mizice in nosilci za kozarce.
Po potniškem prostoru so razporejena številna odlagalna 
mesta. Na armaturni plošči se nahaja celo zgornji predal za 
drobnarije s hlajenjem. V potniškem prostoru pa je na voljo 
kar šest vtičnic USB, 12 V ali 220 V za polnjenje številnih 
mobilnih naprav.

*Odvisno od izvedenke.IZ
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CITROËN SPACETOURER22
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NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

Kakovostne lastnosti vozila Citroën SpaceTourer Business 
Lounge lahko izkoristi tako voznik kot tudi potniki 
zahvaljujoč njegovemu elegantnemu stilu, prefinjenemu 
udobju in visokokakovostnim zmogljivostim. «Salon na 
kolesih»* z zastekljeno streho in s štirimi ali petimi sedeži, 
razporejenimi eden proti drugemu, ponuja idealne 
pogoje za vožnjo.
Prednji del poudarja širok odbijač elegantnega in 
samozavestnega videza. Optična bloka sta umeščena 
precej visoko, kar daje občutek nadvlade nad cesto. 
Ksenonski žarometi vozila Citroën SpaceTourer Business 
Lounge osvetljujejo dvakrat močneje kot halogenske luči, 
s čimer zagotavljajo več udobja med nočno vožnjo ali ob 
slabem vremenu.

*Oprema za doplačilo.

CITROËN 
SPACETOURER

BUSINESS

LOUNGE

24
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Z visokokakovostnim potniškim 
prostorom Citroën SpaceTourer 
Business Lounge zagotavlja visoko 
stopnjo udobja vsem potnikom. Pravi 
salon*, v katerem se nahajajo 
individualni sedeži v usnju, ki so 
razporejeni eden proti drugemu, ter 
drsno pomična in preklopna mizica, je 
po zaslugi dodatno zatemnjenih 
zadnjih stekel zaščiten pred 
radovednimi pogledi od zunaj. 
Ambientalna osvetlitev v predelu 
strehe poskrbi za edinstveno vzdušje.

*Za doplačilo. PR
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE26
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NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE28
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19SS13

CITROËN CONNECT PLAY

CITROËN CONNECT NAV*

CITROËN CONNECT ASSIST*

CITROËN CONNECT PLAY*

Citroën SpaceTourer vam ponuja napredne tehnologije, 
ki poenostavijo vožnjo: 7-palčni zaslon na dotik, prek 
katerega je možno upravljati vse funkcije medijskih 
naprav, telefona in navigacije. Novi navigacijski sistem 
3D CITROËN Connect Nav z glasovnim upravljanjem 
vas prek storitve TomTom Traffic v realnem času 
obvešča o pogojih za vožnjo, cenah goriva za vaše 
vozilo(1), razpoložljivosti in cenah parkirišč(1) ter o 
vremenskih razmerah na poti do vašega cilja.
Poleg tega vas z vizualnimi in zvočnimi sporočili 
opozarja na nevarne odseke(2) na poti.

V storitev je vključen sistem za klic v sili in klic 
avtomobilske asistence z geolokalizacijo, ki je na voljo 
brezplačno, 24 ur na dan in vse dni v tednu.
Storitev obvesti pristojne intervencijske službe, in sicer 
samodejno ali če potnik vozila pritisne na gumb «SOS» 
(klic v sili) ali gumb «dvojne puščice» (pomoč na cesti).

Funkcija Mirror Screen, ki je na voljo s tehnologijama 
Apple CarPlay™ in Android Auto omogoča varno 
pregledovanje aplikacij s pametnega telefona na 
zaslonu na dotik vozila. 

(1)Prikažejo se izključno informacije o parkiriščih in partnerskih bencinskih 
servisih.
(2)Na voljo glede na zakonodajne predpise v državi, kjer vozimo.
* V Sloveniji sistem deluje z omejenimi možnostmi.

PO
VE

ZL
JIV

O
ST
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS

Vsestranski in modularen Citroën SpaceTourer 
Business je na voljo v dveh dolžinah. Pri izvedenki 
M je možno prostornino prtljažnika povečati s 507 
litrov na 2228 litrov, če odstranimo sedeže v 3. 
vrsti, in pa celo na 3968 litrov, če odstranimo še 
sedeže v 2. vrsti. Pri izvedenki XL je možno 
prostornino povečati z 912 litrov na 4554 litrov, če 
odstranimo vse zadnje sedeže.

BUSINESS
CITROËN 
SPACETOURER

NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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Vsestranski in modularen Citroën SpaceTourer Business je na voljo v dveh 
dolžinah. Pri izvedenki M je možno prostornino prtljažnika povečati s 507 litrov 
na 2228 litrov, če odstranimo sedeže v 3. vrsti, in pa celo na 3968 litrov, če 
odstranimo še sedeže v 2. vrsti. Pri izvedenki XL je možno prostornino povečati 
z 912 litrov na 4554 litrov, če odstranimo vse zadnje sedeže.

 
PROSTORNINA 
PRTLJAŽNIKA

CITROËN SPACETOURER BUSINESS32
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NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS

NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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Omejena višina, 1,90 m**, omogoča vozilu Citroën 
SpaceTourer Business vstop v podzemna parkirišča 
stanovanjskih objektov, trgovskih centrov ali letališč, 
do katerih vozila tega tipa pogosto ne morejo 
dostopiti.

NEOVIRAN DOSTOP DO VSEH PARKIRIŠČ*

VSAKO-
DNEVNA
UPORABNOST

ENOSTAVEN DOSTOP DO SEDEŽEV 
V TRETJI VRSTI
Citroën SpaceTourer Business ponuja do 9 sedežev. 
Za lažji dostop do tretje vrste sedežev je možno sedeže 
v drugi vrsti preklopiti z enim samim gibom, in s tem 
sprostiti prehod.

*Na voljo tudi za vozila Citroën SpaceTourer in Citroën SpaceTourer 
Business Lounge.
**Odvisno od izvedenke.
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SAMODEJNI PREKLOP 
DOLGIH LUČI

ŽAROMETI ZA 
OSVETLITEV OVINKA

POL PRILAGODLJIVI 
TEMPOMAT

Funkcija upravlja preklapljanje z dolgih 
na zasenčene luči glede na to, ali v 
prometu zazna vozila ali ne. Sistem 
deluje ponoči pri hitrosti nad 25 km/h 
in se izklopi, ko hitrost pade pod 
15 km/h.

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

(Za vozilo Citroën ë-SpaceTourer 
ni na voljo.)

Prek radarskega zaznavala naprava 
zazna pred seboj vozeče vozilo in 
samodejno zadrži varnostno razdaljo, 
ki jo je voznik predhodno izbral. (Ne 
prevzame nadzora nad zavornim 
sistemom).

(Za vozilo Citroën ë-SpaceTourer je na 
voljo samo klasični tempomat/
omejevalnik hitrosti.)

MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA

OPOZORILNIK NA 
NEVARNOST NALETA
Opozorilnik na nevarnost naleta 
voznika opozori na nevarnost naleta 
ob spredaj vozeče vozilo ali v pešca, 
ki se nahaja na njegovem voznem 
pasu. Čim je zaznana nevarnost 
naleta, voznik prejme vizualno in 
zvočno opozorilo.

TEHNOLOGIJA

*Odvisno od izvedenke.

15 SISTEMOV 
ZA VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI*

36
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BARVNI PROSOJNI ZASLON
ZA PRIKAZ PODATKOV
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).

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.

OPOZORILNIK 
NA VOZNIKOVO 
NEPOZORNOST
Sistem nadzoruje voznikovo vedenje 
prek večfunkcijske kamere, ki se 
nahaja na zgornjem delu 
vetrobranskega stekla, in zaznava 
stanja nezbranosti voznika za 
volanom. Če vozniku pade 
pozornost, ga na to opozorita 
zvočno in vizualno opozorilo.

MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA

NA VOLJO 100% ËLECTRIC

SISTEM 
ZA NADZOR MRTVEGA 
KOTA
Sistem za nadzor mrtvega kota z 
ultrazvočno tehnologijo voznika 
opozarja na prisotnost vozila v 
mrtvem kotu z oranžno svetlečo 
diodo v kotu vzvratnih ogledal.
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OPOZORILNIK NA 
NENAMERNO MENJAVO
VOZNEGA PASU

PREPOZNAVANJE
PROMETNIH ZNAKOV 
IN PRIPOROČILO 
O OMEJITVI HITROSTI

NADZOR STABILNOSTI
VLEČNE KLJUKE

Opozorilnik voznika opozori, da je 
vozilo zapeljalo čez talno črto brez 
vključenih smernih kazalcev. Sistem 
zazna nenamerno vožnjo prek talne 
označbe (prekinjene ali neprekinjene 
črte) in voznika na to opozori z 
zvočnim signalom in vizualnim 
sporočilom.

Sistem vozniku v kateremkoli trenutku 
ponudi informacijo o omejitvi hitrosti, 
ki naj bi jo upošteval. Ko kamera zazna 
prometni znak za omejitev hitrosti, 
lahko voznik priporočeno hitrost 
sprejme in si jo nastavi za novo 
vrednost tempomata oziroma 
omejevalnika hitrosti.

Razširjeno prepoznavanje prometnih znakov 
«Stop», «enosmerna cesta» in «prepovedano 
prehitevanje» pri vozilu Citroën ë-SpaceTourer.

Ta dodatna funkcija sistema ESP 
zaznava nihanja prikolice in deluje 
na zavorni sistem vozila, da 
stabilizira nihanja. 

(Za vozilo Citroën ë-SpaceTourer 
ni na voljo.)

18S21

ACTIVE 
SAFETY BRAKE
Sistem pomaga zmanjšati telesne 
poškodbe potnikov z zaviranjem 
namesto voznika po zaslugi 
večfunkcijske kamere, ki je 
nameščena na zgornjem delu 
vetrobranskega stekla, v naslednjih 
primerih:
- 0 do 30 km/h: prepreči trčenje ob 
premične ali nepremične ovire ali 
pešce;
- nad 30 km/h: zniža hitrost pred 
trčenjem.

MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA MOŽNOST IZKLOPA

TEHNOLOGIJA

15 SISTEMOV 
ZA VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI*

*Odvisno od izvedenke.
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19S15

POMOČ PRI 
SPELJEVANJU
Sistem prepreči neželeno 
premikanje vozila na vzpetini, kadar 
je zavorni pedal popuščen. Sistem 
za speljevanje na klancu deluje na 
vzpetinah nad 3 % in stabilizira 
vozilo za približno dve sekundi. V 
tem času lahko voznik umirjeno 
premakne nogo z zavornega pedala 
na pedal za plin.

KAMERA ZA VZVRATNO 
VOŽNJO S FUNKCIJO 
TOP REAR VISION
Ob preklopu v vzvratno prestavo 
kamera prikaže na zaslonu na dotik 
sliko območja za vozilom, na kateri 
so navedene barvne oznake, ki 
prikazujejo oddaljenost od 
morebitnih ovir ter rekonstruirano 
sliko območja za vozilom, prikazano 
pod kotom 180°.

PROSTOROČNI
DOSTOP IN ZAGON
Sistem omogoča, da lahko svoje 
vozilo zaklenete, odklenete in 
zaženete, tako da ključ ves čas 
obdržite pri sebi. Avtomobil 
prepozna svojega voznika, čim se 
mu približa.

MOŽNOST IZKLOPA

NA VOLJO 100% ËLECTRIC
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Citroën SpaceTourer je lahko opremljen s štirikolesnim pogonom 4x4, ki je bil zasnovan v sodelovanju s podjetjem Automobiles 
Dangel, francoskim specialistom za terenska vozila. Zahvaljujoč trem različnim načinom delovanja ECO 4x2, AUTO 4x4 in REAR 
LOCK se Citroën SpaceTourer prelevi v sodoben in praktičen avtomobil, usmerjen v pustolovščine in dobro počutje.

*Na voljo odvisno od izvedenke.

PREDELAVA 4X4

TEHNOLOGIJA40
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MOTORJI42
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DIZELSKI
MOTORJI
Citroën SpaceTourer ponuja tri motorje, vse opremljene z dizelsko 
tehnologijo BlueHDi. Nova generacija motorjev omogoča 
drastično zmanjšanje emisij dušikovih oksidov (NOx), ter s tem 
zniža emisije CO2 in porabo goriva. Ne glede na stanje vozišča 
preme vozila prispevajo k natančnemu vodenju in hkrati 
zagotavljajo nadvse udobno vožnjo.

Samodejni menjalnik EAT8 (8-stopenjski Efficient Automatic 
Transmission) združuje užitke v vožnji in okoljevarstveno 
učinkovitost. Po zaslugi tehnologije Quickshift zagotavlja tekoče in 
hitro prestavljanje za dinamično lego na cesti in najvišjo raven 
udobja tako med vožnjo po mestu kot tudi izven njega. Po zaslugi 
optimalnega izbiranja prestav samodejni menjalnik EAT8 dosega 
najnižje vrednosti porabe goriva in emisij CO2 v svoji kategoriji.
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Z BATERIJO 50 KWH
DO 230 KM

DOSEGA WLTP*
80 % NAPOLNJENOST

V 30 MIN.**

Z BATERIJO 75 KWH
DO 330 KM

DOSEGA WLTP*
80 % NAPOLNJENOST

V 45 MIN.**

GARANCIJA NA BATERIJO:
8 LET / 160.000 KM

CITROËN Ë-SPACETOURER

*Odvisno od izvedenke. **Na super hitri polnilnici 100 kW.
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Z BATERIJO 50 KWH
DO 230 KM

DOSEGA WLTP*
80 % NAPOLNJENOST

V 30 MIN.**

Z BATERIJO 75 KWH
DO 330 KM

DOSEGA WLTP*
80 % NAPOLNJENOST

V 45 MIN.**

GARANCIJA NA BATERIJO:
8 LET / 160.000 KM

ELEKTRIČNI
MOTORJI
Voznik bo navdušen nad nemudoma razpoložljivim navorom 
za takojšnjo zmogljivost in tekočo vožnjo brez sunkovitega 
delovanja. Električni motor novega Citroëna ë-SpaceTourer 
100% ëlectric zagotavlja 100 kW moči, kar je enakovredno 
136 konjskim silam, ter razvije najvišjo hitrost 130 km/h. Na 
voljo so vam trije načini vožnje: Normalni, ki omogoča najboljše 
razmerje med dosegom in dinamičnimi zmogljivostmi, Eco za 
optimalno porabo energije 
in Power, s katerim ohranite take zmogljivosti kot pri praznem 
vozilu, tudi če je maksimalno natovorjeno

Poudariti velja, da v načinu «Brake» vozilo močneje upočasnjuje 
tudi brez pritiska na zavorni pedal, in s tem generira energijo za 
potrebe motorja. Poleg tega, da je zaradi neslišnega delovanja 
in ničnih vibracij novi Citroën SpaceTourer izjemno udoben, je 
tudi nadvse enostaven za uporabo: z izbirno ročico, ki je 
nameščena na sredinski konzoli, menjalnik upravljamo prek 
funkcij Park, Rear, Neutral, Drive in Break.

*Odvisno od izvedenke. **Na super hitri polnilnici 100 kW.
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CITROËN Ë-SPACETOURER46
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INTUITIVNI
VMESNIK
Novi Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric je bil zasnovan z eno prioriteto: poenostaviti 
vsakodnevno uporabo. Na posebni instrumentni plošči sta stalno prikazana merilnik 
stanja napolnjenosti baterije in merilnik porabe električnih naprav, kot na primer za 
gretje in klimatiziranje zraka. Poleg nje je umeščen 7-palčni zaslon na dotik, ki vsebuje 
rubriko «Energija», v kateri so združene vse informacije o električnih posebnostih 
Citroëna ë-SpaceTourer: pretok energije skupaj z nivojem napolnjenosti baterije, statistika 
o porabi in programiranje časovno zamaknjenega polnjenja.

STATISTIČNI PODATKI: omogoča vpogled v električno 
porabo za zagotovitev optimalne vožnje.

ČASOVNO ZAMAKNJENO POLNJENJE: nastavitev 
začetka polnjenja ob uri, ki vam ustreza.

PRETOKI ENERGIJE: omogoča prikaz delovanja električne 
tehnologije.
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CITROËN Ë-SPACETOURER48
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ENOSTAVNA
UPORABA
Novi Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric izstopa zaradi izjemno 
enostavne uporabe. Na razpolago so trije tipi polnjenja baterije, poleg 
tega pa še celovit eko sistem priročnih storitev. Loputa polnilnega 
priključka se nahaja na prednjem levem blatniku. Vsebuje svetlobno 
diodo, s pomočjo katere vizualno spremljamo potek postopka. Citroën 
daje garancijo na baterijo, ki velja 8 let oziroma 160.000 kilometrov pri 
70 % napolnjenosti.

UTRIPAJOČA ZELENA DIODA: 
POLNJENJE JE V TEKU.

BELA DIODA: 
POZDRAVNI NAČIN.

ZELENA DIODA: 
POLNJENJE JE KONČANO.

MODRA DIODA: POLNJENJE JE 
ČASOVNO ZAMAKNJENO.
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STANDARDNA
VTIČNICA (8 A) 

ZMOGLJIVEJŠA VTIČNICA TIPA 
GREEN UP (16 A)

TRIFAZNI ALI ENOFAZNI 
WALL BOX

VRSTE
IN TRAJANJE
POLNJENJA

SUPER HITRA 
POLNILNICA

Od treh možnosti, ki so na voljo za polnjenje novega Citroëna ë-SpaceTourer 100% ëlectric, sta najhitrejši 
polnilnica Wall Box in javna polnilna postaja. Na polnilnici Wall Box, ki vam jo lahko namestijo na domu 
ali delovnem mestu, lahko vozilo napolnite od 0 do 100 % v manj kot 8 urah, odvisno od kapacitete 
baterije. Na javni polnilni postaji z močjo 100 kW pa se baterija s 50 kWh napolni do 80 % v 30 
minutah, baterija s 75 kWh pa v 45 minutah.
Novi Citroën ë-SpaceTourer se po super hitrem trajanju polnjenja uvršča v sam vrh svojega segmenta.

PARTNERSKO PODJETJE ZA MONTAŽO Citroën je sklenil sdelovanje s podjetjem GIA SERVIS 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 s pogoji splošne garancije vozila. V paketu 
storitve vam ponujamo nakup, montažo in registracijo polnilne postaje v omrežje, prejmete tudi certifikat 
o zaključeni strokovni montaži.

*V primeru neugodnega rezultata diagnostike boste imeli možnost preklica naročila.

BATERIJA 50 KWH 
L1/L2/L3

BATERIJA 75 KWH 
L2/L3

STANDARDNA VTIČNICA (8 A) 31H00 46H45

ZMOGLJIVEJŠA VTIČNICA TIPA 
GREEN UP (16 A) 15H00 22H40

TRIFAZNI WALL BOX (7 KW) 7H30 11H20

ENOFAZNI WALL BOX (11 KW) 5H00 7H30

SUPER HITRA POLNILNICA 30 MIN 45 MIN

CITROËN Ë-SPACETOURER50
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MODULARNOST

Citroën SpaceTourer je na voljo v treh dolžinah za 
nivo Feel in v dveh dolžinah za nivo Shine, ki 
glede na izvedenko ponujata do 8 sedežnih mest. 
Razporeditev notranjosti lahko po želji 
spreminjamo po zaslugi odstranljivih sedežev na 
drsnih vodilih, s čimer pridobimo optimalno 
prostornino prtljažnika in več prostora v predelu 
nog. Sedeže s po naklonu nastavljivimi naslonjali 
je moč preklopiti v mizico (sedeži prednjega in 
zadnjih sopotnikov) za prevoz večjih predmetov, ki 
jih potrebujemo za prostočasne dejavnosti ali 
dom, vse to z eno samo potezo.

CITROËN
SPACETOURER

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
Citroën SpaceTourer Business je na voljo v 
dveh dolžinah in z največ devetimi sedeži.
Ta izvedenka z razkošno stilsko zasnovo je 
namenjena predvsem poklicnim uporabnikom, 
ki se ukvarjajo s prevozom oseb (hotelska 
dostava, taksi službe, …). S konfiguracijo 
števila sedežev in opreme «à la carte» lahko 
pridobimo skoraj vozilo po meri.

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE
Citroën SpaceTourer Business Lounge je na 
voljo v dveh dolžinah, M in XL in s šestimi ali 
sedmimi sedeži. Glede na vaše potrebe se 
lahko prelevi v pravi salon na kolesih, saj ima 
posamične sedeže v usnju, ki so obrnjeni 
nasprotno od smeri vožnje, ter drsno pomično 
in preklopno mizico.
Namenjen je seveda poklicni rabi (vozila s 
šoferjem, prevoz pomembnih oseb …).

8P

7P 8P

9P

6P

7P

IZJEMNO
MODULARNI
CITROËN 
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PREPROGE TORBA ZA KABEL

DRŽALO ZA TABLICE

DRŽALO ZA PAMETNI TELEFON              NOSILEC ZA KOLESA NA VLEČNI KLJUKI

PALETA STREŠNIH KOVČKOV 
IN STREŠNI NOSILCI CITROËN

Če se boste odločili za Citroëna, boste 
vstopili v svet, v katerem gredo kakovost, 
varnost, stil in zmogljivost z roko v roki. 
Citroënov izbor originalne dodatne 
opreme je bil izdelan po meri za vaše 
vozilo. Zdaj si lahko zamislite vozilo, ki je 
odraz vaše podobe, vaših želja in potreb. 
To pa še ni vse ... Originalno dodatno 
opremo Citroën smo testirali pod najbolj 
izrednimi razmerami, da vam zagotavlja 
najvišjo raven kakovosti in varnosti. In da 
se boste lahko podali na najrazličnejše 
vrste cest, je Citroën poleg svoje 
originalne dodatne opreme za vas izbral 
še pester nabor dopolnilne opreme 
najboljših proizvajalcev. Vse izdelke iz 
dodatne opreme Citroën so testirali in 
potrdili naši inženirji in imajo enoletno 
garancijo. 

IZBOR
DODATNE OPREME
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PEŠČENO SIVA SABLE

SIVA PLATINUM

BELA BANQUISE

RJAVA RICH OAK

ORANŽNA TOURMALINE

SIVA SRTENSE

ČRNA PERLA NERA

BARVE KAROSERIJE
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16S57

OBLAZINJENJE
PLATIŠČA

17” jeklena platišča s polnimi 
okrasnimi pokrovi

Usnjena notranjost
(za Citroën SpaceTourer Shine in Citroën SpaceTourer Business Lounge)

17” platišča iz lahke litine 
CURVE

Notrnjost iz tkanine MICA 
(za Citroën SpaceTourer Business)

Notranjost iz tkanine Yumi/Graphite
(za Citroën SpaceTourer Feel)

16” jeklena platišča s polnimi 
okrasnimi pokrovi
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19S17

SPACETOURER_CROQUIS3

SPACETOURER_CROQUIS2

19S18

(1) XS – (2) M – (3) XL.
(4) 1940 max. s povečanim PTAC.
Vrednosti v milimetrih.

MERE

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

Empattement : 2925 (1) / 3275 (2)(3)878 803 (1)(2) / 1153 (3)

1627

1920

2204

  

19
05

 (1
)  /

 1
89

0 (2
)(3
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)

1600
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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 identi±kacija 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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Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Izpusti onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.


