NOVO IME, ISTA ODLIČNOST

CITROËN C4 PICASSO IMA NOVO IME

CITROËN C4 SPACETOURER
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1934
CITROËN sproži pravi preobrat v avtomobilski industriji z
modelom Traction Avant.
Vozilo je imelo eno posebnost, zaradi katere je tudi
dobilo svoje ime: pogonski
kolesi sta spredaj (fra. traction
avant: prednji pogon).

Spoznajte izjemne modele, ki od leta
1919 do danes oblikujejo Citroënovo
zgodovino.
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1919

1939

Začetek serijske proizvodnje vozila
CITROËN Type A.

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

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».

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 občuduje umetnike, ki obvladujejo barvo,
in priznava, da je njegova šibka točka črno-bela
kombinacija, ki jo uporablja za pripovedovanje
preprostih zgodb, izrisanih s flomastrom.

2014
Citroën C4 CACTUS
predstavlja pravo inovacijo na področju dizajna
in zaščite z oblogami
Airbump®.

1968
Napočil je čas za lahke in okretne
avtomobile, kot sta bila Ami 6 in
Dyane, in za Méhari, izvirno vozilo za
vse vrste podlag in vse oblike uporabe.

1974
V sedemdesetih in osemdesetih letih je
tehnološki vidik znamke Citroën prišel še
bolj do izraza z modeli CX, BX, AX in
XM, vozilom visokega razreda, ki je bilo
opremljeno z elektronskim-hidravličnim
vzmetenjem Hydractive.

2017
CITROËN si je s petimi zmagami na svetovnem prvenstvu cross-country
relija med konstruktorji v letih od 1993 do 1997, osmimi naslovi
prvaka na prvenstvu WRC med 2003 in 2012 ter tremi zaporednimi
naslovi prvaka v treh letih nastopanja na prvenstvu WTCC (2014 do
2016) priboril izjemno zbirko dosežkov. Znamka Citroën se je zaradi
svoje edinstvene naravnanosti in izjemne želje po spopadanju z izzivi v
sezoni 2017 odločila za povratek na prvenstvo WRC, in to z enim
samim ciljem: ponovno postati drugim za zgled.
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CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI

CITROËN C1

CITROËN C3

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

VSAKEMU SVOJEGA CITROËNA
Tako v mestu kot na odprti cesti boste navdušeni nad udobjem in prijetnim počutjem v notranjosti, torej nad vrednotami, ki so že od nekdaj v
središču delovanja znamke Citroën.
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CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

IZBOR VOZIL

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN C4 PICASSO IMA NOVO IME
CITROËN C4 SPACETOURER
NOVO IME, ISTA ODLIČNOST
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CITROËN C4 SPACETOURER IN GRAND C4 SPACETOURER
V DESETIH GLAVNIH ADUTIH
DIZAJN

STRANI 10 - 19

UDOBNO
VZMETENJE
STRANI 18-19

PAKET LOUNGE
STRANI 22 - 23

KAKOVOST BIVANJA
IN MODULARNOST
STRANI 20-21

PANORAMSKO
VETROBRANSKO
STEKLO
STRANI 26 - 27
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BISTVENE INFORMACIJE

PRTLJAŽNA VRATA
S PROSTOROČNIM UPRAVLJANJEM
STRANI 24-25

POVEZLJIVA
NAVIGACIJA
STRANI 26-27

12-PALČNI
ZASLON HD
STRANI 26-27

VISION
360

STRANI 28-29
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VSEBINA
STR. 10 – DIZAJN
STR. 18 – CITROËN ADVANCED COMFORT®
STR. 26 – TEHNOLOGIJE
STR. 32 – GLAVNA OPREMA
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VSEBINA
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10 DIZAJN

SODOBEN IN INOVATIVEN
ENOPROSTOREC
S 5 ALI 7* SEDEŽI
Citroën C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer ponujata
vrhunsko znanje Citroëna s področja konstrukcije vozil in
tehnologije. Njune dinamične linije in signaturne prednje in
zadnje luči že na prvi pogled jasno izražajo njuno osebnost.
Udobje in modularnost, ki ju avtomobila ponujata, vam bosta
na vseh poteh ustvarila edinstveno izkušnjo sobivanja in
prijetnega vzdušja.
*Opcijsko, odvisno od izvedenke.
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Citroëna C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer sta na voljo v sedmih
barvah karoserije. Citroën C4 SpaceTourer izstopa tudi zaradi dvobarvne opcije
s streho in pokrovi zunanjih ogledal v črni barvi Onyx.

12 DIZAJN

SIVA ACIER

RDEČA RUBI

SIVA PLATINIUM

MODRA LAZULI

ČRNA ONYX

SABLE

IZBERITE SI BARVO

SVOJEGA CITROËNA C4 SPACETOURER ALI GRAND C4
SPACETOURER
BELA BANQUISE

SIVA ACIER

BELA BANQUISE

SABLE

17K35

MODRA LAZULI

RDEČA RUBI

SIVA PLATINIUM
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IZBERITE NOTRANJI
AMBIENT
PO SVOJI PODOBI

Vam dobro počutje in obilo svetlobe veliko pomenita? Želite v svojem
vozilu dinamično notranjost ali prefinjeno in ekskluzivno atmosfero?
Prilagodite notranjost svojega Citroëna C4 SpaceTourer ali Grand C4
SpaceTourer po svojih željah.

14 DIZAJN

AMBIENT WILD BLUE ZA UDOBJE
IN DINAMIČNOST
Ljubitelji širnih prostranstev bodo
navdušeni nad modularnim
ambientom Wild Blue za aktivno in
športno življenje. Sovoznikov sedež
se zloži v mizico, zadnji sedeži pa so
pomični, da vam bo na voljo polna
modularnost vozil Citroën C4
SpaceTourer ali Grand C4
SpaceTourer.

AMBIENT DUNE BEIGE ZA
UDOBNO IN PRIJETNO POČUTJE
V ambientu Dune Beige imata
prednost svetloba in milina. Sedež
relax* s funkcijo za večje udobje ter
masažni prednji sedeži nudijo udobje
brez primere. Na otip mehka tkanina
Yatago Grey in integriran osvežilec
zraka poskrbita za umirjeno potovanje.

AMBIENT HYPE GREY ZA
UDOBJE IN ELEGANCO
Ambient Hype Grey je preplet
prefinjenega oblazinjenja z dodatki
usnja ter funkcij paketa opreme
Lounge in paketa opreme za otroke,
vse z namenom, da bi vam ponudil
izjemno udobje.

* Sedeži relax so na voljo izključno v kombinaciji z opcijskim zrnatim usnjem Black in dvobarvnim napa usnjem.
15

BLAŽENJE

VSEH MOTEČIH DRAŽLJAJEV

POENOSTAVITEV
BIVANJA V VOZILU

MANJ

PSIHIČNIH OBREMENITEV

LAHKOTNA
UPORABA

16 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ZA NEPRIMERLJIVO SPLOŠNO UDOBJE
Citroën je oblikoval celovit proces, namenjen zagotavljanju neprimerljivega udobja vsakemu posameznemu potniku v vozilu. Program, ki
smo ga poimenovali CITROËN ADVANCED COMFORT®, je usmerjen v oblikovanje inovativnih, tehnoloških in inteligentnih rešitev za dobro
počutje telesa in duha.
Pri tem upoštevamo vsa pričakovanja uporabnikov, kar potrjuje drznost
in napredno razmišljanje Citroëna z vidika udobja v avtomobilu. Naš
inženiring dobrega počutja narekujejo štiri glavne smernice: mehkoba
stikov in akustike, priročnost notranjega prostora v vseh situacijah, na
umirjenem ambientu osnovana umirjenost duha in nazadnje še intuitivna, uporabna tehnologija.
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18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

PAKET LOUNGE
ZA IZJEMNO UDOBJE

V notranjosti sta Citroën C4 SpaceTourer in Grand C4
SpaceTourer kot loft - s svetlobo oblit, prijazen in
izjemno prostoren ambient. Za Citroëna C4
SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer je (pri določenih
izvedenkah) na voljo paket Lounge z masažnimi
prednjimi sedeži in sovoznikovim sedežem s funkcijo za
več udobja, da ima lahko med potovanjem iztegnjene
noge*. Prednja sedeža sta opremljena z vzglavnikom
relax s tremi različnimi nastavitvami in prilagodljivim
stranskim delom, tako da se povsem prilegata glavi.
Ničesar nismo pozabili, saj je vsaka mizica na hrbtišču
prednjega sedeža opremljena s svojo bralno lučko.
Paket Lounge je na voljo v kombinaciji z ambientoma
Dune Beige in Hype Grey. Izkušnje Citroënovih ekip so
poskrbele, da vam je na voljo neprimerljivo udobno
vzmetenje, ki vzpostavlja ravnovesje med lego na cesti
in voznim udobjem.
* Sedeži relax so na voljo izključno v kombinaciji z opcijskim zrnatim
usnjem Black in dvobarvnim napa usnjem.
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OBILO PROSTORA IN
MODULARNOST
ZA VEČ DOBREGA POČUTJA

Trije udobni enako veliki zadnji sedeži z nastavitvijo nagiba in vzdolžnim
pomikom potnikom ponudijo obilo udobja. V hrbtiščih prednjih sedežev
sta nameščeni bralna lučka in mizica*. Natančna in močna lučka z
diodami LED omogoča udobno branje, ki ni moteče za ostale potnike.
Izjemno prostoren notranji prostor vsem potnikom nudi najboljše možne
pogoje za potovanje. Funkcija zlaganja sovoznikovega sedeža v mizico*
in ravnega poda* vam omogoča tudi vožnjo dolgih predmetov.
V Citroënu C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer so vam na
razpolago številni odlagalni prostori: spredaj pred sovoznikom je
umeščen hlajen predal; v sredini armaturne plošče je sredinski odlagalni
prostor z enopolno vtičnico, vhodom USB in vtičnico z 230 V*;
odlagalni prostor je vgrajen tudi v prostoru med prednjimi sedeži, zadaj
pa sta v podu vdelana dva pokrita predala; na voljo so še mrežasti žepi*
na hrbtiščih prednjih sedežev. Osebne predmete se lahko shrani tudi v
predale* pod prednjimi sedeži.
*Odvisno od izvedenke.
** Prostornina prtljažnika s sedeži v 2. vrsti pomaknjenimi do konca naprej.

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA

CITROËN C4
SPACETOURER
DO

630 l**

CITROËN GRAND C4
SPACETOURER
DO

704 l**
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22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

PANORAMSKO
VETROBRANSKO STEKLO
NAJ SE NOTRANJOST KOPA V
SVETLOBI

Panoramsko vetrobransko steklo nudi svetel ambient, ki mu ni
para, ter vsem potnikom omogoča odličen razgled. V kombinaciji s
panoramsko stekleno streho* v potniški prostor prepušča ogromno
svetlobe in okrepi občutek prostornosti ter odprtosti navzven.
*Odvisno od izvedenke.
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PRTLJAŽNA VRATA
S PROSTOROČNIM
UPRAVLJANJEM*
ZA ENOSTAVNO ODPIRANJE

Citroën C4 SpaceTourer in Citroën Grand C4
SpaceTourer se ponašata s prtljažnimi vrati s
prostoročnim upravljanjem, ki nudijo enostavno odpiranje tudi takrat, ko imamo polne
roke stvari: prtljažna vrata odpremo in
zapremo s preprostim gibom z nogo v predelu zaznavala, ki je umeščeno pod zadnjim
odbijačem. To vam omogoča zelo lahek dostop do velikega prtljažnika vašega novega
vozila.
* Opcijsko/serijsko, odvisno od izvedenke.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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26 TEHNOLOGIJE

IZJEMNA POVEZLJIVOST
ŠE BOLJ INTUITIVNO TEHNOLOGIJO

7-palčni zaslon na dotik vam v kombinaciji s 3D navigacijo,
Citroën Connect Nav*, s povezavo v realnem času omogoča
povečanje ali pomanjšanje slike s konicami prstov. Sistem
vozniku lahko na glas prebere njegova e-sporočila in kratka
besedilna sporočila SMS, zato lahko voznik ves čas nemoteno
opazuje dogajanje na cesti. Vključuje storitve «Info trafic» za
prometne informacije, «Stations-service» za informacije o
bencinskih servisih, «Parkings» za informacije o parkiriščih,
«Météo» za vremensko napoved in «Recherche locale» oziroma
iskanje po bližnji okolici. Panoramski zaslon visoke ločljivosti z
diagonalo 12” prikazuje vse pomembne informacije za vožnjo
in vam nudi izrisovanje zemljevida 3D v velikem formatu, ki je
zato preglednejši in bolj čitljiv. Zaslon nudi številne možnosti
individualizacije in si ga lahko prikrojite po svojih željah: sistemi
za pomoč pri vožnji, multimedijski sistem, potovalni računalnik
... S funkcijo Mirror Screen se vse združljive aplikacije, ki so
nameščene na pametnem telefonu, prikažejo tudi na
7-palčnem zaslonu na dotik (funkcija deluje z aplikacijami
Apple CarPlayTM**, MirrorLink®** in Android Auto)**.
*Opcijsko/serijsko, odvisno od izvedenke.
**Odvisno glede na državo.

27

15 SISTEMOV
ZA VARNOST
IN POMOČ
PRI VOŽNJI*

ODČITAVANJE
PROMETNIH ZNAKOV
IN PRIPOROČILO O
OMEJITVI HITROSTI

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 vrednost tempomata oziroma
omejevalnika hitrosti.

* Odvisno od izvedenke.
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VISION 360

Ta funkcija olajša izvajanje manevrov ob pomoči
štirih diskretno nameščenih kamer. Za različne
situacije so na voljo trije načini prikaza: pogled
360° okrog vozila, da lahko voznik svoje vozilo
opazuje od zgoraj in takoj vidi morebitne ovire
(vozilo, urbano pohištvo, pešci); pogled vzvratno;
panoramski pogled levo in desno, ki sta na primer
zelo uporabna pri zapuščanju garažne hiše ali
vožnji med dvema stebričkoma.

KAMERA ZA
VZVRATNO VOŽNJO

Sistem nudi vizualno pomoč, s katero olajša
postopek parkiranja. Čim voznik vklopi vzvratno
prestavo, se na 12-palčnem panoramskem zaslonu
visoke ločljivosti (ali 7-palčnem zaslonu na dotik,
odvisno od izvedenke) prikaže z vizualnimi
informacijami opremljena slika, ki vozniku pomaga
ustrezno usmerjati vozilo.

SAMODEJNI
PREKLOP DOLGIH
LUČI

Ta funkcija upravlja preklapljanje med dolgimi in
zasenčenimi lučmi glede na to, ali v prometu zazna
druga vozila.

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.

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.

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.
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COFFEE BREAK ALERT
(OPOZORILNIK NA
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 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.
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AKTIVNI SISTEM
NADZORA MRTVEGA
KOTA

PRILAGODLJIVI
TEMPOMAT
S FUNKCIJO STOP

Sistem sproži vizualno opozorilo v zunanjem
ogledalu, kadar v (levem ali desnem) mrtvem kotu
zazna prisotnost vozila. Ko je sistem vključen,
popravi smer vožnje vozila, če se voznik z njim
preveč približa zaznanemu vozilu.

Ta naprava prek radarskega zaznavala zazna
pred seboj vozeče vozilo ter s poseganjem v
zavore in pedal za plin samodejno ohranja varnostno razdaljo, ki jo je voznik predhodno izbral,
vse do zaustavitve vozila (na voljo izključno
za dizelski motor BlueHDi 160 S&S EAT8).

AKTIVNI OPOZORILNIK
NA NENAMERNO
MENJAVO
PROMETNEGA PASU
Ta sistem pomaga preprečevati voznikovo nezbranost. Deluje pri hitrosti od 65 km/h dalje in
popravi smer vožnje vozila s tem, ko voznika opozori, čim zazna nenamerno vožnjo čez razdelilno
talno črto brez vklopa smernih kazalcev. Če želi
voznik ohraniti svojo smer vožnje, lahko popravek
prepreči tako, da čvrsto zadrži volan. Sistem s
svojo funkcijo opozarjanja na nepozornost vozniku
preprečuje še, da bi za volanom zadremal.

ACTIVE
SAFETY BRAKE

To je sistem za nujno zaviranje, ki pomaga
preprečiti naletno trčenje. Deluje pri hitrosti 5
km/h in več, učinkuje pa z nepremičnimi in
premičnimi predmeti ter do določene hitrosti tudi s
pešci. Če sistem zazna nevarnost trčenja, nanjo
opozori voznika. Če se voznik ne odzove, sistem
samodejno zavira.

OPOZORILNIK NA
NEVARNOST TRKA

Funkcija voznika opozarja na nevarnost naleta v vozilo,
ki vozi pred njim. Sistem deluje pri hitrosti 30 km/h in
več, za svoje delovanje pa uporablja radarski merilnik,
ki je vgrajen v sprednjem delu vozila.

POMOČ PRI
SPELJEVANJU V KLANEC
Sistem preprečuje neželeno premikanje vozila na klancu,
ko voznik spusti zavorni pedal. 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 plin.
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BARVE KAROSERIJE*

BELA BANQUISE (N)

RDEČA RUBI (B)

SIVA PLATINIUM (B)

MODRA LAZULI)

SIVA ACIER (K)

ČRNA ONYX (N)

SABLE (B)

(K): kovinska – (B): biserna – (N): navadna
Oprema, ki je opisana v tem katalogu, predstavlja vso tehnologijo Citroënov C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer. 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.
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NOTRANJI AMBIENTI
-

AMBIENT DUNE BEIGE

TKANINA MILAZZO GREY
-

TKANINA YATAGO GREY

AMBIENT WILD BLUE

TKANINA LEVANZO BLUE

-

ZRNATO USNJE BLACK

ZRNATO USNJE BLACK
AMBIENT HYPE GREY

DVOBARVNO NAPA USNJE V
ČRNI IN BEŽ BARVI

TKANINA FINN BLACK/USNJE
GREY

ZRNATO USNJE BLACK

LITA PLATIŠČA

16-PALČNO LITO PLATIŠČE 17-PALČNO LITO PLATIŠČE 17-PALČNO LITO PLATIŠČE 17-PALČNO LITO PLATIŠČE 18-PALČNO LITO PLATIŠČE 16-PALČNO PLATIŠČE GARBIN 17-PALČNO LITO PLATIŠČE
NOTOS
ZEPHYR Z DIAMANTNO
SHAMAL Z DIAMANTNO AQUILLON Z DIAMANTNO
ÉOLE Z DIAMANTNO
****
LEVANT V SIVI ANTHRA****
OBDELAVO BLACK**
OBDELAVO BLACK**
OBDELAVO BLACK***
OBDELAVO BLACK

* Povprečna poraba goriva: 3,6 – 6,5 l/100 km, emisije CO 2 : 94 – 145 g/km, emisijska stopnja EURO 6 / EURO6.2, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0178 – 0,0736 (NOx). Pri dizelskih
motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev 0,00010 – 0,00107 g/km, število trdnih delcev pa 0,01 – 0,54 × 10 11 . Ogljikov dioksid (CO2 ) je najpomembnejši toplogredni plin,
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 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.
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IZBOR DODATNE OPREME

MERE

1610 / 1625

Citroën C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer si z lahkoto prikrojite po svoji meri, saj je
zanju na voljo bogata ponudba praktične dodatne opreme.
CD-predvajalnik v predalu za drobnarije - Toplotno oblikovano korito za prtljažnik - Nosilec
za kolesa na vlečni kljuki

CD-predvajalnik v predalu za
drobnarije

Toplotno oblikovano korito za
prtljažnik

Nosilec za kolesa na vlečni kljuki

Ščitnik praga iz ščetkanega nerjavnega jekla

Izbor otroških sedežev

1573 / 1587

1576 / 1590

1826

1971* / 2117

764

889
4438

Motorji

Pnevmatike

Mestna
Izven
KombiniCO2
vožnja
mestna rana vožnja Emisije
(g/km)
(l/100km) (l/100km) (l/100km)

Citroën C4 SpaceTourer bencinski PureTech 110 S&S BVM6

16” in 17”
platišča

6,3

4,4

5,1

Citroën C4 SpaceTourer dizelski BlueHDi 120 S&S BVM6 94 g

16” platišča

4,1

3,3

3,6

94

Citroën C4 SpaceTourer dizelski BlueHDi 120 S&S BVM6

4,4

3,5

3,8

100

Citroën C4 SpaceTourer dizelski BlueHDi 120 S&S EAT6

16” in 17”
platišča
16” in 17”
platišča

4,4

3,7

3,9

103

Citroën Grand C4 SpaceTourer dizelski BlueHDi 120 S&S BVM6 98 g

16” platišča

4,5

3,3

3,8

98

Citroën Grand C4 SpaceTourer dizelski BlueHDi 120 S&S BVM6
Citroën Grand C4 SpaceTourer dizelski BlueHDi 120 S&S EAT6
Citroën C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer bencinski PureTech 130 S&S BVM6

16” platišča

4,6

3,7

4,0

105

17” platišča

4,5

3,8

4,0

106

16” in 17”
platišča

4,6

3,7

4,0

106

16” platišča

6,1

4,3

5,0

115

17” platišča

in 17”
Citroën C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer bencinski PureTech 130 S&S EAT6 16”
platišča
Citroën C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer bencinski THP 165 S&S EAT6
Citroën C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer dizelski BlueHDi 160 S&S EAT8
Citroën C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer dizelski BlueHDi 100 S&S BVM

6,1

4,3

5,0

116

6,4

4,4

5,1

115

18” platišča

7,4

4,6

5,6

130

18” platišča

7,5

4,9

5,8

134

17” in 18”
platišča

4,5

3,5

3,8

100

17” platišča

4,7

3,7

4,1

106

18” platišča

5,1

3,8

4,3

111

5,5

4,2

4,7

124

in 18”
Citroën C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer dizelski BlueHDi 150 S&S BVM6 17”
platišča
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115

1638 / 1644

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2

1573 / 1587

1576 / 1590

1826

1971* / 2117

873

889
4602

* Pri preklopljenih zunanjih ogledalih.
Vrednosti v milimetrih.
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SPOZNAJTE CELOTEN IZBOR VOZIL CITROËN

Prijavite se na strani www.citroen.si, prek vašega mobitela na http://m.citroen.si ali si naložite brezplačno aplikacijo.

