NOVI CITROËN C4 PICASSO – GRAND C4 PICASSO

INTUITIVEN VMESNIK
NA DOTIK
NOVA CITROËNA C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO DAJETA NOVO
VREDNOST VMESNIKU, KI VOZNIKA POVEZUJE Z VOZILOM PREKO
DVEH ZASLONOV: PRVI JE 7-PALČNI ZASLON NA DOTIK IN SLUŽI ZA
KRMILJENJE VSEH FUNKCIJ, DRUGI 12-PALČNI ZASLON VISOKE LOČLJIVOSTI PA V TRENUTKU PRIKAŽE VSE POTREBNE INFORMACIJE.

Armaturna plošča Citroënov C4 Picasso in Grand C4 Picasso je
čistih linij in urejena okoli obeh zaslonov. Prvi, 7-palčni zaslon na
dotik, omogoča intuitivno upravljanje vseh funkcij vozila: dvopodročne klimatske naprave, medijev, navigacije, telefonije, pomoči
pri vožnji in portala spletnih povezav CITROËN Multicity Connect
(glede na državo). Drugi,12-palčni panoramski zaslon visoke ločljivosti, prikazuje vse informacije, ki so za vožnjo bistvene (hitrost, število motornih vrtljajev, nivo goriva …). V načinu HD prikaže vse
funkcije, navigacijo, medije, pomoč pri vožnji … ali pa fotograje,
naložene kot ozadje. In možno ga je urediti po lastnih željah, saj
voznik lahko izbira med 3 gračnimi načini.

ODPRT V SVET

2-PODROČNA KLIMATSKA NAPRAVA
Serijsko vgrajena dvopodročna klimatska
naprava daje potnikom možnost, da si sami
nastavijo zaželeno temperaturo (v 1. vrsti
sedežev) in usmeritev zračnega toka (v 1. in
2. vrsti sedežev).

TELEFONIJA
Prostoročni komplet Bluetooth* omogoča popolnoma varno
telefoniranje. S 7-palčnim zaslonom na dotik lahko popolnoma enostavno sprejemate klice ali pa odprete telefonski
imenik, ki je lahko urejen osebno s portreti vaših kontaktov.

STORITVE SPLETNIH POVEZAV »CITROËN MULTICITY CONNECT«
V povezavi z omrežjem 3G se Citroën Multicity Connect pojavlja kot revolucionaren
kompromis med GPS in multimedijsko tablico. Ta hibridna tehnologija, ki je na voljo v
nekaterih državah, omogoča iskanje najboljše poti in varno uporabo vaših najljubših
aplikacij: Facebook, TripAdvisor©, vodič Michelin, Coyote™…

* Zahteva združljiv telefon..

NAVIGACIJA
Navigacijski sistem razpolaga z načinom prikaza iz ptičje perspektive (Birdview) za odličen prikaz poti, ki je pred vami, in z zemljevidi evropskih držav. 7-palčni zaslon na dotik
omogoča poenostavljeno uporabo navigacije
z vpisom naslova preko digitalne tipkovnice.

MEDIJI
7-palčni zaslon na dotik ponuja intuitivno prehajanje s CD predvajalnika na ključ USB ali na digitalni jukebox MP3, ali pa vnovično poslušanje radijskih postaj, skrbno shranjenih v pomnilnik.
Omogoča tudi popolnoma preprosto izbiranje med seznami
skladb na vašem prenosnem predvajalniku. Vseh 8 zvočnikov
sistema HiFi by JBL® oddaja popoln prostorski hi- zvok, zahvaljujoč tehnologiji Arkamys®.

POMOČ PRI VOŽNJI
7-palčni zaslon na dotik omogoča vklop
ali izklop vseh pomoči pri vožnji, kot so
nadzor mrtvega kota, samodejni vklop
dolgih luči, opozorilo za nehoteno prekoračitev črt voznega pasu, sistem pomoči pri parkiranju Park Assist …

KONFIGURACIJA
Ko nova Citroëna C4 Picasso in Grand
C4 Picasso stojita, se 7-palčni zaslon na
dotik lahko spremeni v interaktivno navodilo za uporabo, da lahko izkoristite
vse podrobnosti vozila (možno samo ob
zaustavljenem vozilu). Preko nje je mogoče tudi nastaviti parametre nekatere
opreme in individualno urediti gračni
način, ponuja pa še številna orodja, kot
je kalkulator, koledar …

NOTRANJOST,
ZAMIŠLJENA V DUHU
UDOBNEGA BIVALIŠČA
Citroën C4 Picasso in Grand C4 Picasso z notranjim prostorom, ki je popolnoma posvečen
dobremu počutju, ponujata več kot
NOTRANJOST NOVIH CITROËNOV C4 PI- le potovanje. Panoramsko vetroCASSO IN GRAND C4 PICASSO SPOROČA bransko steklo polni kabino s sveko pa ste za volanom, vas
VZDUŠJE UDOBNEGA BIVALIŠČA, »LOFT«, tlobo,
najbolj prevzamejo skrbno izdelani
KI SE KOPA V SVETLOBI IN KJER PREVLA- detajli, kot je elegantna armaturna
DUJETA PRIJAZNOST DO UPORABNIKOV plošča v dveh barvnih odtenkih ali
IN PROSTORNOST. MATERIALI SO PLEME- pa imeniten otip materialov. V potNITI, MASAŽNI SEDEŽI PA EKSKLUZIVNI. niškem prostoru je vse podrejeno
udobju. Spredaj je klimatsko napravo mogoče upravljati preko 7-palčnega zaslona
na dotik in ločeno nastaviti hlajenje levo/desno.
Zadaj so potnikom na voljo ločeni zračniki v 2.
vrsti in popolnoma nov zračnik v 3. vrsti. Notranji prostor s svojimi čistimi linijami sprošča pogled in duha. Bivalno udobje tega vozila je še
izboljšano s podaljšano medosno razdaljo, ki
nogam potnikov prijazno dodeljuje več prostora.
Ekskluzivna ponudba Citroënov C4 Picasso in
Grand C4 Picasso, paket opreme Lounge, gre
še dlje z masažnimi prednjimi sedeži in z udobnejšim sovoznikovim sedežem, ki omogoča potovanje z iztegnjenimi nogami za popolno uživanje. Vseh 5 sedežev ima tudi vzglavnike Relax z
nastavljivimi stranicami za boljše zavarovanje
glave.

Prostornost, svetloba, udobje masažnih sedežev in vzglavnikov Relax:
Citroën C4 Picasso in Grand C4 Picasso dajeta novo vrednost pojmu
udobja v vozilu.

NOVI
CITROËN GRAND C4 PICASSO,
ELEGANTEN SLOG

Ponuditi 7 udobnih enakih sedežev v elegantnem vozilu z vsemi možnostmi povezav je velik
načrt, ki ga Citroën Grand C4 Picasso uresničuje vsak dan, ne glede na cesto in ne glede na
okoliščine. Notranji prostor je zamišljen tako, da odgovarja na vse želje in na vse potrebe. Pri
tem vozilu so možnosti preoblikovanja namreč ena večjih odlik.
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TEHNOLOGIJA
V SLUŽBI
OKOLJA
98 g CO2* NA km
V paleti je na voljo 5 bencinskih ali dizelskih motorjev, ki ob 140 kg manjši masi
vozila iz Citroëna C4 Picasso ustvarjajo lahko, okretno in okolju prijazno vozilo. Pri
bencinski izvedbi ima motor VTi 120 BVM na voljo odlično rezervo moči in združuje užitek vožnje in učinkovitost. Motor THP 155 BVM6 združuje dinamičnost
in mehkobo in ima na voljo velik navor (240 Nm pri 1400 vrt/min), tudi pri nizkih motornih vrtljajih. Pri dizelski izvedbi lahko motor HDi 90 BVM pri Citroënu
C4 Picasso ponudi posebej varčno delovanje. Motor e-HDi 90 Airdream ETG6
ima posebej nizko raven porabe in emisij (3,8 l in 98 g CO2/km) Motorji e-HDi
115, ki so na voljo s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom ali z novim 6-stopenjski
robotiziranim menjalnikom Efcient Tronic ETG6, zagotavljajo užitek in razpoložljivost, obenem pa obvladujejo porabo in emisije CO2 (od 104 g/km). Novi
6-stopenjski robotizirani menjalnik Efcient Tronic ETG6 se odlikuje po prijetnem
delovanju zaradi optimalnega upravljanja vrtilnih frekvenc pri prestavljanju.
Na voljo je tudi novi motor BlueHDi 150**, ki se lahko pridruži 6-stopenjskemu
ročnemu menjalniku (BVM6) ali pa 6-stopenjskemu samodejnemu menjalniku
(BVA6) pri novem Grand C4 Picasso. Motor BlueHDi je pravi tehnološki koncentrat, ki znatno znižuje emisije CO2 in dušikovih oksidov (NOx), z močjo in emisijami CO2 od 110 g / km pa se je izkazal za enako čistega in zmogljivega kot bencinski motor.
CITROËN vključuje okoljske izzive k vsaki etapi zasnove svojih vozil. Njegovi inovativni in zmogljivi motorji dosegajo najnižje emisije v svoji kategoriji s samo
98 g CO2/km z motorjem e-HDi 90 Airdream ETG6, ali pa s 110 g CO2/km z
novim motorjem BlueHDi 150 BVM6**.
Novi motor BlueHDi ustreza novim standardom EURO 6 in pomeni velik napredek pri varovanju okolja. Njegov lter je sposoben zadržati kar 99,9 % delcev, prisotnih v izpušnih plinih, ima pa tudi nov sistem SCR (Selected Catalyse Reduction),
ki izloči 90 % dušikovih oksidov (NOx). Ta sistem deluje z aditivom Adblue®, ki je
spravljen v 17-litrskem rezervoarju v zadnjem delu vozila in ki po kemijski reakciji
spremeni dušikove okside NOx v vodno paro in dušik.
Vsi dizelski motorji (razen HDi 90 BVM) ustrezajo tehnologiji mikrohibrida e-HDi.
Ta dosega odlično energetsko učinkovitost pri povezavi motorjev HDi in sistema
Stop & Start zadnje generacije ter naprave za zbiranje energije v fazah zmanjševanja hitrosti. Izredna tehnologija, popolnoma prilagojena mestni vožnji.
* Z motorjem e-HDi 90 Airdream ETG6.
** Na voljo kasneje.

TEHNOLOGIJA
NA KROVU ZA VEČ
VARNOSTI NA POTI
Naprava za nadzor mrtvih kotov zazna prisotnost vozila na desni ali na levi, do treh
metrov za Citroënom C4 Picasso in Grand C4 Picasso. Čim se neko vozilo znajde
v območju, ki ga voznik slabo vidi, se v zunanjem
na ustrezni strani pojavi oranžna utriZA VEČJE UDOBJE IN VARNOST LAHKO ogledalu
pajoča lučka. Zaradi digitalne mini kamere, ki je
NOVA CITROËNA C4 PICASSO IN GRA- vgrajena v podnožje srednjega vzvratnega ogleND C4 PICASSO NADZIRATA OBMOČJA dala, se dolge luči samodejno preklopijo na zaMRTVIH KOTOV, OB PRIBLIŽEVANJU senčene, čim Citroën C4 Picasso in Grand C4
VOZILA IZ NASPROTNE SMERI PA SA- Picasso srečata drugo vozilo.
MODEJNO PREKLOPITA NA ZASENČE- Zaradi funkcije prostoročnega dostopa in zagona
zdaj celo ni več treba jemati ključa iz žepa, da
NE LUČI IN OPOZORITA VOZNIKA NA vozilo
zaženete. Citroën C4 Picasso in Grand C4
NEHOTENO PREKORAČITEV ČRTE V Picasso namreč zaznata elektronski ključ, čim se
LEVO ALI DESNO OD VOZNEGA PASU. jima njun lastnik približa. Odpiranje in zapiranje
vrat se opravi samo z dotikom vratne kljuke,
motor pa steče in se ustavi samo s pritiskom na gumb Start/Stop. Funkcija Park Assist je aktivna pomoč pri bočnem ali prečnem parkiranju. Na voznikovo zahtevo sistem samodejno zazna prosto mesto, nato pa vodi volan, da varno parkira.
Preostane le še preklop v vzvratno prestavo, pospeševanje in zaviranje. Podrobnosti manevriranja sporočajo zvočni znaki in prikaz na panoramskem 12-palčnem
zaslon. Manevriranje pri parkiranju je poenostavljeno z uporabo vizualne pomoči s
kamero za vzvratno vožnjo. Ko voznik prestavi v vzvratno prestavo, 12-palčni panoramski za- slon visoke ločljivosti (ali zaslon na dotik, glede na izvedbo) prikaže
slike in vse vidne oznake za pravilno usmerjanje vozila. Štiri diskretno nameščene
kamere sistema »vision 360°« poenostavljajo vožnjo. Vozniku omogočajo 360° pogleda na bližnjo okolico vozila, preko njegovega lastnega vidnega polja. Za prilagajanje na vsako situacijo so s to napravo na voljo 4 pogledi na izbiro na
12-palčnem panoramskem zaslonu visoke ločljivosti: pogled 360° ali pogled s ptičje
perspektive, torej pogled na vozilo od zgoraj in takojšnje prepoznavanje ovir (vozilo,
ulična oprema, pešec); pogled samo za vozilo; panoramski pogled naprej levo in
desno, zelo uporaben na primer ob izhodu iz garaže.
Aktivni regulator hitrosti Citroëna C4 Picasso in Grand C4 Picasso zazna vsako
zmanjšanje hitrosti vozila, ki vozi spredaj, in omogoča ohranjanje konstantne varnostne razdalje, saj regulira pospeševanje in zmanjševanje hitrosti vozila v mejah
30 km/h.

PRTLJAŽNIK
IN PREDALI
NA VIŠINI
537 litrov VDA znaša prostornina prtljažnika novega Citroëna C4 Picasso,
ki je zasnovan tako, da lahko sprejme vso prtljago cele družine. Zunanje
mere so za 4 cm manjše, kljub
NOVA C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO temu pa novi Citroën C4 Picasso
stavo, da lahko ponudi za
STA ZASNOVANA NA NOVI PLATFORMI dobiva
37 litrov večji prtljažnik, po zasluEMP2 IN STA ZGRAJENA OPTIMALNO NA- gi 6 cm daljše medosne razdalje.
PREDNO, S POVEZAVO OBVLADANE ZUNA- Prtljažnik novega Citroëna Grand
NJE KOMPAKTNOSTI, BIVALNEGA UDOBJA C4 Picasso pa ima prostornino
645 litrov VDA ali 69 dodatnih
IN PROSTORNINE PRTLJAŽNIKA.
litrov za prevoz vseh vrst prtljage,
tudi največje. Tudi sedeži v 3. vrsti, ki se z lahkoto preklopijo, sprostijo
raven pod za prevoz najbolj nerodnih predmetov. Notranji prostor je
zamišljen tako, da odgovarja na vse želje in na vse potrebe. Pri tem vozilu
so možnosti preoblikovanja namreč ena večjih odlik. Dva dodatna sedeža
zadaj se namestita v trenutku, da vozilo lahko sprejme 7 oseb. Ta dva
sedeža se nato z lahkoto skrijeta pod podom. Dostop do 3. vrste sedežev
je še posebej enostaven zaradi izvirnega načina premikanja sedežev.
Stranska sedeža v drugi vrsti se preklopita kot sedeži v kinu, naprej pa se
pomakneta le z eno potezo, tako da omogočata širok prehod. Vsak sedež
v drugi vrsti se tudi preklopi navzdol in sprosti neprekinjen raven pod, ki ponuja veliko površino za tovor. In končno tudi preklop naslona sovoznikovega
sedeža v mizico v trenutku ponudi 2,75 m skupne dolžine za tovor.
Motorizirana prtljažna vrata se odpirajo samodejno na daljavo s pomočjo
ključa ali pa neposredno na vratih. Za varnost vseh potnikov je sistem
opremljen s funkcijo zapore pred priprtjem, ki blokira zapiranje, če zazna
prisotnost osebe ali predmeta.
Paleta C4 Picasso pa ponuja tudi številne zelo priročne odlagalne prostore:
spredaj, hlajen predal pred sovoznikom, posebej velik srednji predal in sredinsko konzolo, ki je nameščena za prestavno ročico, zadaj pa dve zelo
praktični odprtini v podu, opremljeni s pokrovi, in mrežaste žepe na naslonih prednjih sedežev. In končno lahko svoje osebne predmete spravite tudi
v predale pod voznikovim in sovoznikovim sedežem (glede na opremo).
Srednja konzola ima velik predal z drsnim pokrovom, pa še dve držali za
kozarce in pepelnik. Konzolo lahko tudi preprosto odstranite (pri vozilu z
robotiziranim menjalnikom) za lažji prehod z voznikovega sedeža na sovoznikovega. Na zadnjo stran vsakega prednjega sedeža sta vgrajeni bralna
luč in zelo praktična mizica. Natančen in močan svetlobni snop omogoča
udobno branje brez motenja ostalih sopotnikov.

Pokrov Loo 16”
za C4 Picasso
Tkanina Milazzo/
Calodras Mistral (A)

Tkanina Ondulice Mistral/
Milazzo Gris (A)

Kombinacija usnje Champagne/
tkanina Finn (A)

Strukturirano usnje Mistral/
perforirano usnje Mistral (A)

Usnje Nappa v dveh odtenkih
Gris/Champagne (A)

Hickory (B)

Modra Kyanos (K)

Siva Aluminium (K)

Rdeča Rubi (B)

(A) In ostali dodatni materiali.
(K): kovinska – (B): biserna – (N): navadna.
Kovinske in biserne barve ter črna Onyx so na voljo za doplačilo.

Modra Télès (K)

Bela Banquise (N)

Platišče Notos 16”
za C4 Picasso
in Grand C4 Picasso

Platišče v 2 odtenkih
Zephyr 17”
za C4 Picasso

Platišče Aquillon 17”
za Grand C4 Picasso

Tkanina Ondulice Mistral/
Milazzo Champagne (A)

Platišče v 2 odtenkih
Éole 18”za C4 Picasso
in Grand C4 Picasso
Kombinacija usnje Gris Ardoise/
tkanina Finn (A)

Pokrov Hegoa 16”
za Grand C4 Picasso

Siva Shark (B)

Črna Onyx (N)

Platišče Garbin 16”
za C4 Picasso
in Grand C4 Picasso

Platišče Levant 17”
za C4 Picasso
in Grand C4 Picasso

OSNOVNA OPREMA
GLEDE NA IZVEDENKE
NOVI CITROËN C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO ATTRACTION:
Varnostna oprema (sistem proti blokiranju koles ABS, sistem za pomoč pri
zaviranju v sili AFU, elektronski razdelilnik zavorne sile REF, sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP in elektronski nadzor pogona CTI) – Čelne in
prednje stranske varnostne blazine ter zavesaste varnostne blazine – Pomoč
pri speljevanju navkreber – FSE (Električna parkirna zavora) – Regulator/omejevalnik hitrosti – Klimatska naprava z dvopodročno regulacijo na 7-palčnem
zaslonu na dotik – Connecting Box (sistem Bluetooth(1), vhod USB in vtičnica
Jack) – Gumb za zagon brez ključa – Indikator spreminjanja prestavnih razmerij – Električni pomik stekel spredaj in zadaj (sekvenčni spredaj) – Električno nastavljiva ogrevana zunanja vzvratna ogledala – Avdiosistem MP3 s
6 zvočniki na 7-palčnem zaslonu na dotik – Volanski obroč v usnju v 2 sklopih (2 skupini tipk) – Oblazinjenje črno/siva tkanina Milazzo – Diodne
dnevne luči – Pribor za zasilno popravilo predrte pnevmatike – 16-palčni
okrasni kolesni pokrovi Loo.
NOVI CITROËN C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO SEDUCTION:
Oprema ATTRACTION + Samodejna klimatska naprava z dvopodročno
regulacijo – Zračnik za dve območji v 2. vrsti sedežev – Samodejni vklop
zasenčenih luči – Samodejno brisanje vetrobranskega stekla – Atermično
vetrobransko steklo – Zložljiv sovoznikov sedež s funkcijo mizice – Zložljivi
mizici na hrbtiščih prednjih sedežev – Avdiosistem MP3 s 6 zvočniki na
7-palčnem zaslonu na dotik/dvopasovni radijski sprejemnik – 12-voltna
vtičnica na sredinski konzoli – Oblazinjenje črno/siva tkanina Ondulice –
Prednje meglenke.
NOVI CITROËN C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO INTENSIVE:
Oprema SEDUCTION + Prostoročni vstop v vozilo in zagon motorja –
Pomoč pri parkiranju zadaj – Vzdolžni strešni nosilci** – Navigacijski sistem
na 7-palčnem zaslonu na dotik – Kamera za vzvratno vožnjo na 12-palčnem

panoramskem zaslonu visoke ločljivosti – 12-palčni panoramski zaslon
visoke ločljivosti z možnostjo individualizacije – Volanski obroč iz polnega
zrnastega usnja (4 skupine tipk) – 2 vhoda USB – Prenosna svetilka in
ambientna osvetlitev – Oblazinjenje črno/siva ali črna/champagne tkanina
Ondulice – Prednje meglenke s statično osvetlitvijo pri zavijanju – Električno
preklopljiva zunanja vzvratna ogledala – Kromirani bočni dekorativni elementi* – 16-palčna aluminijasta platišča.
NOVI CITROËN C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO EXCLUSIVE:
Oprema INTENSIVE + Pomoč pri parkiranju spredaj – Paket Park Assist
(sistem Park Assist, pomoč pri bočnem in vzvratnem parkiranju, merjenje
razpoložljivega prostora, samodejno upravljanje volana in nadzor mrtvega
kota) – Pack Drive Assist (aktivni regulator hitrosti, sistem ARTIV: pomoč pri
nadzoru razdalje med vozili) in samodejno prilagajanje napetosti varnostnega pasu (aktivno od hitrosti 10 km)) – Samozatemnitveno notranje
vzvratno ogledalo – Citroën e-Touch(2) – 230V vtičnica – Paket sedežev
„Premiere Classe“ – Oblazinjenje črno/sivo ali črno/champagne Mixte
usnje/tkanina ter 4 tepihi – Masažni prednji sedeži – Sovoznikov sedež
Relax z el. nastavljivim naslonom za noge – Vzglavniki Relax – Dodatno
zatemnjena večplastna akustična zadnja stranska stekla – 3D diodne zadnje
luči – Samodejno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat – Odstranljiv odlagalni prostor v prtljažniku –17-palčna aluminijasta platišča.

*Pri C4 Picasso **Pri Grand C4 Picasso
(1) Zahteva združljiv telefon. (2) Sklop storitev, ki vključuje klice v sili in klice
za pomoč na cesti z lokalizacijo vozila.

TEHNOLOGIJA
SLUŽI VAŠI VARNOSTI
Da bi vas lahko povsem varno spremljala na vseh vaših poteh, vam nova Citroëna C4 Picasso in Grand C4 Picasso ponujata sisteme za aktivno
in pasivno varnost …
ABS: Sistem proti blokiranju koles je sistem za pomoč pri zaviranju, ki po potrebi prilagodi zavorni tlak in tako prepreči blokiranje koles in ohrani
nadzor nad smerjo vožnje.
AFIL: Opozorilnik nenamerne spremembe voznega pasu je sistem za pomoč pri vožnji, ki opozori voznika, kadar nenamerno prevozi neprekinjeno ali prekinjeno belo črto brez vključitve smerokazov. Voznika opozori z vibracijami voznikovega varnostnega pasu in omogoči, da voznik popravi
smer vožnje.
AFU: Sistem za pomoč pri zaviranju v sili v primeru hitrega pritiska na zavorni pedal nemudoma poveča zavorni tlak in tako zmanjša zavorno pot.
Samodejno sproži vklop varnostnih utripalk in s tem opozori voznike za vami.
ASR: Sistem proti spodrsavanju pogonskih koles je elektronska naprava, ki zagotavlja optimalno vodljivost vozila pri speljevanju na cestišču s
slabim oprijemom. Sistem sproži zaviranje ustreznega kolesa ali koles, takoj ko tipalo na enem od njih zazna spodrsavanje.
CITROËN eTouch:Je sklop brezplačnih inovativnih storitev, ki vključuje klice v sili in pomoč na cesti z lokalizacijo vozila. Obe brezplačni storitvi v
primeru okvare ali nesreče zagotavljata natančno določanje položaja vozila in hitro intervencijo. prav tako sta vključeni dve novi storitvi: virtualna knjižica
vzdrževanja in storitev Eco-Driving, ki sta dostopni prek osebnega kotička MyCITROËN na spletu.
ESP: Electronic Stability Program je pameten elektronski sistem, ki v primeru izgube oprijema med zavijanjem in v mejah zikalnih zakonov stabilizira smer vozila, ki jo je izbral voznik, tako da deluje na zavore in/ali pedal za plin.
Elektronski nadzor pogona: Ta sistem ponuja nove vlečne zmogljivosti in večjo varnost na zasneženih, poledenelih ali mokrih cestah. Napreden sistem po analizi površine ceste, naklona strmine ali vrste snega odobri spodrsavanje pogonskih koles in različno upravlja sprednje desno in
levo kolo za boljši nadzor podkrmarjenja.
FSE: Električna parkirna zavora je funkcija za pomoč pri speljevanju navkreber. Ko voznik spusti zavorni pedal, sistem za trenutek zadrži vozilo na
mestu (delovanje zavor), da voznik lahko prestavi nogo z zavornega pedala na pedal za plin.
Variabilni omejevalnik hitrosti: S pomočjo te naprave voznik določi in shrani največjo hitrost vožnje, ki je ne želi preseči. Voznik lahko še vedno
prostovoljno pospešuje. Kljub temu je mogoče shranjeno hitrost prekoračiti, tako da močno pritisnete na pedal plina.
REF: Elektronski razdelilnik zavorne sile uporablja tipala sistema ABS za optimalno uravnavanje zavorne sile na zadnjih kolesih z ločenim upravljanjem desnega in levega kolesa.
Aktivni regulator hitrosti: Ta naprava omogoča vožnjo s stabilno hitrostjo, ki jo je določil voznik, brez pritiskanja na pedal za plin in ne glede
na prol ceste. Poleg tega zazna vsako zmanjševanje hitrosti vozila, ki vozi spredaj, in vzdržuje konstantno oddaljenost z delovanjem na pedal za
plin in na motorno zavoro v mejah 30 km/h. Ko je cesta spet prosta, se vozilo samodejno povrne na svojo prejšnjo hitrost. Izklopi se samodejno
ob pritisku na zavorni pedal ali pedal sklopke, ali pa ročno s stikalom.

PRIJAZEN
DO OKOLJA
Novi motor BlueHDi 150 pri novem Citroënu Grand C4 Picasso izpolnjuje bodoče standarde Euro 6, obenem pa
zmanjšuje porabo in emisije (od 4,2 l/100 km in 110 g CO2/km):
– Katalizator SCR (Selective Catalyse Reduction) pred ltrom trdnih delcev FAP z aditivom omogoča hitrejšo obdelavo izpušnih plinov;
– NOx (delci dušika) se pretvorijo v vodno paro in dušik (inertni plin) po kemijski reakciji z aditivom AdBlue®;
– Rezervoar za aditiv AdBlue® (prostornine 17 litrov) med 2 rednima vzdrževanjema v 80% primerov uporabe ne potrebuje dolivanja.

Oznaka CITROËN Airdream združuje najboljše od tehnologij, ki jih je CITROËN razvil za varovanje okolja.
Da bi emisije CO2 zmanjšali na 98 g/km, je novi Citroën C4 Picasso e-HDi 90 Airdream ETG6 serijsko opremljen:
– z zmanjšanjem teže vozila za 140 kg;
– s pnevmatikami MICHELIN UBRR, ki omogočajo nizko porabo goriva;
– s sistemom Stop & Start nove generacije;
– z optimiziranim upravljanjem servovolana, ki zmanjšuje energetske izgube;
– z robotiziranim menjalnikom ETG6 z optimiziranim upravljanjem;
– z optimizirano aerodinamiko vozila.

C4 Picasso

Grand C4 Picasso

* Preklopljena zunanja ogledala.

* Ker se podatki o motorjih lahko spreminjajo, najnovejše posodobitve poiščite na www.citroen.si. ** Na voljo kasneje. BVM: 5-stopenjski ročni menjalnik –
BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik – BVA6: 6-stopenjski samodejni menjalnik – ETG6: 6-stopenjski robotizirani menjalnik Efcient Tronic.
Spodaj navedene porabe goriva ustrezajo vrednostim, ki so homologirane po evropski zakonodaji, ki velja za vse proizvajalce vozil in za vsa vozila, prodana v
Evropi. Te vrednosti so ugotovljene pod strogimi preskusnimi pogoji (temperatura, masa, karakteristike preskusne naprave z valji itd.) in z zelo mirnim prolom
vožnje. Dejanski pogoji v prometu, vremenske razmere, obremenjenost vozila, slog vožnje, tlak v pnevmatikah, nameščen strešni prtljažnik (tudi brez tovora),
intenzivna uporaba klimatske naprave in/ali ogrevanja, stanje vozila, lahko seveda privedejo do porabe, ki se razlikuje od homologiranih vrednosti. Nasvete
za eko vožnjo in za najboljši izkoristek vozila lahko najdete na spletnem naslovu www.citroen.si.

CITROËN: VSEOBSEGAJOČA STORITEV
• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z napako. Velja po splošnih garancijskih pogojih, opisanih v servisni in garancijski knjižici.
• GARANCIJA NA BARVO
Velja 3 leta za osebna vozila (klasikacija M1) in 2 leti za dostavna vozila
(klasikacija N1) brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali
zamenjavo delov, ki imajo napako v zunanjem izgledu in/ali videzu. Velja po
splošnih pogojih garancije na barvo, opisanih v servisni in garancijski knjižici.
• GARANCIJA NA PRERJAVENJE
Velja 5 let za dostavna vozila (klasikacija N1) in 12 let za vsa ostala vozila
(klasikacija M1) brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali
zamenjavo delov, poškodovanih zaradi korozije (preluknjana karoserija in podvozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po splošnih pogojih protikorozijske
garancije, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za vse hitre posege na vašem vozilu: menjava tekočin, posegi na pnevmatikah, zavorah, izpušnem sistemu, vzmetenju,
dodatni opremi.
• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citroënovega vozila ste upravičeni
do brezplačne pomoči v primeru okvare. Ugodnosti Citroën Assistance se
nanašajo izključno na nova vozila v času pogodbene garancije, prodana na
področju Slovenije. Velja po splošnih pogojih o storitvah Citroën Assistance,
opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• STORITVE CITROËN
PODALJŠANA GARANCIJA – vključuje tudi storitve Citroën Assistance.
OSNOVNI SERVIS – poleg podaljšane garancije vključuje tudi storitve Citroën
Assistance in redne vzdrževalne servise.
RAZŠIRJENI SERVIS – poleg podaljšane garancije vključuje tudi storitve
Citroën Assistance in redne vzdrževalne servise in zamenjavo obrabnih delov.
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri pooblaščenem prodajalcu
Citroën in na www.citroen.si.

BREZPLAČEN KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU

Avgust 2013 – Kreacija in realizacija:

Vsa oprema, opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo avtomobilov Citroën C4 Picasso in Grand C4 Picasso. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Opisi serijske opreme in opreme za doplačilo posameznih izvedenk
vozila so informativni. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o opremljenosti obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

Testirano vozilo:
Novi Citroën C4 Picasso.

CITROËN SLOVENIJA d.o.o.: Barjanska c. 54, 1000 Ljubljana.
Telefon: 01/20 04 200, faks: 01/20 04 229, www.citroen.si.
Vsa oprema, opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo vozil Citroën C4 Picasso in Grand C4 Picasso. Vozila CITROËN,
ki so v prodaji v EU, se lahko razlikujejo glede na državo. V prospektu
je naveden informativni opis osnovne opreme glede na izvedenke.
Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o opremlje-

nosti obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN. Prospekt
se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. Tehnični podatki so opisani v posebni prilogi. Informacije o modelih in njihovih
tehničnih podatkih so veljavne v času natisa prospekta, so informativne in niso pravno zavezujoče. CITROËN si pridržuje pravico do
sprememb predstavljenih modelov brez predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine prospekta. Fotograje so simbolne.

AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določbe Direktive
2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 2000 in
da so v proizvodih, ki jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali.
Predstavljene barve karoserij in oblazinjenj so informativne narave,
ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive reprodukcije barv. Vozila,
ki so jih dodatno predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in druga-

čno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili v izdelavo
tega prospekta, ugotovili kakšno napako, vas prosimo, da nas o tem
obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami
Citroën Slovenija na 01/20 04 265 ali si oglejte spletno stran
www.citroen.si. Za vse informacije o storitvah CITROËN stopite v stik
z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na
cesti – Citroën Assistance: 080 2299. Klic je brezplačen.

