ÚJ CITROËN C4 PICASSO - GrAnD C4 PICASSO

A kívül kompakt, belül tágas új C4 Picasso és Grand C4 Picasso újraértelmezi a fedélzeti kényelem fogalmát. Már a külső dizájn is minden kétséget kizáróan korszakváltást jelez: a két modell karakteres orr-részét látványos ledes világítótestek teszik még hangsúlyosabbá, az innovatív
3D hatású ledes hátsó fényszórók pedig mindkét karosszériaváltozat kinomult jellegét erősítik.
A motoros csomagtérfedél tekintélyes méretével erőt és energiát sugároz.
Ez a kiadvány egy minden technológiai lehetőséget felvonultató, teljesen felszerelt új Citroën C4 Picasso, illetve Grand C4 Picasso modellt mutat be. Az EU különböző országaiban forgalomba kerülő gépjárművek specikációja azonban eltérhet egymástól. A szériafelszerelések és a rendelkezésre álló extrák részletes listáját a
www.citroen.hu weboldalról letölthető dokumentumokban találja.

ÚJ
CITROËN C4 PICASSO
ÉS GRAND C4 PICASSO

Az alkalmazott fedélzeti technológiáknak köszönhetően az új Citroën C4 Picasso és Grand C4 Picasso egyaránt bővelkedik az internetalapú
szolgáltatásokban, valamint a vezető és az utasok
kényelmét és biztonságát szolgáló csúcstechnológiás megoldásokban.

TeChNOSPACe

NYITOTT
A VILÁGRA

INTuITíV DIGITÁLIS
VezÉRLőReNDSzeR
Az ÚJ CITROËN C4 PICASSO ÉS GRAND C4 PICASSO TeRVezőI ÚJRAGONDOLTÁk A JÁRmű VezÉRLőfeLüLeTÉT: A GÉPJÁRműfuNkCIók VezÉRLÉSÉT eGY 7 COLLOS ÉRINTőkÉPeRNYő bIzTOSíTJA, A
VezeTÉShez SzükSÉGeS INfORmÁCIók PeDIG A NAGYfeLbONTÁSÚ
12 COLLOS PANORÁmA-kÉPeRNYőN köVeTheTők NYOmON.

A Citroën C4 Picasso és a Grand C4 Picasso letisztult műszerfala két
képernyő köré szerveződik. A 7 collos érintőképernyőn gyerekjáték
a következő funkciók vezérlése: kétzónás légkondicionáló, média,
navigációs rendszer, telefon, vezetéstámogató rendszerek, valamint
a Citroën Multicity Connect portál biztosította online szolgáltatások
(forgalmazó országtól függően). A nagyfelbontású 12 collos panoráma-képernyő az alapvető vezetési információk (sebesség, fordulatszám, üzemanyagszint stb.) kijelzésére szolgál. nagy
felbontásban jeleníthetők meg rajta az egyes funkciók (navigációs
rendszer, média, vezetést segítő rendszerek stb.), de akár a háttérképnek letöltött fényképek is. A személyre szabás jegyében a vezető háromféle színvilág közül választhat.

NAVIGÁCIó
A navigációs rendszer, amelyhez egy európai térképadatbázis is tartozik, a légi perspektívás megjelenítésnek köszönhetően
remek áttekintést ad az útvonalról. A 7 collos érintőképernyővel még egyszerűbb a
használata: a képernyő billentyűzetén is begépelhető például az úti cél.

kÉTzóNÁS LÉGkONDíCIONÁLó
A szériában kínált kétzónás légkondicionálóval a vezető- és az utasoldali hőmérséklet
külön is beállítható, a levegőhozam pedig
mindkét üléssorban egymástól függetlenül
szabályozható.

mÉDIA
A 7 collos érintőképernyőn könnyedén válthatunk a CD-lejátszó,
a pendrive vagy a digitális MP3 jukebox között, és villámgyorsan
előhívhatjuk a korábban tárolt rádióadókat. A csatlakoztatott hordozható készülék lejátszási listáin is kedvünkre barangolhatunk.
A Jbl® HIfI-audiorendszer 8 hangszórója az Arkamys® technológia jóvoltából az utastér egészét betöltő, hű hangzást biztosít.

TeLefON
A bluetooth* kihangosító készlet jóvoltából biztonságosan
telefonálhatunk. A hívások fogadása és – az ismerősök
fényképeivel személyesebbé tehető – címjegyzék használata
a 7 collos érintőképernyővel egyszerűbb, mint valaha.
*a rendszerrel kompatibilis telefon esetén.

« CITROËN muLTICITY CONNeCT » SzOLGÁLTATÁSOk
A 3G hálózathoz kapcsolódó CItrOËn Multicity Connect forradalmi megoldás a GPS
és a multimédiás tablet ötvözésére. Azokban az országokban, ahol elérhető, ez a hibrid technológia segít megtalálni az ideális útvonalat, és menet közben is lehetővé teszi
kedvenc alkalmazásaink – közösségi oldalak, tripAdvisor©, Guide Michelin, Coyote™
stb. – biztonságos használatát…

VezeTÉST SeGíTő beReNDezÉSek
valamennyi vezetést segítő rendszer –
holttérgyelő, adaptív fényszóró, véletlen sávelhagyásra gyelmeztető jelzés,
Park Assist parkolássegítő funkció stb. –
a 7 collos érintőképernyőn kapcsolható
be, illetve ki.

kONfIGuRÁLÁS
Az új Citroën C4 Picasso és Grand C4
Picasso álló helyzetében a 7 collos
érintőképernyő interaktív kezelési útmutatóként is működhet, melyből a gépjármű
valamennyi
jellemzője
megismerhető. lehetőség van egyes berendezések paraméterezésére, és olyan
eszközök is rendelkezésre állnak, mint a
számológép vagy a naptár...

LOfT STíLuSbAN
kIALAkíTOTT
eNTeRIőR
nem pusztán gondtalan utazást, hanem igazi kikapcsolódást ígér a Citroën C4 Picasso és a
Grand C4 Picasso, melynek fedélminden az utasok messzeAz ÚJ CITROËN C4 PICASSO ÉS A GRAND zetén
menő kényelmét szolgálja. A
C4 PICASSO beLSeJÉbeN IGAzI „LOfT” panoráma-szélvédőn csak úgy árad
hANGuLAT uRALkODIk: A fÉNYbeN
be a fény, a volánnál ülve pedig a
füRDő ÉS TÁGAS uTASTÉR OTThONOS részletek igényes kidolgozása ejti
ámulatba az embert. Jó példa erre
ÉRzeTeT keLT.
az elegáns, kéttónusú műszerfal vagy a tapintásra is nemes anyagok. A 7 collos érintőképernyőről vezérelhető kétzónás automata
klímaberendezés elöl különböző beállítást tesz
lehetővé a vezető, illetve az utas oldalán. Hátul
a második üléssor utasai kétzónás szellőzők frissítő hatását élvezhetik, a harmadik üléssor hűtéséről pedig – egyedülálló módon – egy külön
ventillátor gondoskodik.
A letisztult formavilágú belső térben akadálytalanul siklik a tekintet és szabadon szárnyal a gondolat. A kényelmes enteriőrt az eddiginél is
bőségesebb helykínálat jellemzi: a hosszabb tengelytávnak köszönhetően nagyobb lett a lábtér.
A kizárólag a Citroën C4 Picassón és a Grand
C4 Picassón kínált lounge csomag még ennél is
többet nyújt: masszázs funkcióval rendelkező
első üléseket, a relax fejtámlákat és lábtartóval
ellátott első utasülést, amelyben kinyújtott lábbal élvezhetjük az utazást.

világos és tágas utastér, masszázs
funkcióval ellátott kényelmes ülések
és relax fejtámlák: a Citroën C4 Picasso és a Grand C4 Picasso újraértelmezi a fedélzeti kényelem
fogalmát.

ÚJ
CITROËN GRAND C4 PICASSO:
STíLuSOS eLeGANCIA

első ránézésre az erőteljes és feszes vonalvezetésű, méretes motorháztető hívja
fel magára a gyelmet. Azután a panoráma szélvédőtől egészen a légterelőig
húzódó tetőn siklik végig a tekintet, mely tökéletes íveivel harmonikus megjelenést kölcsönöz a Citroën Grand C4 Picassónak. A kétoldalt végigfutó tetőívek
elegánsan „tetézik” az autó karakteres prolját. Az esztétikus és praktikus
tetőívek egyben tetőrúdként is szolgálnak. A harmonikus és stílusos külsejű
Citroën Grand C4 Picassóval élvezni fogja a mindennapokat.

A TÉRhóDíTó
Hét teljes értékű, kényelmes hely egy elegáns és online
szolgáltatásokkal teli autóban – ezt a nem mindennapi lehetőséget kínálja Önnek a Citroën Grand
PÉLDAmuTATó VARIÁLhATóSÁGÁNAk C4 Picasso, bármerre vezessen is az útja,
köSzöNheTőeN Az ÚJ CITROËN bármilyen körülmények között. A belső
GRAND C4 PICASSóbAN eGYSzeRRe tér kialakítása minden igénynek és elvámesszemenően megfelel. nem véhÉT embeR uTAzhAT TeLJeS kÉNYe- rásnak
letlenül, hiszen a Citroën Grand C4
LembeN, A LeGJObb köRüLmÉNYek Picasso egyik fő erénye épp a nagyfokú vaközöTT. A kÉT LeGhÁTSó üLÉS eGY- riálhatóság.
SzeRűeN öSSzeCSukhATó, íGY A A Citroën Grand C4 Picasso elődeinél naCSOmAGOk meLLeTT AkÁR NAGYmÉ- gyobb belső teret kínál, köszönhetően a
kategóriában legnagyobb, 2,84 méteres
ReTű TÁRGYAk IS SzÁLLíThATók.
tengelytávnak. A rekordhosszúságú tengelytáv maximális helykínálatot biztosít a második és a harmadik üléssor utasainak, hogy az utazások a lehető
legnagyobb kényelem jegyében teljenek.
A Citroën Grand C4 Picasso a különleges alkalmakhoz is
ideális társnak bizonyul, legyen szó egy spontán hétvégi kiruccanásról a barátokkal vagy egy családi kirándulásról,
nyaralásról. A két hátsó pótülés egy szempillantás alatt kinyitható, így akár heten is kényelmesen elférnek a Citroën
Grand C4 Picassóban. Használat után ezek az ülések
könnyedén a padló alá süllyeszthetők. Az innovatív ülésmozgatásnak köszönhetően gond nélkül meg lehet közelíteni a harmadik sor üléseit. A második sor szélső ülései a
moziülésekhez hasonlóan egyetlen mozdulattal
összecsukhatók és előretolhatók, tágas helyet biztosítva
ezzel a ki- és beszálláshoz. A második sor ülései különkülön is lesüllyeszthetők, s az így keletkező sík padlófelület
lenyűgöző méretű csomagteret eredményez. Az első utasülés háttámlájának ledöntésével pedig pillanatok alatt egy
2,75 m hosszúságú raktér alakítható ki.

TeLJeSeN ÚJ
VezeTÉSI ÉLmÉNYT
eReDmÉNYező ÚJíTÁSOk

A Citroën motorkínálata is folyamatosan fejlődik: a dízel és benzines erőforrások
egyaránt igyekeznek még nagyobb teljesítményt és minden körülmények között dinamikus és fürge viselkedést biztosítani.
A Citroën C4 Picasso-kínálatban 5-féle benzin- és dízelmotor-változat szerepel,
melyek a 140 kg-os súlycsökkenéssel együtt könnyű, fürge és környezetbarát modelleket eredményeztek. A mechanikus váltóval társított vti 120 benzinmotor komoly teljesítménytartalékkal rendelkezik, és a vezetési élmény és a hatékonyság
ideális összhangját kínálja. A tHP 155 motor egyszerre dinamikus és kiegyensúlyozott. Külön előnye, hogy már alacsony fordulatszám-tartományban is tetemes
nyomaték áll rendelkezésre (240 nm 1400 ford./perc-nél). A dízelváltozatok
közül az új Citroën C4 Picasso esetében különösen gazdaságos a kézi váltós HDi
90 motor. Az e-HDi Airdream 90 etG6 motort kiugróan alacsony üzemanyag-fogyasztás (3,8 l) és CO2-kibocsátás (98 g CO2/km) jellemzi. A 6 fokozatú kézi váltóval vagy az új robotizált etG6 váltóval társított e-HDi 115 motor teljesítmény és
nyomaték szempontjából kifogástalan, ugyanakkor fogyasztása és CO2-kibocsátása (104 g/km-től) sem hagy maga után kívánnivalót.
Az új robotizált etG6 váltó legfőbb erényét a kényelmes használat jelenti, ami
elsősorban az optimális fokozatválasztásnak köszönhető. A kúszó funkcióval is
rendelkező váltó nagyban megkönnyíti a manőverezést. „Intelligens” működéséről tanúskodik az érezhetően alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás is.
Az új blueHDi 150* erőforrás mellé hatfokozatú kézi sebességváltó, vagy – az új
Citroën Grand C4 Picasso esetében – hatfokozatú automata sebességváltó választható. A blueHDi motor számos olyan technológiai megoldást hasznosít, melyek a megnövelt teljesítmény ellenére jelentősen csökkentik a szén-dioxid (110 g
CO2/km-től) és a nitrogén-oxidok kibocsátását.
Igazi technológiai gyöngyszem a mindennapokat megkönnyítő új elektromos szervokormány, mely különleges vezetési élményt kínál. Gyerekjáték vele a városi
manőverezés és a parkolás, országúton pedig rendkívül pontos, ami még tovább
növeli a biztonságot.
* később kerül forgalomba

köRNYezeTkímÉLőbb
mOTOROk
98 G/km CO2*

A Citroën gépjárművei valamennyi tervezési fázisában gyelembe
veszi a környezeti szempontokat. nagy teljesítményű, innovatív
motorjai a kategória legalacsonyabb CO2-kibocsátásával büszkélkedhetnek: az e-HDi 90 Airdream változat emissziós értéke például mindössze 98 g/km, a hatfokozatú manuális váltóhoz
kapcsolódó új blueHDi 150 motoré pedig csak 110 g/km.
Az új blueHDI erőforrás nem éri be az eUrO 6 szabvány teljesítésével, hanem kifejezett előrelépést jelent a környezetvédelem
terén. részecskeszűrője a kipufogógázban található szennyező részecskék 99,9%-át képes kiszűrni, az új SCr (Selected Catalyse
reduction) rendszer pedig a nitrogén-oxidok 90%-át ártalmatlanítja. ez utóbbi hatás az autó hátsó részében, egy 17 literes tartályban tárolt Adbluer adalékanyagnak köszönhető, amely a
nitrogén-oxidokat kémiai reakció útján vízgőzzé és nitrogénné
bontja le. A manuális váltóval szerelt HDi 90 kivételével valamennyi dízelmotor e-HDi mikrohibrid technológiával készült. e
technológia kimagasló hatásfokát többek között annak köszönheti,
hogy a HDi motorokhoz legújabb generációs Stop & Start rendszert és a gépjármű lassulási fázisaiban működésbe lépő energia
visszatermelő funkciót társít. A csendes és vibrációmentes Stop &
Start rendszer önmagában is forradalmasítja a mindennapi városi
közlekedést, ráadásul használatával csökken az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás. A városi közlekedéshez kifejlesztett
különleges technológia jóvoltából a motor megálláskor automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, majd azonnal újraindul,
amint a vezető felengedi a fékpedált (az új robotizált váltó esetén),
vagy lenyomja a kuplungot (hatfokozatú mechanikus váltó esetén).
végezetül valamennyi dízelváltozat részecskeszűrővel szerelt,
amely megakadályozza, hogy a koromrészecskék a kipufogógázokba jussanak, és így aktívan hozzájárul a környezet védelméhez.

* e-HDi 90 Airdream ETG6 motor esetén

muLTImÉDIA
mINDIG
(ÉL)VONALbAN…
A Citroën C4 Picasso 7 collos érintőképernyőjéről
vezérelhető Jukebox funkció minden utazáshoz
személyre szabott hangsávot kínál.
Az ÚJ CITROËN C4 PICASSO ÉS GRAND Szabadon válogathatunk a merevleC4 PICASSO 7 COLLOS ÉRINTő- mezen tárolt albumok közül, kedkÉPeRNYőJÉRőL mINDeN fuNkCIó eGY- vünkre keresgélhetünk hordozható lejátszóink vagy okostelefonunk hangSzeRűeN kezeLheTő.
tárában, vagy élvezhetjük a számtalan
fM rádióadó műsorát.
A navigációs rendszer térképadatbázisában 42 európai ország teljes térképállománya szerepel. A folyamatos internetkapcsolattal rendelkező rendszer
valós időben elemzi az útviszonyokat és a forgalmi
fennakadásokat (balesetek, dugók, útépítések
stb.), és szükség esetén kerülőutat javasol. Különösen praktikus, hogy a műholdas navigációs
rendszer az út légi perspektívás megjelenítésére is
alkalmas. ezen felül jelzi a parkolókat, benzinkutakat és közel 2 000 000 szolgáltatóegységet
szerte európában. A 7 collos érintőképernyő a
bluetooth* funkcióval rendelkező telefonok valamennyi bejövő és kimenő hívását kezeli, és hogy
még könnyebb legyen a dolgunk, a címjegyzékben szereplő személyek fényképét is megjeleníti.
A Citroën C4 Picasso és Grand C4 Picasso hordozható készülékeink csatlakoztatására és feltöltésére számos csatlakozóaljjal van felszerelve:
USb- és Jack bemenetek, 12 voltos és 230 voltos
csatlakozó különféle készülékek használatához és
töltéséhez. valamennyi csatlakozó védett helyen,
a műszerfal középső tárolórekeszének felső részében található, ahol eszközeink a kíváncsi tekintetektől elrejtve használhatók vagy tölthetők.
egy GPS-modulnak és a beépített SIM-kártyának
köszönhetően a CItrOËn etouch olyan újfajta
szolgáltatásokat kínál, mint a helyzetbeméréssel
egybekötött ingyenes sürgősségi és assistance segélyhívás (Magyarországon csak korlátozottan vehetők igénybe a szolgáltatások).
* Kompatibilis mobilkészüléket igényel

NINCS
feNNAkADÁS
Az ÚTON

kapcsolódás

TANkOLÁSI
LeheTőSÉG
30 km mÚLVA

SzemÉLYRe
SzAbOTT Jukebox

A bIzTONSÁGOT
SzOLGÁLó feDÉLzeTI
TeChNOLóGIÁk
A holttérgyelő rendszer a gépkocsi minkét oldalán, illetve mögötte 3 méteres körzetben érzékeli a
Citroën C4 Picasso és a Grand C4 Picasso
A NAGYObb kÉNYeLem ÉS bIzTONSÁG holtterében tartózkodó járműveket. A vezető látóterén kívül felbukkanó gépÉRDekÉbeN Az ÚJ CITROËN C4 PI- járműre a megfelelő oldali visszapillantó
CASSO ÉS GRAND C4 PICASSO feLü- tükörbe beépített narancssárga fényű
GYeLeT ALATT TARTJA A GÉPkOCSI lámpa gyelmeztet.
hOLTTeRÉT, SzembőL JöVő AuTó eSe- Szemből jövő gépjármű esetén a belső
TÉN AuTOmATIkuSAN TOmPíTOTT visszapillantó tükör talpába beépített digifÉNYRe VÁLT, ÉS VÉLeTLeN SÁVeLhA- tális minikamerának köszönhetően a távolsági
fényszóró
automatikusan
GYÁS eSeTÉN fIGYeLmezTeTI A Ve- tompított világításra vált, majd a gépzeTőT (füGGeTLeNüL ATTóL, meLYIk jármű elhaladtával visszatér az eredeti
OLDALON LÉPTe ÁT Az ÚTbuRkOLATI beállításra. Mindezt a nagyobb biztonság
és a jobb látási viszonyok érdekében.
JeLekeT).
A digitális minikamera a Citroën C4 Picasso nyomvonalát is gyelemmel kíséri. A véletlen sávelhagyásra gyelmeztető AfIl-rendszer
felismeri a felfestéseket, és az aktív biztonsági öv
rezgetésével gyelmezteti a vezetőt, ha a gépjármű
átlépi a felezővonalat.
Az aktív biztonsági övek is hozzájárulnak az ütközéskor kinyíló légzsákok biztosította védelemhez:
vészhelyzetben az ülések háttámlájához szorítják
az utasokat.

A Citroën C4 Picasso és Grand C4 Picasso aktív sebességszabályozója azonnal érzékeli, ha lassít az előttünk haladó gépkocsi,
és az állandó követési távolság betartása érdekében automatikusan korrigálja a gépjármű sebességét (30 km/h különbség
erejéig).

TeChNOLóGIA
A mINDeNNAPOkRA
A szabad kezes nyitó- és indítórendszernek köszönhetően a gépjármű indításához elő sem kell
venni a slusszkulcsot. A gépjárműhöz köAz ÚJ CITROËN C4 PICASSO ÉS zeledve a Citroën C4 Picasso és a Grand
GRAND C4 PICASSO meGköNNYíTI C4 Picasso felismeri a nálunk lévő elektronikus kulcsot. Az ajtók nyitásához és
hÉTközNAPJAIT
zárásához elég megérinteni a kilincset, a
motor pedig a Start/Stop gomb megnyomásával
indítható, ill. állítható le.
A Citroën C4 Picasso és a Grand C4 Picasso tolatókamerával segíti a mindennapos parkolási
manővereket. Hátramenetbe kapcsoláskor a 12
collos nagyfelbontású panoráma képernyőn (vagy
egyes változatokon az érintőképernyőn) megjelenik a látott kép és a gépjármű megfelelő pályán
tartását segítő grakus jelek. A Park Assist funkció egy aktív parkolássegítő rendszer, mely egyaránt segítséget nyújt a járdaszegéllyel párhuzamos
és az arra merőleges parkolóhelyekre való beálláshoz. A vezető utasítására a rendszer automatikusan parkolóhelyet keres, majd a biztonságos
beparkolás érdekében átveszi az autó kormányzását. A vezetőre csak a hátramenetbe kapcsolás, a
gázadás és a fékezés feladata hárul. A művelet lépéseit hangjelzés és a 12 collos panoráma képernyőn megjelenő piktogramok jelzik.
A négy, diszkréten elhelyezett kamerának köszönhető 360°-os látószög nagyban megkönnyíti
a vezető dolgát: a saját látómezejét kitágítva 360°ban beláthatja az autó közvetlen környezetét. A
12 collos HD panorámakijelzőn az adott helyzetnek megfelelően négyféle nézet jeleníthető meg:
360°-os vagy madártávlati nézet; amikor az autó
magasból látható, és azonnal észrevehetők az útjában lévő akadályok (gépjármű, utcai tárgyak,
gyalogos), hátsó nézet, jobb-, ill. bal oldali panoráma-elölnézet, amelyek például egy garázsból
való kiálláskor bizonyulhatnak hasznosak.

TÁGAS CSOmAGTARTó
ÉS SOk TÁROLóheLY
Az új Citroën C4 Picasso 537 literes csomagtartójában
a család összes csomagja elfér. bravúros megoldásnak
tekinthető, hogy az elődjénél 4 cmAz ÚJ emP2 PADLóLemezRe ÉPíTeTT ÚJ C4 rel rövidebb autó a 6 cm-rel megnöPICASSO ÉS GRAND C4 PICASSO INTeLLI- velt tengelytávnak köszönhetően
GeNS ÉS OPTImÁLIS feLÉPíTÉSÉNek mintegy 37 literrel nagyobb űrtarhÁLA A kOmPAkT küLSő mÉReTekhez talmú csomagtartóval büszkélAz új Citroën Grand C4 PiLeNYűGöző heLYkíNÁLAT ÉS NAGYmÉ- kedhet.
casso csomagtartója 645 literes,
ReTű CSOmAGTÉR PÁROSuL.
mely 69 literrel több helyet kínál a
csomagoknak és a méretes tárgyaknak. A harmadik sor
egyszerűen összecsukható ülései lehajtásakor keletkező
sík padlón a legnagyobb tárgyak is könnyen szállíthatók.
A távvezérlős kulccsal vagy a fedélen található vezérlővel
működtethető motoros csomagtérfedél magától nyílik,
ill. zárul. A rendszer biztonsági okokból becsípődésgátló
funkcióval rendelkezik, mely akadály észlelése esetén
megállítja a csomagtérfedél záródását. A mindennapok
nyugalma érdekében a csomagtérfedél nyílásának maximális mérete (pl. egy alacsony garázsban) be is tanítható
a rendszernek.
A C4 Picasso modellek számos ötletes tárolóhelyet kínálnak: ilyen a klimatizált kesztyűtartó, a kivételesen
nagy középső tárolórekesz, a váltókar mögött elhelyezett tárolódoboz, hátul pedig a padlóba süllyesztett, fedéllel ellátott, két praktikus tárolódoboz, és az első
ülések hátára rögzített hálós zsebek. A vezetőülés és –
egyes kiviteli szinteken – az első utasülés alatt aprócikktároló dobozok is rendelkezésre állnak.
A középkonzol(1) egy elhúzható fedelű nagy tárolót, két
pohártartót és egy hamutartót foglal magában. A konzol robotizált váltóval rendelkező modellváltozatokon
egyszerűen ki is vehető(2), így könnyen át lehet ülni a vezetőülésből az utasülésre.
A hátsó utasok is kényelmesen utazhatnak a 3 teljes értékű ülésen. Az első ülések háttámlájára egy praktikus
lehajtható asztalka és egy olvasólámpa került, melynek
koncentrált fényénél kedvünkre olvashatunk anélkül,
hogy a többi utast zavarnánk.

1

2

1

2

3

4

KEREKEK, SZÍNEK
éS KÁrPItOK
Loo dísztárcsa 16”
C4 Picassóra

Éole kétszínű alufelni
18”
C4 és Gr. C4 Picassóra

Hegoa dísztárcsa 16”
Grand C4 Picassóra

Garbin alufelni 16”*
C4 Picassóra
és Grand C4 Picassóra

Notos alufelni 16”
C4 Picassóra
és Grand C4 Picassóra

Levant alufelni 17”*
C4 Picassóra
és Grand C4 Picassóra

Zephyr kétszínű alufelni
17” C4 Picassóra

Aquillon alufelni 17”
Grand C4 Picassóra

Kiegészítőként rendelhető :
1. A vonóhorogra szerelhető kerékpártartó biztonságot, és tartós, praktikus
használatot biztosít. Kompatibilis a legtöbb vázzal, legyen szó felnőtt vagy
gyerek méretről. Könnyedén fel- és leszerelhető.
2. A CITROËN logóval ellátott első és
hátsó küszöbvédők megóvják autóját a
sérülésktől. Felső kategóriás termékként
a dizájn és minőség egyvelegét testesítik meg.

3. Őrizze meg csomagtartója épségét
ezzel a C4 Picasso logóval ellátott,
csúszásgátló csomagtértálcával! Tökéletes a szerszámok, vagy egyéb koszoló
tárgyak szállítására, így segítségével
minden helyzettel megbírkózhat.
Könnyű behelyezésének köszönhetően
bármikor használatra kész.
4. A “Kiddy Comfort pro” - európai normáknak megfelelő - gyerekülések a különleges
testreszabhatóságuknak
köszönhetően teljes kényelmet és maxi-

mális biztonságot nyújtanak a 9 és 36
kg közötti gyermekek számára.

* Kiegészítőként rendelhető, csavarok és
fedőkupak nélkül szállítva.

Milazzo/Calodras Mistral szövet (A)

Ondulice Mistral/Milazzo szürke szövet (A)

Ondulice Mistral/
Milazzo vilàgos szövet (A)

Ardoise szürke bőr/Finn szövet (A)(B)

Vilàgos bőr/Finn szövet (A)(B)

Mistral bőr/Perforált Mistral bőr (A)(B)

FŐBB TARTOZÉKOK
felSZereltSéGI SZInteK SZerInt
ÚJ CItrOËn C4 PICASSO/GrAnD C4 PICASSO
tenDAnCe :
ABS elektronikus fékerő-elosztóval (REF) és vészfékasszisztenssel (AFU) - Front-, oldal- és függönylégzsákok - Kétzónás
(manuális) légkondicionáló - USB Box: Bluetooth1 rendszer,
1 USB + 1 Jack-csatlakozó - Intelligens kipörgésgátló rendszer - Start-Stop gomb - ESP - LED-es nappali menetfény - Automata elektromos rögzítőfék - Első és hátsó elektromos
ablakemelők - Programozható sebességszabályozó/-korlátozó
- Elektromos, fűthető külső visszapillantó tükrök - 16’’-os dísztárcsák - RDS MP3 audio rendszer, 6 hangszóróval - 7’’-os
érintőképernyő - Bőr kormánykerék
ÚJ CItrOen C4 PICASSO/GrAnD C4 PICASSO
COlleCtIOn :
A C4 PICASSO TENDANCE FELSZERELTSÉGE + A
fényszórók automatikus bekapcsolása, esőérzékelős ablaktörlők - Automata kétzónás légkondicionáló - Ködfényszórók
- Első utasülés asztalka helyzetbe dönthető háttámlával - Lehajtható asztalkák az első ülések háttámláján
ÚJ CItrOen C4 PICASSO/GrAnD C4 PICASSO
IntenSIve :
A C4 PICASSO COLLECTION FELSZERELTSÉGE + Kulcs
nélküli beszállás - 16’’-os könnyűfém keréktárcsák, krómo-

zott oldalsó díszítés - Hátsó parkolóradar - Tolatókamera Egyéni igény szerint beállítható, 12”-os, nagyfelbontású panoráma képernyő - Ködfényszórók statikus irányfénnyel - Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök - Napellenző
rolók, eltolható ülések a 2. üléssorban - Navigációs rendszer
ÚJ CItrOen C4 PICASSO/GrAnD C4 PICASSO
exClUSIve :
A C4 PICASSO INTENSIVE FELSZERELTSÉGE + Első parkolóradar - 3D LED hátsó lámpák - 17”-os könnyűfém keréktárcsák - Park assist rendszer - 230 V-os csatlakozó - aktív
sebességszabályozó - Elektrokróm belső visszapillantótükör Lounge csomag - Holttérgyelő rendszer - Sötétített, hangszigetelt hátsó ablaküvegek - Motoros csomagtérajtó - Bőr és
szövet kárpitozás

* C4 Picasso.
** Grand C4 Picasso.
(1) Kompatibilis mobilkészülék szükséges.

Nappa bőr sötét/világos (A)(B)

Hickory barna (GY)

Aluminium Szürke (M)

Télès Kék (M)

Shark Szürke (GY)

Kyanos Kék (M)

Rubintvörös (GY)

Hófehér

Onyx Fekete

(A): és egyéb kiegészítő anyagok
(B): bőr és bőr jellegű anyagok
(M): metálfény; (GY) : gyöngyházfény;
A metál- és göngyház- és fekete fényezések felárasak

TECHNOLóGIA
A bIZtOnSÁG
SZOlGÁlAtÁbAn
Hogy utazásai teljes biztonságban teljenek, a Citroën C4 Picasso a legmodernebb aktív és passzív biztonsági rendszereket vonultatja fel:
AbS : a blokkolásgátló rendszer fékezéskor automatikusan szabályozza a féknyomást, hogy megakadályozza a kerekek blokkolását és biztosítsa az
útfelülethez való megfelelő tapadást.
AfIL : véletlen sávelhagyásra gyelmeztető rendszer, amely gyeli az előzetes irányjelzés nélkül történő sávváltásokat. Amint a rendszer észleli, hogy
a gépkocsi anélkül lépte át az útburkolati jeleket, hogy a vezető bekapcsolta volna az irányjelzőt, a biztonsági öv rezgése gyelmezteti a vezetőt,
hogy haladéktalanul kormányozza vissza a gépkocsiját a megfelelő irányba.
Afu : a vészfékasszisztens a fékpedál hirtelen történő benyomásakor azonnal a lehető legnagyobbra növeli a féknyomást, hogy ezáltal a lehető
legkisebbre csökkenjen a féktávolság.
ASR : kipörgésgátló, amely a csúszásveszélynek kitett kerékre (kerekekre) gyakorolt azonnali fékhatás révén segít a kipörgés megakadályozásában.
CITROËN eTouch : a gépjárműből helyzetbeméréssel egybekötött sürgősségi, illetve assistance hívásra nyílik lehetőség. Mindkét szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe a gépjármű teljes élettartama alatt, a hét minden napján, a nap 24 órájában. A Citroën weboldalán a MyCITROËN pontban további két szolgáltatás is rendelkezésre áll: a virtuális szervizfüzet és a CITROËN Eco Driving szolgáltatás. A szolgáltatások Magyarországon
csak korlátozottan érhetők el.
eSP : az elektronikus menetstabliziáló rendszer feladata, hogy – egyszerre hatva a motor fordulatszámára és az egyes kerekekre jutó fékerő elosztására – a zikai lehetőségeken belül, gondoskodjon a gépkocsi irányításáról.
Intelligens kipörgésgátló rendszer : havas és csúszós úton jelentősen javítja a teljesítményátadást. A hagyományos kipörgésgátló rendszerek
lehetőségeinek határát nagymértékben kitolva, csúszós burkolaton, a vezetési helyzetek többségében, szélsőséges körülmények között is biztosítja
a gépkocsi továbbhaladását.
fSe : az elektromos rögzítőfék a kiegészítő fékasszisztens segítségével segít az emelkedőn, vagy lejtőn való elinduláskor. Mikor lelép a fékpedálról, egy rövid ideig még rögzíti a féket, hogy Önnek legyen ideje fékpedálról a gázpedálra lépnie.
Sebességkorlátozó rendszer : lehetővé teszi, hogy ne lépjük túl az előre beállított maximális sebességet, miközben a vezető szabadon változtathatja a gépkocsi sebességét a megadott értékig, és azt csak akkor lépheti túl, ha erősebben lép rá a gázpedálra.
Ref : az elektronikus fékerőelosztó az ABS-szel együttműködve, az egyes kerekekre ható féknyomást egyenlíti ki, hogy az útburkolat minőségétől
függetlenül optimális legyen a fékhatás.
Aktív sebességszabályozó rendszer :ez a berendezés lehetővé teszi, hogy a gépkocsi az előre kiválasztott sebességgel haladjon, a gázpedál
érintése nélkül, függetlenül az útviszonyoktól. Érzékeli az előttünk haladó gépkocsi lassulását és a motorfékre, illetve a gázra hatva állandó szinten
tartja a követési távolságot, 30 km/h sebességtartományon belül. Amint szabaddá válik az út, a gépkocsi ismét felveszi a korábbi sebességét.

KÖRNYEZETvéDeleM
Az új CITROËN Grand C4 Picassóhoz már rendelhető az új BlueHDi 150 erőforrás, mely a fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás (110g CO2/km) csökkentése mellett már most teljesíti a jövőben életbe lépő Euro 6 szabvány előírásait.

A CItroën Airdream megnevezése a CITROËN legjobb, a környezet védelmét célzó technológiáit gyűjti egybe. A Citroën C4 Picasso
CO2 kibocsátásának 98 g/km-ra szorítása érdekében az ETG6 váltóval szerelt e-HDi 90 Airdream tartalmazza:
– 140 kg-mal csökkentett tömeg ;
– Michelin alacsony gördülési ellenállású abroncsok ;
– újgenerációs Stop&Start rendszer
– optimalizált, csökkentett energiaigényű szervokormány ;
– optimalizált elektronikusan vezérelt sebességváltó

C4 Picasso

Grand C4
Picasso

* Behajtott visszapillantókkal

* A motorokra vonatkozó adatok változhatnak, a legfrissebb adatok elérhetők a www.citroen.hu oldalon.
A táblázatban feltüntetett, homologizált fogyasztási és kibocsátási adatok meghatározása a - minden gyártóra és eladott gépjárműre kötelezően alkalmazandó
- európai mérési normának megfelelően történt. A mért értékek egyaránt megfelelnek a gazdaságos üzemmódra törekvő, nyugodt vezetési stílusnak és a szigorúan alkalmazott és szabályozott mérési feltételeknek. A fogyasztási és kibocsátási értékek a valós forgalmi helyzetek, a hőmérséklet, a légnyomás, a gumiabroncsok állapota és nyomása, a gépjármű terhelése, illetve az esetlegesen felszerelt csomagtartó függvényében is eltérhetnek a hivatalos mérési ciklus során
mért adatoktól. A klímaberendezés vagy a fűtés jelentős használata, valamint a gépjármű műszaki állapota szintén befolyásolhatja az üzemanyag-fogyasztást.

CITROËN : telJeSKÖrŰ SZOlGÁltAtÁS
• kÉT ÉVeS CITROËN GARANCIA
A Hibás alkatrészek javítása vagy cseréje, assistance-szolgáltatás a hét minden
napján, a nap 24 órájában.

CITROËN SzOLGÁLTATÁSI SzeRzőDÉSek
A szerződési feltételekről érdeklődjön a CITROËN hálózatban.
• eSSeNTIALDRIVe kITReJeSzTeTT GARANCIASzőRzőDÉS:
AkÁR 5 ÉVRe IS bIzTOSíThATJA NYuGALmÁT
CITROËN-je a jótállási idoszakot követően is ugyanolyan garanciát élvez, mint
a legelső napon: szerződése a hibás alkatrészek cseréjén, vagy javításán túl a
munkadíjra is kiterjed. Ráadásul a CITROËN Assistance a hét minden napján,
a nap 24 órájában segítségére siet Magyarország, sőt egész Európa területén.
A szerződés idotartama: 36, 48 vagy 60 hónap (2)
Futásteljesítmény: 60 000 - 200 000 km (3) (1)

• ÁTROzSDÁSODÁS eLLeNI GARANCIA
Személygépkocsikra 12 év.
Haszongépjárművekre 5 év.
• fÉNYezÉSI GARANCIA
Személygépkocsikra 3 év.
Haszongépjárművekre 2 év.
• CITROËN ChRONO SeRVICe
Gépkocsiját előzetes bejelentkezés nélkül, azonnal fogadjuk az alábbi kisebb
beavatkozásokra: olajcsere, gumi-abroncsok, fékek és kipufogó javítása, futóműbeállítás és tartozékok felszerelése.
• CSeReAuTó
Amíg autója a szervizben van, kedvezményes áron csereautót biztosítunk
Önnek

• COmfORTDRIVe
GARANCIA- ÉS kARbANTARTÁSI SzeRzODÉS: kISzÁmíThATóSÁG ÉS hATÉkONYSÁG mINDeNek feLeTT
A kiterjesztett garancián,valamint az assistance szolgáltatáson túl, szerződése
a gépjármű karbantartási tervében szereplő összes műveletre kiterjed (alkatrészek, munkadíj és kenőanyagok). Gépjárműve karbantartásának idejére
előnyös feltételekkel igényelhet magának szervizbérautót. A szerzodés idotartama: 24, 36, 48 vagy 60 hónap (2) Futásteljesítmény: 40 000–200 000
km (3) (1)

• fReeDRIVe SzeRzőDÉS: A TeLJeS SzAbADSÁG
A kiterjesztett garancián, valamint az assistance szolgáltatáson túl, szerződése
a karbantartási műveletek mellett a kopóalkatrészek cseréjére és javítására is kiterjed. Ingyen felkészítjük autóját a műszaki vizsgára, miután felmértük a sikeres vizsgához szükséges beavatkozásokat. Gépjárművét kívül-belül kitakarítva
adjuk át Önnek. Amíg CITROËN-je a karbantartási tervben szereplő műveletek elvégzése céljából javítómuhelyünkben tartózkodik, egy szervizbérautót bocsátunk rendelkezésére A szerzodés idotartama: 24, 36, 48 vagy 60 hónap
(2) Futásteljesítmény: 40 000–200 000 km (3) (1)

(1) amelyik határt a gépkocsi előbb eléri
(2) az első forgalombahelyezéstől számítva
(3) maximum futásteljesítmény 0 km-től számítva

tesztelt gépkocsi :
Új Citroën C4 Picasso.

Minden további információért hívja márkakereskedőjét
vagy látogasson el a www.citroen.hu honlapra!
Az AUtOMObIleS CItrOËn igazolja, hogy a használaton kívüli gép-járművekre vonatkozó, 2000/53/eK

számú, 2000. szeptember 18-án kelt európai közösségi
irányelv rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben meg fogalmazott cél-kitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához felhasznált

újrahasznosított anyagokat. Az európai Unióban
forgalomba kerülő Citroën gépjárművek felszereltsége
országonként eltérő lehet.
A Citroën típuskínálatába tartozó modellek felszereltsé-

gének részletes leírását illetően töltse le árlistánkat, vagy
keresse fel márkakereskedőjét.

2013. szeptember – Készíti :

www.citroen.hu

