CITROËN GRAND C4 SPACETOURER

Le Tone a 90-es évek francia
popzenéjének üstököse volt.
„Joli Dragon” („Csinos
sárkány”) című slágerének
sikere után 15 évig zenélésből
élt, majd fokozatosan az
illusztrálás felé fordult. 2011
óta aktív e téren, azóta már
a Pompidou Központban is kiállíthatta munkáit.
Le Tone egyik kedvenc stílusa a fekete-fehér –
szívesen rajzol e technikával egyszerű
történeteket: egy közönséges vázlatfüzetbe
fekete filctollal.

1974

2019

A Citroën bemutatja a CX-et.
A márka technológiai kutatásainak
gyümölcseképp létrejött orrmotoros
modell kifinomult hidropneumatikus
felfüggesztésével, konkáv hátsó
szélvédőjével és futurisztikus
műszerfalával tűnt ki versenytársai
közül. Megannyi innováció, mely a
későbbiekben fényes karriert
biztosított a modellnek.

A látványos megjelenésű, tisztán
elektromos 19_19 Concept tanulmányt
a repüléstechnológia ihlette.
Rendkívüli kényelmet ígér, az
intelligens futóműnek köszönhetően
az az érzésünk, mintha egy szalonban
utaznánk. A tanulmány 800 km
hatótávot, önvezetési technológiákat
és interaktív személyi asszisztenst kínál.

1934
Fedezze fel
a Citroën legendás
modelljeit 1919-től
napjainkig.
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A Citroën a Traction Avant-nal
forradalmasította az autózást.
Amint a neve is sugallja, motorja
már az első kerekeket hajtja.

1939

A Tub oldalsó tolóajtóval is felszerelt,
modern koncepciójú modell. Utódja
az 1948-ban megjelent Type H lesz.

1948

A 2 CV koncepciójának lényege az volt,
hogy megbízható és gazdaságos legyen,
és kényelmesen elférjen benne 4 személy
és 50 kg csomag.

1955

Az 1955-ös autószalonon debütáló DS
szokatlan, áramvonalas külsejével azonnal
a figyelem középpontjába került. Az olasz
Flaminio Bertoni tervezte futurisztikus
modellt nem véletlenül szokták ufóhoz
hasonlítani.

1968

Könnyű és agilis autók születnek
ebben az időszakban, mint az
Ami 6 és a Dyane, de ne felejtsük
el a Méharit sem, ezt az eredeti
autót, amely minden terepen és
környezetben megállta a helyét.

1970

A modern megjelenésű és feszes stílusú GS sokáig
a piac egyik legáramvonalasabb és legkényelmesebb
modellje volt. E négyhengeres boxermotorral és
hidropneumatikus felfüggesztéssel rendelkező
modellből közel 2,5 millió példány lelt gazdára.
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AZ ÖN SZÁMÁRA IS
VAN EGY CITROËNÜNK

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

Városban és országúton vezetve egyaránt
értékelni fogja azt a kényelmet, amely
mindig is jellemző volt a Citroën modellekre.

CITROËN C3

MINDENKI MEGTALÁLJA A HELYÉT!

CITROËN C4

CITROËN Ë-C4
TISZTÁN ELEKTROMOS

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO

(M HOSSZÚSÁG)

(XL HOSSZÚSÁG)

TISZTÁN ELEKTROMOS
VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ

CITROËN C3
AIRCROSS SUV

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

TISZTÁN ELEKTROMOS
VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ

CITROËN C5
AIRCROSS SUV

CITROËN C5
AIRCROSS HYBRID SUV
PLUG-IN HIBRID

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(XS HOSSZÚSÁG)

(M HOSSZÚSÁG)

TISZTÁN ELEKTROMOS
VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ
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MODELLKÍNÁLAT

TISZTÁN ELEKTROMOS
VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ

CITROËN SPACETOURER
(XL HOSSZÚSÁG)

TISZTÁN ELEKTROMOS
VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ
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A 10 LEGFONTOSABB
ÜTŐKÁRTYA

Tekintse meg a
Citroën Grand C4 SpaceTourer
funkcióit bemutató
videókat a QR-kód beolvasásával!

DESIGN

NAVIGÁCIÓ

10 - 11. OLDAL

20 - 21. OLDAL

KÉNYELEM

12” HD KÉPERNYŐ

12 - 13. OLDAL

20 - 21. OLDAL

TÁGAS BELSŐ TÉR

VEZETÉSTÁMOGATÓ
RENDSZEREK

Dinamikus vezetés, magas vezetőpozíció

Meghívó egy különleges utazásra

Maximális kényelem
minden utas számára

3D navigáció és valós idejű forgalmi információk

Minden vezetési információ egy helyen

14 - 15. OLDAL

Többek között 360° kamera,
a mindennapok megkönnyítésére

LÁBMOZDULATTAL NYITHATÓ
CSOMAGTÉRAJTÓ

FELFÜGGESZTÉS

A csomagtartó nyitása és zárása könnyedén,
akkor is, ha tele a kezünk.

22 - 25. OLDAL

Kiváló úttartás és rugalmasság egyben
26 - 27. OLDAL

16 - 17. OLDAL

PANORÁMA SZÉLVÉDŐ

MOTOR ÉS SEBESSÉGVÁLTÓ

18 - 19. OLDAL

26 - 27. OLDAL

Kivételes fény- és térérzet
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DIÓHÉJBAN

Hatékony és dinamikus
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TARTALOM
10. O.
12. O.
20. O.
28. O.
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TARTALOM

DESIGN
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
TECHNOLÓGIA
FŐBB FELSZERELTSÉGEK

9

EGYTERŰ
7

S Z E M É LY N E K

A Grand C4 SpaceTourer a Citroën szaktudásának
legjavát nyújtja a felépítés és a technológia terén.
A modell egyéniségét azonnal kifejezik a dinamikus
vonalak, valamint az elöl-hátul összetéveszthetetlen
stílusú fényszórók. Utasterének kényelme és kitűnő
modularitása garantálja a pihentető utazásokat.

10 DESIGN
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COM
FORT

*

MINDENRE KITERJEDŐ, MAGASFOKÚ KÉNYELEM

KÖRÜLÖLELŐ

KOMFORT ÉS NYUGALOM

12 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ÉLVEZETES
UTAZÁS

ÖTLETES

TÁROLÓHELYEK

FEJLETT

TECHNOLÓGIA

A Citroën kiemelkedő kényelemben kívánja részesíteni gépjárművei valamennyi utasát,
ezért CITROËN ADVANCED COMFORT® néven átfogó programot dolgozott ki.
A program a testi-lelki jólét biztosítása érdekében alkalmazott innovatív és intelligens,
csúcstechnológiás megoldásokból áll. Az ügyfelek elvárásait maximálisan figyelembe
vevő eljárás is azt bizonyítja, hogy a Citroën méltán híres a kényelem terén elért
eredményeiről és merész úttörő hozzáállásáról.
A CITROËN ADVANCED COMFORT® program a következő pilléreken nyugszik:
finom tapintású anyagok és üléskomfort, innovatív lengéscsillapítás, nyugodt, derűs
légkör, praktikus megoldások.
* kényelem.
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BELSŐ
TÉR
MÉG TÖBB KÉNYELEM
A Citroën Grand C4 SpaceTourer kivételesen tágas
belső terében mindenki ideális körülmények között utazhat.
Az első ülések 3 pozícióban állítható relax fejtámlákkal is
rendelhetők, valamint masszázsfunkcióval és lábtámasszal,
mely utóbbinak köszönhetően az első utasülésben utazó akár
teljesen ki is nyújtózhat.
A második sor 3 azonos méretű összecsukható és csúsztatható
ülése tökéletes kényelmet nyújt utasainak. Az első ülések
hátuljából kihajtható asztalkák* praktikus kiegészítők.
A Citroën Grand C4 SpaceTourer számtalan tárolóhelyet kínál.
Ilyenek a hűtött első kesztyűtartó, az USB csatlakozót is magában
foglaló középső tárolóhely, az első ülések között elhelyezett nagy
tárolódoboz*, a hátsó sor padlójában kialakított két, fedéllel
ellátott tárolórekesz és az első ülések háttámláján található hálós
zsebek*. Személyes holmijaink elhelyezésére pedig ott vannak az
első ülések alatt kialakított tárolódobozok*.
* Változattól függően.

A képeken látható kárpit jelenleg nem érhető el.
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ELÉG EGY
LÁBMOZDULAT

A CSOMAGTÉR NYITÁSÁHOZ
A Citroën Grand C4 SpaceTourer kínálatában szereplő
kényelmi szolgáltatás a lábmozdulattal nyitható
csomagtérajtó*. A funkciónak köszönhetően teli kézzel
is gyerekjáték az ajtó nyitása, illetve zárása: elég, ha
a hátsó lökhárító alá beépített érzékelő felé lendítjük a
lábunkat, és már hozzá is férhetünk a csomagtartóhoz.
A Citroën Grand C4 SpaceTourer figyelemre méltó
645 literes csomagtartó-térfogattal rendelkezik, amely
a hátsó ülések előrecsúsztatásával és összecsukásával elérheti
a 704 litert*. Az összehajtható első utasülésnek** és a teljesen
sík padlónak** köszönhetően hosszú tárgyakat is szállíthat.
* Változattól függően
** Csomagtér teljesen előretolt hátsó ülések esetén.

A C S O M A G T É R T É R F O G ATA

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER
AKÁR

704 L*
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PANORÁMA
S Z É LV É D Ő

FÉNYÁRBAN ÚSZÓ UTASTÉR
A panorámaszélvédőnek köszönhetően az utastér
fényben fürdik és mindenhonnan tökéletes a kilátás.
A panoráma napfénytetővel* kiegészülő hatalmas
üvegfelületnek hála, csak úgy árad a fény az autó
belsejébe, kivételes térélményt és páratlan látványt
nyújtva minden utasnak.
* Változattól függően elérhető
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KÖNNYŰ
KIKAPCSOLÓDÁS
FEJLETT TECHNOLÓGIA, INTUITÍV HASZNÁLAT
A ConnectNav névre hallgató 3D navigációs rendszerhez kapcsolódó 7”-os
érintőképernyőn ujjheggyel is lehet zoomolni. A domborzat és a látnivalók valósághű
ábrázolása jelentősen megkönnyíti az európai nagyvárosokban történő navigációt.
A 12” HD panoráma-képernyő* a vezetéshez szükséges információk kijelzésére
szolgál, és a jobb olvashatóság érdekében a 3D navigációs térkép nagyméretű
megjelenítésére is módot ad. Az automatikus nagyítás funkciónak köszönhetően
könnyebbek az irányváltások és kevesebb stresszel jár a vezetés. Ez a képernyő is
személyre szabható és a vezető tetszése szerint konfigurálható. A Mirror Screen
funkció segítségével a kompatibilis okostelefonalkalmazások az autó 7”-os
érintőképernyőjére „tükrözhetők” (A funkció működéséhez kompatibilis
okostelefon szükséges, amelyen telepítve van a megfelelő Apple CarPlay
vagy Android Auto alkalmazás).
* Változattól függően
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15 VEZETÉSTÁMOGATÓ
ÉS BIZTONSÁGI RENDSZER

KIKAPCSOLHATÓ

SEBESSÉGTÁBLA-FELISMERŐ ÉS
SEBESSÉGAJÁNLÓ RENDSZER
A rendszer folyamatosan kijelzi a vezetőnek
a sebességkorlátozásra vonatkozó információkat.
Amikor a kamera sebességkorlátozásos táblát
érzékel, a vezető elfogadhatja a sebességajánlást,
és felülírhatja vele a sebességszabályozón,
illetve -korlátozón eredetileg beprogramozott
sebességértéket.
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KIKAPCSOLHATÓ

360°-OS KAMERA
A négy, diszkréten elhelyezett kamera nagyban
megkönnyíti a gépjárművel való manőverezést.
Az adott helyzetnek megfelelően háromféle nézet
megjelenítésére van lehetőség: 360°-os nézet,
amikor az autó magasból látható, és azonnal
észrevehetők az útjában lévő akadályok (gépjármű,
utcai tárgyak, gyalogos), hátsó nézet és elölnézet
a gépjármű orr-részétől jobbra, illetve balra fekvő
terület panorámaképével (ez garázsból kiállva
vagy két útjelző között elhaladva bizonyulhat
hasznosnak).

KIKAPCSOLHATÓ

AKTÍV
FÉNYSZÓRÓVEZÉRLÉS
Ha a rendszer másik járművet érzékel,
a forgalom függvényében automatikusan
átvált távolságiról tompított fényre.

STATIKUS
KANYARFÉNY
A kanyar belső ívét megvilágító, kanyarodáskor
bekapcsolódó ködfényszórók javítják a láthatóságot
és növelik a biztonságot.

KIKAPCSOLHATÓ

PARK ASSIST
A parkolóasszisztens a járdaszegéllyel párhuzamos
és arra merőleges parkoláskor egyaránt segít.
A vezető utasítására a rendszer parkolóhelyet
keres, majd a biztonságos beparkolás érdekében
átveszi az autó kormányzását.
A vezetőre csak a hátramenetbe kapcsolás,
a gázadás és a fékezés hárul.

KIKAPCSOLHATÓ

KIKAPCSOLHATÓ

AKTÍV
HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER

AKTÍV SÁVTARTÓ
ASSZISZTENS

A rendszer az adott oldali visszapillantó tükrön
keresztül vizuálisan figyelmezteti a vezetőt
a gépkocsi holtterében tartózkodó járművekre.
Az észlelt járműhöz közelítve a rendszer korrigálja
a gépkocsi menetpályáját.

Ha a rendszer 65 km/h sebesség felett
azt érzékeli, hogy a gépjármű indexelés
nélkül készül elhagyni a sávját, a vezető
riasztása mellett korrigálja a jármű
menetpályáját. Ha a vezető ragaszkodik
a sávelhagyáshoz, a kormány határozott
megmarkolásával megakadályozhatja
a korrekciót.
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15 VEZETÉSTÁMOGATÓ
ÉS BIZTONSÁGI RENDSZER

KIKAPCSOLHATÓ

KIKAPCSOLHATÓ

ACTIVE
SAFETY BRAKE

ÜTKÖZÉSVESZÉLY
JELZŐ

FIGYELMEZTETÉS
PIHENŐ BEIKTATÁSÁRA

TOLATÓKAMERA

ADAPTÍV SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
STOP-FUNKCIÓVAL

Az 5 km/h fölött működésbe lépő vészfékező
rendszer a koccanások elkerülésére szolgál.
álló és mozgó akadályok, illetve egy bizonyos
sebességig gyalogos érzékelésekor is működik.
A funkció ütkézésveszély érzékelésekor
figyelmezteti a vezetőt, és ha nem reagál,
automatikusan lefékezi a gépjárművet.

Figyelmezteti a vezetőt, ha fennáll a veszélye,
hogy gépkocsija összeütközik az előtte haladó
járművel. A rendszer 30 km/h fölött, a gépkocsi
elején elhelyezett radar segítségével működik.

A rendszer két óra folyamatos (65 km/h
sebesség feletti) vezetés után figyelmezteti
a vezetőt, hogy ideje szünetet tartani.

A rendszer grafikus kijelzéssel segíti a mindennapi
parkolási manővereket. Hátramenet kapcsolásakor
a 12”-os HD panoráma-képernyőn (vagy egyes
változatokon a 7”-os érintőképernyőn) azonnal
megjelenik a kamera által látott kép, és különböző
vizuális jelzések segítik a tolatási művelet megfelelő
lebonyolítását.

A rendszer egy radar segítségével érzékeli,
ha a gépkocsi előtt egy másik jármű halad,
és ügyel a vezető által előzetesen beállított
biztonságos követési távolság megtartására.
Szükség esetén a gázpedálra, illetve a fékre
hatva teljesen megtudja állítani a gépjárművet
(a stop funkció csak automata váltó esetén
érhető el).

VISSZAGURULÁSGÁTLÓ
Amikor lejtőn vagy emelkedőn megállva felengedjük a
fékpedált, a rendszer segít megtartani az autót és
megakadályozza a nem kívánt előre- vagy visszagurulást.
3%-osnál nagyobb lejtőn és emelkedőn lép működésbe, és
körülbelül 2 másodpercig stabilizálja az autót. Ez alatt a
vezető a fékpedálról biztonságosan átléphet a gázpedálra.
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ÉBERSÉGFIGYELŐ
Ez a rendszer felméri a vezető éberségi fokát,
figyelve a gépkocsi kitéréseit az út felfestéseitől.

ELEKTROMOS
KÉZIFÉK
Ez a berendezés kétféleképpen működik. Automatikusan
bekapcsol, amikor a motor leáll, indulásnál pedig kienged.
Emellett a kézifék manuálisan is be- és kikapcsolható.

25

MOTORIZÁCIÓK
ÉS EAT8
AUTOMATA
SEBESSÉGVÁLTÓ
HATÉKONYSÁG
ÉS A VEZETÉS ÉLVEZETE
Legyen szó benzines vagy dízelmotorokról, az agilis és stabil
útfekvésű Citroën Grand C4 SpaceTourer kiváló teljesítményt nyújt.
A Grand C4 SpaceTourerhez egy benzinmotor érhető el (PureTech 130),
amely 6 sebességes manuális vagy 8 sebességes EAT8 sebességváltóval
rendelhető. Emellett 2 dízelmotor választható: a BlueHDi 130, amely
vagy 6 sebességes manuális vagy 8 sebességes EAT8 sebességváltóval
társítható; továbbá a BlueHDi 160 motor, amely 8 sebességes EAT8
sebességváltóval szerelt. Az EAT8 automata sebességváltó könnyedén
kapcsol a fokozatok között, s ennek révén a vezetés kellemes, a
sebességváltások pedig zökkenőmentesek lesznek, ráadásul az autó
CO2-fogyasztása is kedvezőbb lesz.
A Citroën tapasztalt szakembereinek hála, a járművet kifogástalanul
kényelmes felfüggesztés, valamint az úttartás és a vezetési élmény
kitűnő egyensúlya jellemzi.
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GRAND C4 SPACETOURER LIVE
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28 FŐBB FELSZERELTSÉGEK
ARTENSE SZÜRKE (M)
PLATINASZÜRKE (M)

PERLA NERA FEKETE (M)
HÓFEHÉR

HOMOKSZÍN (M)
16” NOTOS
KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSA
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Állítható m
agasságú ut
asülés
Elektromos
deréktámas
z elöl massz
ázsfunkcióva
Állítható kö
l
nyöktámaszo
k elöl
Lehajtható
asztalka
Fényre söté
tedő belső
visszapillant
ó tükör
Elektromos
an állítható
és fűthető vis
szapillantót
Elektromos
ükrök fekete
an behajthat
fényezéssel
ó visszapilla
ntótükrök
Első és hátsó
elektromos
szekvenciális
ablakemelők
Automata,
két zónás klí
maberende
zés hátsó sz
ellőzéssel ké
t oldalt

ABS + REF
+

KAROSSZÉRIASZÍNEK
BELSŐ HANGULATOK
HYPE GREY BELTÉRHANGULAT

MILAZZO GREY
FEKETE-SZÜRKE SZÖVET
FEKETE SZÖVET / TEXTILBŐR
FEKETE/GRAFIT BŐR

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

ALCHEMY KÉK (M)
17” SHAMAL
KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSA

(M) : metálfényezés
- : nem rendelhető
S: -széria
O: - opció

A jelen dokumentumban ismertetett felszerelések
a Citroën Grand C4 SpaceTourer teljes kínálatát felölelik.
Az Eurpai Unióban forgalomba kerülő Citroën gépjárművek
felszereltsége országonként eltérő lehet.
A rendelkezésre álló széria- és extra felszerelések leírását
lásd a citroen.hu weboldalról letölthető árlistában.
A feltüntetett információk csak tájékoztató jellegűek.
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ÍZELÍTŐ TARTOZÉKAINKBÓL
A Citroën Grand C4 SpaceTourer egyedi kialakításához számtalan praktikus tartozék áll rendelkezésre.

GARANCIA

ÁLTALÁNOS:

3 ÉV*, a hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Citroën Assistance a hét minden napján 0–24 óráig.

FÉNYEZÉS:

3 ÉV a személygépkocsikra. 2 év a kishaszongépjárművekre.

ÁTROZSDÁSODÁS:

12 ÉV a személygépkocsikra. 5 év a kishaszongépjárművekre.
* A három év csak magányügyfelekre vonatkozik. További információért érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!

CD-lejátszó a kesztyűtartóban

Hőformázott csomagtértálca
SZERZŐDÉS

KITERJESZTETT
GARANCIA ÉS
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG
LEHETŐSÉGEK:

Citroën Costdrive: a kötelező karbantartások költségeit foglalja magában.
Citroën Essentialdrive: a kiterjesztett garancia által az autó szerződéses jótállását követően is garanciális marad
és biztosítja a szerződött időszakra az Assistance szolgáltatást.
Citroën Costdrive + : a kiterjesztett garancia által az autó szerződéses jótállását követően is garanciális marad és biztosítja
a szerződött időszakra az Assistance szolgáltatást. Továbbá a kötelező karbantartások költségeit foglalja magában.
Citroën Freedrive: Tartalmazza a Citroën Costdrive + szolgáltatáscsomagot, valamint fedezi a kopóalkatrészek cseréjét és
javítását, illetve szervizbérautót biztosít a karbantartások idejére.
Részletesebb tájékoztatást találhat az alábbi oldalon:
https://www.citroen.hu/szolgaltatasok/szolgaltatasi-szerzodesek.html#sticky
* Az érvényesség addig tart, amíg a két kritérium közül az egyik teljesül. A futásteljesítmény a 0-tól számítandó. Az autó kora az első forgalomba helyezés dátumától számítandó.

Tetőrúd

Hátsó sárfogószett

Csomagrögzítő háló magas rakományok rögzítéséhez

24 ÓRÁS ASSISTANCE:
CITROËN
A S S I S TA N C E

MÉRETEK

Önnek üzemzavar esetén sem kell aggódnia, hiszen a Citroën Assistance a nap 24 órájában kész arra, hogy segítségére siessen.
Nem kell mást tennie, mint tárcsáznia a +36-80-200-880 számot (külföldön a +36-1-348-4888 számot), és kollégáink a
helyszínre sietnek. A Citroën Assistance szolgáltatásait minden új Citroën tulajdonos 36 hónapon keresztül élvezheti, és
Panne mécanique,
accident, perte
de clés ou clés
bloquées
dans lalehet.
voiture,
erreur az Európai Unióban és
amennyiben
Citroën: garanciaszerződést
köt,bénéficient
ez az időtartam
12-60àhónap
szolgáltatás
de carburant
toutes les Citroën
de további
l’assistance
vie. Il suffitApour
cela
számos
unión kívüli
országban
vehető.
a legközelebbi
Citroën Citroën.
szerviz bevonásával végzi el a helyszíni
d’effectuer
tous
les ans,is igénybe
l’entretien
de Szolgálatunk
votre véhicule
dans le réseau
javítást, vagy ha a javításra a helyszínen nincs lehetőség, akkor megszervezi a szervizbe történő beszállítást, magára vállalva a
költségeket.
Bővebben: https://www.citroen.hu/szolgaltatasok/assistance/citroen-assistance.html

Citroën Grand C4 SpaceTourer
Motorok

PureTech 130 PureTech 130
S&S BVM6
S&S EAT8

BlueHDi 130
S&S BVM6

BlueHDi 130
S&S EAT8

BlueHDi 160
S&S EAT8

TÖLTSE LE AZ ÚJ MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA
gépkocsija adatainak személyre szabott követéséhez és a Citroën további szolgáltatásainak eléréséhez!
Személyes szerviznapló, műszaki adatok és parkolási emlékeztető egy helyen, mindig a zsebében.
Nemcsak a fogyasztási adatokat és a karbantartási műveleteket követi az applikáció, de kényelmi digitális
megoldásokat és közvetlen márkaszerviz-kapcsolatot is biztosít Önnek, valamint a kezelési útmutatóhoz is
pillanatok alatt hozzáférhet. Ha pedig azonnali működési útmutatóra lenne szüksége, akkor nyissa meg
a My Citroën alkalmazáson belül a Scan My Citroën alkalmazást, irányítsa telefonját a jármű azon részére,
amelynek működtetéséhez útmutatóra lenne szükség, és a kiterjesztett valóság segítségével máris
megkapja a választ!

Alacsony sebesség
(l/100 km)

7,1 - 7,2

8,2 - 8,2

5,3 - 5,4

5,8 - 6,0

7,1 - 7,1

Közepes sebesség
(l/100 km)

6,1 - 6,2

6,5 - 6,6

4,7 - 4,8

5,0 - 5,1

5,8 - 5,9

Nagy sebesség
(l/100 km)

5,3 - 5,4

5,5 - 5,6

4,2 - 4,3

4,4 - 4,5

5,0 - 5,0

Extra nagy sebesség
(l/100 km)

6,5 - 6,6

6,8 - 7,0

5,3 - 5,4

5,5 - 5,6

5,9 - 5,9

Kombinált ciklus
(l/100 km)

6,1 - 6,2

6,5 - 6,7

4,9 - 5,0

5,1 - 5,2

5,8 - 5,8

CO2-kibocsátás (g/km)
kombinált ciklusban

139 - 141

147 - 150

127 - 130

134 - 136

151 - 152

(1) A közölt fogyasztási és CO2 emissziós értékek megfelelnek a WLTP előírásnak (EU 2017/948 ajánlása). 2018. szeptember 1-től
a gépjárművek típusjóváhagyása a könnyű gépjárművek számára világszinten egységesített tesztelési eljárás szerint történik
(WLTP), ami egy új, valósághűbb tesztelési eljárás a fogyasztás és a CO2-kibocsátás meghatározására. Ez a WLTP eljárás
helyettesíti a korábban használt Új Európai Vezetési Ciklus (NEDC) elnevezésű tesztelési eljárást. Mivel a tesztelés valósághűbb
körülmények között történik, a WLTP szerint mért fogyasztási és a CO2 emissziós értékek számos esetben magasabbak az NEDC
eljárás szerint mért adatoknál. A fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok eltérőek lehetnek az autók felszereltségének, az opcióknak
és az alkalmazott gumiabroncs típusnak megfelelően. További információkért forduljon márkakereskedőjéhez.
(2) Minimum és maximum értékek, az autóban található opciók függvényében.

1638 / 1644

Fogyasztás és CO2-kibocsátás (WLTP)(1)(2)

1573 / 1587

1576 / 1590

1826

1971* / 2117

citroen.hu

ÉRTÉKELJE GÉPKOCSIJÁT ÉS OSSZA MEG VÉLEMÉNYÉT,
vagy véleményezze a Citroën-márkakereskedést/szervizt a vásárlást/szervizelést követően!
Értékelése felkerül a Citroën oldalára.

További
információ:
citroen.hu

889

873
4602

* Behajtott tükrökkel.
Milliméterben megadott értékek.
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értékelés

A Citroën a TOTAL-t választotta. – C Automobil Import Kft.: 1194 Budapest, André Citroën u. 1., Tel.: (06-1) 348-48-48. A katalógus az Európai Unióban forgalomba kerülő gépjárművekre vonatkozik. A katalógusban található felszereltségi elemek változattól
függően széria-, opciós, esetleg egyes régiókban nem rendelhető felszerelések. Kérje márkakereskedője segítségét! A modellekre és tulajdonságaikra vonatkozó információk a kiadvány nyomtatásakor érvényes, csak tájékoztató jellegű adatok. A termékek folyamatos
tökéletesítése során a Citroën bármikor, indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a
módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a www.citroen.hu internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum
következésképpen általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az AUTOMOBILES
CITROËN előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók. A katalógus kiadása: 2021. június. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó 2000/53/EK számú, 2000. szeptember 18-án kelt európai
közösségi irányelv rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott célkitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához újrahasznosított anyagokat is felhasznált.
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látogasson el a www.citroen.hu weboldalra!

MARS 2021.

A CITROËN TELJES VÁLASZTÉKÁNAK MEGISMERÉSÉHEZ

