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A 90-es években zenei sikereket 
elérő Le Tone 15 évet szentelt 
a zenének, majd fokozatosan 
áttért az illusztráció területére. 
Kreációival egészen a Pompidou 
Központig jutott. A színekkel 

bátran bánó művészeket preferáló Le Tone szívéhez 
a fekete-fehér is igen közel áll, amelyet egyszerű 
történetek elmeséléséhez használ. Ezeket filctollal 
rajzolja le kis füzetébe.

1919 1934 1939 19681948
Megkezdődik a Citroën Type A 
sorozatgyártása.

A Citroën a Traction Avant-nal  
forradalmasította az autózást.  
A modell az egyik egyedi tulajdonságáról 
kapta a nevét: motorja az első kereket hajtja.

A Citroën bemutatja a modern  
koncepciójú Tub-öt, amely oldalsó  
tolóajtóval rendelkezik.  
Utódja 1948-ban a Type H lesz.

Könnyű és agilis autók születnek 
ebben az időszakban, mint az  
Ami 6 és a Dyane, de ne felejtsük  
el a kultikus Meharit sem.

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

5 Rallye-Raid konstruktőri világbajnoki cím 1993 és 1997 között,  
8 WRC világbajnoki cím 2003 és 2012 között, majd 3 év alatt  
3 világbajnoki cím a WTCC-ben (2014-től 2016-ig): a Citroën  
egészen kivételes eredményekkel büszkélkedhet. Ez az egyedülálló 
szellemiségű és a kihívásokat kereső márka azzal a céllal tér vissza 
a WRC-be, hogy ismét a referencia lehessen.

2017

2016
A Cxperience Concept átértelmezi
a felső kategóriás limuzinok stílusjegyeit:
merész sziluett, designos belső kialakítás
és csúcstechnológia jellemzik.
A formatervezés szerelmeseinek
nagy örömére minden tekintetben
kimagasló minőséget képvisel.

Az 1970-es és 80-as évek  
tovább erősítik a márka technológiai 

elismertségét. Olyan modellek  
születtek, mint a CX, a BX, az AX,  
majd az XM, amelynek Hydractive 

felfüggesztése az elektronikát  
és a hidraulikát ötvözi

1974

Fedezze fel a Citroën legendás 
modelljeit 1919-től napjainkig!

A CITROËN  
VISSZATÉRÉSÉT  
A RALIBA

FEDEZZE FEL  
KÉPEKBEN
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KÍNÁLAT

CITROËN C4 SPACETOURER  
ÚJ NÉV, VÁLTOZATLAN IGÉNYESSÉG

CITROËN  
C5 AIRCROSS SUV

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI
(ELÉRHETŐ KAROSSZÉRIAMÉRETEK: 

  XS – M – XL)

AZ ÖN SZÁMÁRA IS VAN EGY CITROËNÜNK
Városban és országúton vezetve egyaránt értékelni fogja azt a kényelmet, amely mindig is jellemző volt a Citroën modellekre.

CITROËN C-ELYSÉE CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C3CITROËN C-ZERO

CITROËN BERLINGO

CITROËN C3 AIRCROSS 
KOMPAKT SUV
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A LÉNYEG

A CITROËN C4 SPACETOURER ÉS GRAND C4 SPACETOURER 
10 ERŐSSÉGE

Tekintse meg a Citroën C4 SpaceTourer és  
Grand C4 SpaceTourer funkcióit bemutató  

videókat a QR-kód beolvasásával!

DIZÁJN
10 – 15. OLDALAK

LÁBMOZDULATTAL NYITHATÓ
CSOMAGTÉRAJTÓ
24. OLDAL

TÁGAS TÉR ÉS
MODULARITÁS
20. OLDAL

VISION 360
KAMERA
28. OLDAL

PANORÁMA
SZÉLVÉDŐ
23. OLDAL

HATÉKONY 
MOTOROK
33. OLDAL

NAVIGÁCIÓ
27. OLDAL

KÉNYELEM
16. OLDAL

12” HD KÉPERNYŐ
27. OLDAL

LOUNGE CSOMAG
19. OLDAL
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TARTALOM

TARTALOM
10 – DIZÁJN 

16 – CITROËN ADVANCED COMFORT ® 

26 – TECHNOLÓGIA

36 – FŐBB FELSZERELTSÉGI SZINTEK
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DIZÁJN

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

MODERN ÉS INNOVATÍV

EGYTERŰ
5 VAGY 7 SZEMÉLYNEK
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DIZÁJN

RUBINTVÖRÖS PLATINASZÜRKE ALCHEMY KÉK

CITROËN C4 SPACETOURER  
VAGY GRAND C4 SPACETOURERER MODELLJÉHEZ

VÁLASSZON SZÍNT

HÓFEHÉR

ARTENSE SZÜRKE PLATINASZÜRKERUBINTVÖRÖS

ONYX FEKETE HOMOK

ALCHEMY KÉK

ARTENSE SZÜRKE HOMOK

A Citroën C4 SpaceTourer és Grand C4 SpaceTourer  7 karosszériaszínben 
rendelhető. A Citroën C4 SpaceTourerhez Onyx fekete tető is kérhető, 
amelyhez azonos színű tükörházak is társulnak.

HÓFEHÉR 
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DIZÁJN

VÁLASSZON  
BELSŐ HANGULATOT
STÍLUSÁHOZ

Fontos Önnek a jó közérzet és a sok fény? Sportos hangulatra 
vagy rafinált, exkluzív enteriőrre vágyik inkább?
Alakítsa ki igényeinek megfelelően  
új Citroën C4 SpaceTourer vagy 
Grand C4 SpaceTourer gépjárműve utasterét!

DUNE BEIGE: ELŐTÉRBEN A KÉNYELEM ÉS A JÓ KÖZÉRZET
A Dune Beige hangulat a fény és az apró örömök szerelmeseinek szól. A kellemes közérzetről az ultrakényelmes Relax* ülés és a masszázs funkcióval 
rendelkező első ülések gondoskodnak. Az illatosító és a hihetetlenül puha tapintású Yatago Grey szövetkárpit tovább növelik a komfortérzetet.

HYPE GREY: KÉNYELEM ÉS ELEGANCIA
A Hype Grey kialakítás választása esetén a finom tapintású bőr /szövet kárpitozás és a Lounge, illetve Gyermek csomagban foglalt szolgáltatások 
jóvoltából igazi luxuskényelemben lehet része.

* A relax ülések kizárólag bőrkárpitozás esetén elérhetőek.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

MINDENRE KITERJEDŐ, MAGASFOKÚ KÉNYELEM

A Citroën kimagasló 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 program négy pilléren nyugszik: finom tapintású  
anyagok és kiváló akusztika, minden körülmények között praktikusnak bizonyuló 
utastér, kikapcsolódást biztosító nyugodt légkör és hasznos,  
intuitív technológiák.

FEJLETT  
TECHNOLÓGIA

ÉLVEZETES 
UTAZÁS

KÖRÜLÖLELŐ 
KOMFORT ÉS NYUGALOM

ÖTLETES 
TÁROLÓHELYEK
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

A KIVÉTELES KÉNYELEMÉRT
LOUNGE CSOMAG

A Citroën C4 SpaceTourer és Grand C4 SpaceTourer  
„loft» stílusban kialakított, rendkívül tágas, világos és 
otthonos utastérrel rendelkzik. Egyes beltér 
hangulatokkal Lounge csomagtartalom is jár, mely 
többek között masszázs funkcióval ellátott első üléseket 
és ultrakényelmes Relax utasülést* foglal magában.
Utóbbiban kinyújtott lábbal utazhatunk. Az első ülések 
ezen felül három helyzetbe állítható Relax fejtámlával 
vannak felszerelve, melyen állítható oldalfülek 
gondoskodnak a fej tökéletes megtámasztásáról.  
A Citroën tapasztalt szakembereinek hála, a járművet 
kifogástalanul kényelmes felfüggesztés, valamint az 
úttartás és a vezetési élmény kitűnő egyensúlya 
jellemzi.

* A Relax utasülés csak bőrkárpitozás esetén elérhető.
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A hátsó üléssorban három azonos méretű, dönthető és csúsztatható 
ülés várja az utasokat. Az első ülések háttámláján lehajtható asztalka 
található*. 

A kivételesen tágas belső térben mindenki ideális körülmények között 
utazhat. Az asztalka helyzetbe állítható első utasülés* és a sík padló* 
jóvoltából hosszú tárgyak szállítására is lehetőség nyílik.

Az új Citroën C4 SpaceTourer és Grand C4 SpaceTourer számtalan 
tárolóhelyet kínál. Ilyenek a hűtött első kesztyűtartó, az USB csatlakozót 
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.
** Csomagtér teljesen előretolt hátsó ülések esetén.

TÁGAS
ÉS VARIÁLHATÓ
A MAXIMÁLIS KÉNYELEMÉRT

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

CITROËN 
C4 SPACETOURER

AKÁR

630 L**

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

AKÁR

704 L**

A  C S O M A G T É R  T É R F O G A T A
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

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. 

* Csak a Grand C4 SpaceToureren elérhető változattól függően.

FÉNYÁRBAN ÚSZÓ  
UTASTÉR

PANORÁMA- 
SZÉLVÉDŐ
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A Citroën C4 SpaceTourer és 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.

ELÉG EGY  
LÁBMOZDULAT 
A CSOMAGTÉR NYITÁSÁHOZ 

CITROËN ADVANCED COMFORT ®24 25



TECHNOLÓGIA

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 
könnyebek 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* (Apple CarPlay™ és 
Android Auto rendszerek).
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TECHNOLÓGIA

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.

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).

360°-os KAMERASEBESSÉGTÁBLA- 
OLVASÓ 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.

AKTÍV  
FÉNYSZÓRÓ-  
VEZÉRLÉS
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 KIKAPCSOLHATÓ KIKAPCSOLHATÓ KIKAPCSOLHATÓ

15 VEZETÉSSEGÍTŐ
ÉS BIZTONSÁGI 
RENDSZER AKTÍV  

HOLTTÉRFIGYELŐ  
RENDSZER
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.

KIKAPCSOLHATÓ
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TOLATÓ- 
KAMERA
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.

TECHNOLÓGIA

ADAPTÍV SEBESSÉG- 
SZABÁLYOZÓ  
STOP-FUNKCIÓVAL 
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 a BlueHDi 160 S&S EAT8 
esetén elérhető).

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. A rendszer és az éberségfigyelő  
funkció együttes használatával a volánnál történő 
elalvás is megelőzhető.

AKTÍV SÁVTARTÓ 
ASSZISZTENS

ÜTKÖZÉSVESZÉLY 
JELZŐ
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.

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 ütközésveszély érzékelésekor 
figyelmezteti a vezetőt, és ha nem reagál, 
automatikusan lefékezi a gépjárművet.

ACTIVE 
SAFETY BRAKE

ÉBERSÉG- 
FIGYELŐ
Ez a rendszer felméri a vezető éberségi fokát,  
figyelve a gépkocsi kitéréseit az út felfestéseitől.

KIKAPCSOLHATÓ KIKAPCSOLHATÓ KIKAPCSOLHATÓ

VISSZAGURULÁS- 
GÁTLÓ
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.

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

Legyen szó benzines, vagy dízelmotorokról, az agilis 
és stabil útfekvésű Citroën C4 SpaceTourer  
és Grand C4 SpaceTourer kiváló teljesítményt nyújt.  
A Grand C4 SpaceTourerhez egy benzinmotor 
elérhető (PureTech 130), amely  6 sebességes 
manuális vagy 8 sebességes EAT8 sebességváltóval 
rendelhető, valamint 2 dízelmotor választható:   
a BlueHDi 130, amely vagy 6 sebességes manuális 
vagy 8 sebességes EAT8 sebességváltóval társítható; 
továbbá a a BlueHDi 160 motor, amely 8 
sebességes EAT8 sebességváltóval szerelt. 

A C4 SpaceTourer esetében a 130 lóerős 
benzinmotor (PureTech 130) 8 sebességes EAT8 
automata váltóval elérhető, valamint választahtó 
hozzá a BlueHDi 130 dízelmotor, amelyhez  
6 fokozatú manuális vagy 8 fokozatú (EAT8) 
automata sebességváltó kérhető.

Minden erőforrás Stop & Start technológiával 
szerelt, így a fogyasztás és a környezet terhelése 
tovább csökkenthető.

FEJLETT TECHNOLÓGIÁVAL 

HATÉKONY  
MOTOROK 

*  A 2015, 2016, 2017 és 2018-as év motorja díj győztesei az 1 l-1,4 l kategóriában  
a PureTech 110 és 130 motorok lettek. A díjat a brit »Engine Technology International« 
magazin szervezésében a »The International Engine of theYear Awards« zsűrije ítélte oda.
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TECHNOLÓGIA

A maximális kényelem és a vezetési élmény 
érdekében a Citroën C4 SpaceTourer és Grand C4 
SpaceTourer immár 8 fokozatú EAT8 (Efficient 
Automatic Transmission 8) automata 
sebességváltóval is elérhető. Az EAT8 sebességváltó 
a váltások optimalizásával csökkenti a fogyasztást és 
a CO2-kibocsátását.
A nagynyomású, közveten befecskendezéses  
130 lóerős 3 hengeres benzinmotor az új generációs 
turbófeltöltővel még alacsony fordulatszám mellett is 
kifejezetten kényelmesen vezethető az EAT8 8 
fokozatú automata sebességváltóval. A motor 
nyomatékának 95%-a már rendelkezésre áll  
az 1500-3500 fordulatszám tartományban. 

ÉS VEZETÉSI ÉLMÉNY
KÉNYELEM 
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KAROSSZÉRIASZÍNEK* BELSŐ HANGULATOK KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSÁK

FŐBB FELSZERELTSÉGEK

*  opcionális mind a C4 SpaceTourer, mind a Grand C4 SpaceTourer  
LIVE modelleken, standard a FEEL felszereltség esetén

** csak a C4 SpaceTourer FEEL-en elérhető opcióként)
*** standard a Grand C4 SpaceTourer Shine kivitelen

(M) : metálfényezés

A jelen dokumentumban ismertetett felszerelések a Citroën C4 SpaceTourer és 
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.

MILAZZO GREY  

WILD BLUE HANGULAT

FEKETE BŐR

HYPE GREY HANGULAT

FEKETE FINN SZÖVET/ 
SZÜRKE BŐR

FEKETE BŐR

YATAGO GREY SZÖVET FEKETE BŐR NAPPA BŐR
FEKETE & BÉZS

DUNE BEIGE HANGULAT

16”-OS NOTOS 
KÖNNYŰFÉM  

KERÉKTÁRCSA*

17”-OS ZEBRA  
KÖNNYŰFÉM  
KERÉKTÁRCSA

FEKETE+ 
GYÉMÁNTFÉNYŰ**

17”-OS PONTEVEDRA  
KÖNNYŰFÉM  
KERÉKTÁRCSA

FEKETE+ 
GYÉMÁNTFÉNYŰ***

PLATINASZÜRKE (M)

ARTENSE SZÜRKE (M)

ONYX FEKETEHOMOK (M)

HÓFEHÉR

RUBINTVÖRÖS (M)

ALCHEMY KÉK (M)
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NEDC(1) SZERINTI FOGYASZTÁSI ÉS SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSI ADATOK

C4 SpaceTourer Város  
(l/100km)

Városon kívül  
(l/100km)

Vegyes  
(l/100km)

CO2-kibocsátás 
(g/km)

PureTech 130 S&S EAT8 5,6 4,4 4,8 110

BlueHDi 130 S&S 4,5 3,5 3,9 102

BlueHDi 130 S&S EAT8 4,1 3,5 3,7 98

C4 SpaceTourer Város  
(l/100km)

Városon kívül  
(l/100km)

Vegyes  
(l/100km)

CO2-kibocsátás 
(g/km)

PureTech 130 S&S 6,1 4,4 5 114

PureTech 130 S&S EAT8 5,8 4,5 5 114

BlueHDi 130 S&S 4,6 3,6 3,9 104

BlueHDi 130 S&S EAT8 4,1 3,6 3,7 99

BlueHDi 160 S&S EAT8 5,5 4,2 4,7 124

ÍZELÍTŐ TARTOZÉKAINKBÓL MÉRETEK
A Citroën C4 SpaceTourer és Grand C4 SpaceTourer egyedi kialakításához számtalan 
praktikus tartozék áll rendelkezésre.

CD-lejátszó a kesztyűtartóban Hőformázott csomagtértálca

Kerékpárszállító GyermekülésekCsiszolt inox küszöbvédő

S Z E R Z Ő D É S

G A R A N C I A

ÁLTALÁNOS: 2 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.

KITERJESZTETT 
GARANCIA ÉS
SZOLGÁLTATÁSI  
SZERZŐDÉSEK: Szolgáltatási szerződéseinkkel és az elérhető garanciakiterjesztésekkel kapcsolatban  
 érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!

 További információért érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!
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* Behajtott tükrökkel.
Milliméterben megadott értékek.

FŐBB FELSZERELTSÉGEK

(1)   2017. szeptember 1-jétől egyes új gépjárművek üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatainak meghatározása az új 
WLTP szabályozás alapján történik, de az összehasonlíthatóság érdekében a kapott értékeket átváltottuk az NEDC-nek 
megfelelő adatokká. Bővebb információért és az esetleges változásokkal kapcsolatban kérjük, forduljon Citroën 
márkakereskedőjéhez. A feltüntetett értékek nem veszik figyelembe például a használati feltételeket, a vezetési stílust, a széria-, 
illetve opciós felszereléseket, és a gumiabroncs típusa is hatással lehet rájuk. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási 
adatokkal kapcsolatban bővebben lásd a Citroën márkakereskedésekben, a francia ADEME környezetgazdálkodási és 
energetikai ügynökségtől (Éditions, 2, square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) vagy a http://www.carlabelling.
ademe.fr/ címen ingyenesen elérhető „Az új személygépjárművek hagyományos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási 
adatai” című gyakorlati útmutatót. 

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

avis clients

citroen.fr

TÖLTSE LE AZ ÚJ SCAN MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA,
hogy a gépkocsi kezelési könyve mindig elérhető legyen! A kiterjesztett valóság segítségével
szkennelje be a gépkocsi Önt érdeklő elemét, és azonnal megkapja a szükséges információt.

TÖLTSE LE AZ ÚJ MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA
gépkocsija adatainak személyre szabott követéséhez és a Citroën további szolgáltatásainak  
eléréséhez!

További 
információ: 
citroen.hu

  –  C AUTOMOBIL IMPORT KFT.: 1194 Budapest, André Citroën u. 1., Tel.: (06-1) 348-48-48. A kiadvány az Európai Unióban forgalomba kerülő gépjárművekre 
vonatkozik. 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: 2019. október. 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.

A                  a                  -t választotta.
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A CITROËN TELJES VÁLASZTÉKÁNAK MEGISMERÉSÉHEZ 
látogasson el a www.citroen.hu weboldalra! 2
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