
CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO 



INTUITIVEN
VMESNIK NA DOTIK

Prečiščena armaturna plošča vozil CITROËN C4 PICASSO in GRAND C4 PICASSO je organizirana 
okrog dveh zaslonov. Na 7-palčnem zaslonu na dotik voznik lahko upravlja vse funkcije svojega 
vozila: dvopodročno klimatsko napravo, medije, navigacijski sistem, telefonijo, sisteme za pomoč 
pri vožnji ter portal s storitvami s povezavo v internet CITROËN Multicity Connect (glede na državo). 
12-palčni panoramski zaslon visoke ločljivosti, ki je prilagodljiv po meri uporabnika, prikazuje 
bistvene informacije za vožnjo. Na njem so lahko prikazane informacije navigacijskega sistema, 
sistemov za pomoč pri vožnji, osebna fotografi ja na namizju …

VOZILI CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO PRINAŠATA POVSEM NOV 
VMESNIK, KI VOZNIKA POVEZUJE Z AVTOMOBILOM. UVAJATA DVA ZASLONA: 
7-PALČNI ZASLON NA DOTIK ZA UPRAVLJANJE FUNKCIJ IN 12-PALČNI ZASLON 
VISOKE LOČLJIVOSTI ZA PREGLEDNO OBJAVO VSEH POTREBNIH INFORMACIJ.



NAVIGACIJA

KONFIGURACIJA

Navigacijski sistem s 7-palčnim zaslonom na 
dotik ponuja način prikaza iz ptičje perspektive 
Birdview ter zemljevide evropskih držav. 
7-palčni zaslon na dotik poenostavlja uporabo 
navigacijskega sistema.

Ko je vozilo CITROËN C4 PICASSO oziroma 
GRAND C4 PICASSO ustavljeno, se 7-palčni 
zaslon na dotik lahko spremeni tudi v 
interaktivna navodila za uporabo, da lahko 
uporabnik spozna prav vse posebnosti vozila. 
Na njem je mogoče tudi urejati nastavitve 
nekaterih sistemov, prilagoditi oblikovno 
temo ali uporabljati raznolike pripomočke, kot 
sta kalkulator in koledar.

Pribor za prostoročno telefoniranje Bluetooth* 
poskrbi za varno opravljanje telefonskih 
klicev. Po zaslugi 7-palčnega zaslona na dotik 
je mogoče enostavno sprejeti klic ali odpreti 
svoj telefonski imenik, v katerem lahko svojim 
kontaktom dodamo tudi lastne fotografi je.

* Deluje z združljivim telefonom.

POMOČ PRI VOŽNJI

S 7-palčnim zaslonom na dotik je mogoče 
vklopiti in izklopiti vse sisteme za pomoč pri 
vožnji, kot so nadzor mrtvega kota, samo- 
dejne dolge luči, opozorilnik nenamerne 
menjave voznega pasu, pomoč pri parkiranju 
Park Assist …

VEČPREDSTAVNOST

S pomočjo 7-palčnega zaslona na dotik je 
mogoče intuitivno preklopiti med CD-
predvajalnikom in ključem USB ali digitalnim 
predvajalnikom formata MP3, imenovanim 
Juke-box. Na njem lahko uporabnik tudi 
preklaplja med shranjenimi radijskimi 
postajami ali se premika po seznamih 
predvajanja svojega prenosnega predvajalnika 
glasbe. Osem zvočnikov avdiosistema Hi-Fi 
proizvajalca JBL® predvaja zvok z odlično 
kakovostjo reprodukcije.

POVEZLJIVE STORITVE 
»CITROËN MULTICITY 

CONNECT«

Storitve CITROËN Multicity Connect, 
povezane v omrežje 3G, so revolucio- 
narna ponudba, ki se umešča med si- 
stem GPS in multimedijsko tablico. Ta 
tehnologija, ki je na voljo v nekaterih 
državah, pomaga poiskati najboljšo 
pot, med potjo pa voznik lahko varno 
uporablja tudi svoje priljubljene aplika- 
cije: družabna omrežja, TripAdvisor©, 
Guide Michelin, Coyote™…

TELEFONIJA

DVOPODROČNA 
KLIMATSKA NAPRAVA

Po zaslugi dvopodročne klimatske naprave imata 
voznik in sovoznik vsak svoje stikalo za nastavitev 
temperature. 

7 NEPOGREŠLJIVIH FUNKCIJ



L            FTANOTRANJOST, 
ZASNOVANA 

V DUHU OPREME …

V potniškem prostoru je vse usmerjeno v udobje. Dvopodročno samodejno klimatsko napravo pri prednjih sedežih 
se upravlja na 7-palčnem zaslonu na dotik. Zadaj imajo potniki v drugi vrsti sedežev dvoobmočne zračnike, v tretji 
vrsti sedežev pa je kot novost uveden še dodatni zračnik. Kakovost bivanja je bila v teh vozilih še izboljšana po 
zaslugi podaljšane medosne razdalje, ki poskrbi za več prostora za noge. Za CITROËN C4 PICASSO in GRAND 
C4 PICASSO je na voljo paket Lounge z masažnimi sedeži in sovoznikovim sedežem s funkcijo za več udobja, da 
ima sovoznik med potovanjem lahko iztegnjene noge. Vseh 5 sedežev je opremljenih z vzglavniki Relax, katerih 
stranska dela je mogoče prilagoditi, da se odlično prilegajo glavi.

V NOTRANJOSTI STA CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO KOT LOFT –
S SVETLOBO OBLIT, PRIJAZEN IN IZJEMNO PROSTOREN AMBIENT.



UGLAJENOST STILA

CITROËN
GRAND C4 PICASSO



MOTORJI, PRIJAZNEJŠI DO

OKOLJA
   96 g CO2 /km*

CITROËN V VSEH FAZAH RAZVOJA SVOJIH AVTOMOBILOV VELIKO POZORNOSTI POSVEČA SKRBI 
ZA OKOLJE. INOVATIVNI IN ZMOGLJIVI MOTORJI TE ZNAMKE BELEŽIJO NAJNIŽJE EMISIJE V SVOJIH 
RAZREDIH.

Novi motorji BlueHDi izpolnjujejo nov standard Euro 6 in zaznamujejo velik napredek v skrbi za okolje. Poleg tega, da so 
opremljeni s fi ltrom, ki zmore zadržati 99,9 % trdnih delcev v izpušnih plinih, imajo vgrajen tudi nov sistem selektivne 
katalitične redukcije SCR (Selective Catalytic Reduction), ki odstrani do 90 % dušikovih oksidov (NOx).

Vsi dizelski motorji (razen HDi 90 BVM in HDi 115 BVM6) so opremljeni z 
mikrohibridno tehnologijo e-HDi, to je kombinacija motorja HDi in sistema 
Stop & Start. Sistem Stop & Start, ki je tih in ne povzroča tresljajev, pomaga 
zmanjševati emisije CO

2
 in porabo goriva. Ko vozilo miruje, se motor samo-

dejno ugasne.
Vsi dizelski motorji so opremljeni tudi s fi ltrom trdnih delcev, ki pripomore k 
varovanju okolja, saj preprečuje izpuste trdnih delcev v izpušnih plinih.

* Z motorjem BlueHDi 120 BVM6 96 g 
   za CITROËN C4 PICASSO.



ZA VEČ UDOBJA IN VARNOSTI CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO NADZIRATA MRTVE KOTE, OB PRIBLIŽE- 
VANJU VOZILA IZ NASPROTNE SMERI SAMODEJNO PREKLOPITA NA ZASENČENE LUČI IN VOZNIKA OPOZORITA, ČE 
NENAMERNO ZAMENJA VOZNI PAS, TOREJ PREČKA RAZMEJITVENO ČRTO NA SVOJI LEVI ALI DESNI.

C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO, KI STA IZDELANA NA NOVI KONSTRUKCIJSKI OSNOVI EMP2, IMATA OPTI-
MAL NO KONSTRUKCIJO, KI ZDRUŽUJE KOMPAKTNO NOTRANJOST, KAKOVOST BIVANJA IN PROSTOREN PRTLJAŽNIK.

Sistem za nadzor mrtvega kota (SAM) zaznava prisotnost 
vozil na desni in na levi strani do 3 m za vozilom CITROËN 
C4 PICASSO oziroma GRAND C4 PICASSO. Čim se v 
slabo preglednem območju znajde vozilo, voznika na to
opozori oranžen svetlobni signal v vzvratnem ogledalu na 
ustrezni strani. 

Vozila CITROËN C4 PICASSO nudijo številna 
odlagalna mesta: spredaj je na voljo hlajen 
predal pri sovozniku, še en predal je umeščen 
v sredini ter še tretji za prestavno ročico, zadaj 
pa sta na voljo dva predala v tleh s pokrovom 
ter mrežasti žepi na hrbtiščih prednjih sedežev. 
Osebne predmete lahko shranimo tudi v 
predale pod prednjimi sedeži (glede na 
izvedenko). 

Funkcija Park Assist je aktiven sistem za pomoč pri pravo- 
kotnem in bočnem parkiranju. Na voznikovo zahtevo sistem 
samodejno poišče parkirno mesto in upravlja krmilni mehani- 
zem, s čimer poskrbi za varno parkiranje. Vozniku preostane
le, da vklopi vzvratno prestavo in nato pospešuje oziroma zavira. 
Podrobne podatke o postopku sporočajo zvočni signali in slika 
na 12-palčnem panoramskem zaslonu. 
 

Vsi trije zadnji sedeži so enako veliki in pot-
nikom nudijo veliko udobja. V hrbtiščih pred-
njih sedežev sta nameščeni bralna lučka in 
mizica. Natančen in močan svetlobni snop 
omogoča udobno branje, ki ni moteče za
ostale potnike.

Sredinska konzola ima velik predal, ki ga 
varuje drsna loputa, ter dva nosilca za
kozarce.  

Konzolo je mogoče povsem enostavno
odstraniti (vozilo z robotiziranim menjal-
nikom) in se enostavneje presesti z vozniko-
vega sedeža na sovoznikovega.

Po zaslugi diskretno vgrajenih kamer pogled 360° olajša 
vožnjo. Funkcija vozniku prikaže bližnjo okolico v 360°, 
torej širše od njegovega vidnega polja. Za prilagajanje 
sleherni situaciji sistem na 12-palčnem panoramskem 
zaslonu visoke ločljivosti prikaže 4 poglede: pogled 360° iz 
ptičje perspektive, da voznik vozilo lahko opazuje od zgoraj 
in takoj vidi morebitne ovire (vozilo, urbano pohištvo, pešci); 
pogled vzvratno; panoramski pogled levo in desno, ki sta
na primer zelo uporabna pri zapuščanju garažne hiše.

NADZOR MRTVIH KOTOV ODLAGALNA MESTA MIZICE SNEMLJIVA SREDINSKA KONZOLAPARK ASSIST POGLED 360°

VGRAJENA TEHNOLOGIJA ZA VARNEJŠO VOŽNJO PRTLJAŽNIK IN ODLIČNA ODLAGALNA MESTA
Prtljažnik vozila CITROËN C4 PICASSO ima 537 litrov prostornine, GRAND C4 PICASSO pa skupaj 645 litrov. Motorizirana prtljažna vrata se samodejno 
odprejo na daljavo z daljinskim upravljalnikom ali ročno s pritiskom na gumb na prtljažnih vratih. Za več varnosti je sistem opremljen z zaščito pred priščipanjem, 
ki prekine zapiranje, če zazna prisotnost osebe ali predmeta. Za več udobja je mogoče shraniti tudi višino odpiranja. Tretja vrsta zložljivih sedežev ponudi 
povsem raven pod za prevoz večjih predmetov. 



(A) In ostali dodatni materiali.
(K): Kovinska – (B): Biserna – (N): Navadna. 
Kovinske in biserne barve ter črna barva Onyx so na voljo za doplačilo.

Hickory (B) Siva Aluminium (K)Siva Shark (B)

Modra Télès (K) Bela Banquise (N)

Rdeča Rubi (B)Modra Kyanos (K)Črna Onyx (N)

Tkanina Milazzo/
Calodras Mistral (A)

Tkanina Ondulice Mistral/
Milazzo Gris (A)

Tkanina Ondulice Mistral/
Milazzo Champagne (A)

Zrnato usnje Mistral/
perforirano usnje Mistral (A)

Komb. sivega usnja Ardoise/
tkanine Finn (A)

Komb. usnja Champagne/
tkanine Finn (A)

Sivo usnje Nappa v dveh 
odtenkih/Champagne (A)

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 stran-
ske varnostne blazine ter zavesaste varnostne 
blazine – Pomoč pri speljevanju navkreber – 
FSE (Električna parkirna zavora) – Regulator/
omejevalnik hitrosti – Klimatska naprava z dvo-
področno 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 – Avdio- 
sistem MP3 s 6 zvočniki na 7-palčnem zaslonu 
na dotik – Volanski obroč v usnju v 2 sklopih
(2 skupini tipk) – Oblazinjenje črno/siva tka-
nina Milazzo – Diodne dnevne luči – Pribor
za zasilno popravilo predrte pnevmatike – 
16-palčni okrasni kolesni pokrovi Loo.

CITROËN C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO 
SEDUCTION:
Oprema ATTRACTION + Samodejna kli mat-
ska naprava z dvopodročno regulacijo – Zračnik  
za dve območji v 2. vrsti sedežev – Samodejni 
vklop zasenčenih luči – Samodejno brisanje 
vetrobranskega stekla – Zložljivi mizici na 
hrbtiščih prednjih sedežev – Avdiosistem MP3 
s 6 zvočniki na 7-palčnem zaslonu na dotik in 
dvopasovni radijski sprejemnik – 12-voltna 
vtičnica na sredinski konzoli – Oblazinjenje 
črno/siva tkanina Ondulice – Prednje 
meglenke.

CITROËN C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO 
INTENSIVE:
Oprema SEDUCTION + Prostoročni vstop v 
vozilo in zagon motorja – Pomoč pri parkiranju 
zadaj – Vzdolžni strešni nosilci** – Navigacij- 
ski 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 me-
glenke s statično osvetlitvijo pri zavijanju – 
Električno preklopljiva zunanja vzvratna ogle-
dala – Kromirani bočni dekorativni elementi* 
– 16-palčna aluminijasta platišča.

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 var-
nostnega pasu (aktivno od hitrosti 10 km) – 
Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo 
– Citroën e-Touch(2) – Paket sedežev Premiere 
Classe – Oblazinjenje črno/sivo ali črno/
champagne Mixte usnje/tkanina ter 4 tepihi 
– Masažni prednji sedeži – Sovoznikov sedež 
Relax z električno nastavljivim naslonom za 
noge – Vzglavniki Relax – Dodatno zatem-
njena večplastna akustična zadnja stranska 
stekla – 3D diodne zadnje luči – Samodejno 
odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat – Odstran-
ljiv odlagalni prostor v prtljažniku – 17-palčna 
aluminijasta platišča.

Oprema je informativna in se lahko spremeni.
* Pri C4 PICASSO.
** Pri GRAND C4 PICASSO.
(1) Deluje z združljivim telefonom.
(2) Sklop storitev, ki vključuje klice v sili in klice 
za pomoč na cesti z lokalizacijo vozila.

Platišče Garbin 16”
za C4 Picasso

in Grand C4 Picasso

Platišče Levant 17”
za C4 Picasso

in Grand C4 Picasso

Dvobarvno platišče 
Éole 18” za C4 Picasso 

in Grand C4 Picasso

Dvobarvno platišče 
Zephyr 17”

za C4 Picasso

Platišče Aquillon 17”
za Grand C4 Picasso

Pokrov Loo 16”
za C4 Picasso

Pokrov Hegoa 16”
za Grand C4 Picasso

Platišče Notos 16”
za C4 Picasso

in Grand C4 Picasso

OSNOVNA OPREMA 
GLEDE NA IZVEDENKE

* Vse informacije o motorjih se lahko spremenijo. ** Na voljo odvisno od države. BVM: 5-stop. ročni menjalnik – BVM6: 
6-stop. ročni menjalnik – EAT6: 6-stop. samodejni menjalnik – ETG6: 6-stop. robotizirani menjalnik Effi cient Tronic.
Zgoraj navedena poraba goriva ustreza homologiranim vrednostim v skladu z evropsko zakonodajo, ki velja za vse proizva-
jalce in za vsa vozila, ki se prodajajo v EU. Vrednosti so pridobljene v skladu s strogimi pogoji preizkušanja (temperatura, 
masa, značilnosti preizkusne naprave z valji itd.) in v pogojih umirjenega načina vožnje. Zaradi dejanskih prometnih in vre-
menskih razmer, stanja obremenitve vozila, načina vožnje, tlaka v pnevmatikah, prisotnosti strešnega prtljažnika (čeprav 
praznega), daljše uporabe klimatske naprave in/ali gretja, stanja vozila se poraba goriva seveda lahko razlikuje od homo-
logiranih vrednosti. Za čim boljši izkoristek svojega vozila si oglejte nasvete za eko vožnjo na spletni strani www.citroen.si.

Vozili Citroën C4 Picasso in Grand C4 
Picasso vam ponujata sisteme za aktivno in 
pasivno varnost najnovejše generacije …

AFIL: Opozorilnik nenamerne menjave 
voznega pasu je sistem pomoči pri vožnji,
ki voznika opozori, kadar nenamerno za- 
pelje čez prekinjeno ali neprekinjeno črto 
brez vključenih ustreznih smernih kazalcev. 
Sistem voznika opozori s tresljajem v vozni- 
kovem varnostnem pasu na tisti strani, proti 
kateri je nenamerno zapeljal. Cilj je voznika 
opozoriti, da bi popravil smer vožnje.

AFU: Sistem pomoči pri nujnem zaviranju 
v trenutku ojača zavorno silo, če voznik hitro 
pritisne zavorni pedal, in tako skrajša za- 
vorno pot. Samodejno sproži tudi varnostne 
utripalke in tako opozarja voznike za vozi- 
lom. 

ASR: Sistem za krmiljenje spodrsavanja 
pogonskih koles je elektronska naprava, ki 
skrbi za ohranjanje vlečne moči in odzivnost 
vozila pri speljevanju na površini s slabim 
oprijemom. Čim zaznavala te naprave 
zaznajo spodrsavanje enega ali več koles, 
naprava uravnava njihovo zaviranje.

CITROËN Connect Box s paketom 
SOS & Avtomobilska asistenca: 
Ponudba inovativnih storitev Citroën klic v sili 
in asistenca z lokalizacijo. Ti brezplačni 
storitvi v primeru okvare ali prometne 
nesreče poskrbita za natančno določitev 
položaja vozila in hitro intervencijo. V oseb- 
nem prostoru MyCITROËN na internetu sta 
na voljo še dve drugi storitvi: Virtualna 
servisna knjižica Citroën ter Éco Driving 
Citroën.

ESP: Elektronski nadzor stabilnosti je 
pameten elektronski sistem, ki posreduje v 
primeru, da vozilo v ovinku izgubi oprijem, 
ter v kolikor je to mogoče v okviru fi zikalnih 
zakonov, vozilo ohrani v želeni smeri vožnje 
preko poseganja v zavore in plin. 

FSE: Električna parkirna zavora je funkcija 
pomoči pri speljevanju navkreber. Ko voznik 
spusti zavorni pedal, funkcija za trenutek 
zadrži vozilo na mestu (zategnjena zavora), 
da ima voznik dovolj časa za premik noge z 
zavornega pedala na pedal za plin.

REF: Elektronski razdelilnik zavorne sile se 
poslužuje zaznaval sistema ABS, da zago- 
tavlja optimalno zavorno moč na zadnjih 
kolesih z ločenim upravljanjem desnega in 
levega kolesa.

Povprečna poraba goriva: od 3,8 do 6,3 
l/100 km, emisije CO

2
 od 98 do 145 g/

km, emisijska stopnja EURO 5 in EURO 6, 
specifi čne emisije dušikovih oksidov od 
0,0154 do 0,1552 (NOx). Pri dizelskih 
motorjih je vrednost specifi čne emisije trdih 
delcev od 0,00001 do 0,00031 g/km, 
število trdnih delcev pa od 0,03 do 2,15 × 
1011. Ogljikov dioksid (CO

2
) je najpo- 

membnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zuna- 
njega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih 

oksidov.

Vozila CITROEN C4 PICASSO in GRAND C4 PICASSO imajo nove motorje 
BlueHDi 120 in BlueHDi 150, ki izpolnjujejo bodoče standarde Euro 6 in hkrati 
dosegajo nižjo porabo goriva in emisije (od 3,7 l /100 km in 96 g CO

2
/km) :

–   katalizator SCR (selektivna katalitična redukcija) pred fi ltrom trdnih delcev z aditivom 
omogoča hitrejšo obdelavo izpušnih plinov;

–   dušikovi oksidi (NOx) se po kemijski reakciji z dodatkom h gorivu AdBlue® pretvorijo v 
vodno paro in dušik (inertni plin);

–   v posodo za dodatek d’AdBlue® (17 litrov) med dvema servisnima intervaloma v 80 % 
primerov ni treba dolivati dodatka.

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO
2
 (po Direktivi 1999/100/ES)*

Motorji Pnevmatike
Mestna 
vožnja 

(l/100km)

Izvenmestna 
vožnja 

(l/100 km)

Kombinirana 
vožnja 

(l/100 km)

Emisije CO
2
 

(g/km)

C4 Picasso in Grand C4 Picasso VTi 120 BVM 16” in 17” 8,5 4,9 6,3 145

C4 Picasso in Grand C4 Picasso THP 155 BVM6

16” in 17” 8,1 4,7 5,9 137

18” 8,1 4,9 6,1 140

C4 Picasso in Grand C4 Picasso THP 165 S&S EAT6

17” 7,4 4,6 5,6 130

18” 7,5 4,9 5,8 134

C4 Picasso HDi 90 BVM 16” in 17” 4,8 3,8 4,2 110

C4 Picasso in Grand C4 Picasso e-HDi 90 ETG6 16” 4,2 3,5 3,8 98

C4 Picasso in Grand C4 Picasso HDi 115 BVM6 16” in 17” 5,2 3,8 4,3 114

C4 Picasso in Grand C4 Picasso e-HDi 115 BVM6 16” in 17” 4,5 3,8 4,0 105

C4 Picasso in Grand C4 Picasso e-HDi 115 ETG6

16” 4,4 3,7 4,0 104

17” 4,5 3,8 4,0 105

C4 Picasso BlueHDi 120 BVM6 96 g ** 16” 4,4 3,3 3,7 96

C4 Picasso BlueHDi 120 BVM6 16” in 17” 4,4 3,5 3,8 100

Grand C4 Picasso BlueHDi 120 BVM6 98 g ** 16” 4,5 3,3 3,8 98

Grand C4 Picasso BlueHDi 120 BVM6

16” 4,6 3,7 4,0 105

17” 4,5 3,8 4,0 106

C4 Picasso in Grand C4 Picasso BlueHDi 150 BVM6

17’’ 4,2 3,7 3,9 102

18’’ 4,4 3,7 4,0 105

C4 Picasso in Grand C4 Picasso BlueHDi 150 EAT6

17’’ 5,2 4,1 4,5 117

18’’ 5,4 4,2 4,6 120

TEHNOLOGIJA 
SLUŽI VAŠI VARNOSTI

PRIJAZEN 
DO OKOLJA
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CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C4 PICASSO

* Preklopljena zunanja ogledala.
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CITROËN SLOVENIJA d.o.o.: Barjanska c. 54, 
1000 Ljubljana. Telefon: 01/20 04 200, faks: 
01/20 04 229, www.citroen.si. 
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 mode-
lov brez predhodne najave in obveznosti do poso-
dobitve vsebine prospekta. Fotografi je 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. Preds-
tavljene barve karoserij in oblazinjenj so informativne 

narave, ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive 
reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno prede-
lali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne 
tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO

2
 

in drugačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki 
smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili 
kakšno napako, vas prosimo, da nas o tem obves-
tite. 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 infor-
macije o storitvah CITROËN stopite v stik z enim 
od pooblaščenih prodajnih mest Citroën Slovenija. 
Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 080 2299. 
Klic je brezplačen. 

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 (klasifi kacija M1) in 2 leti za dostavna vozila (klasifi kacija N1) 
brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali zamenjavo delov, ki imajo 
napako v zunanjem videzu. Velja po splošnih pogojih garancije na barvo, opisanih v servisni 
in garancijski knjižici.

• GARANCIJA NA PRERJAVENJE
Velja 5 let za dostavna vozila (klasifi kacija N1) in 12 let za vsa ostala vozila (klasifi kacija 
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, prodana na področju Slovenije, v času pogodbene garancije. Velja po splošnih pogojih 
o storitvah Citroën Assistance, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

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

• STORITVE CITROËN
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri pooblaščenem prodajalcu Citroën in na 
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. Opisi serijske 
in doplačilne opreme za posamezne izvedenke vozil so informativni. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o opremljenosti obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.


