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NOV SVETLOBNI PODPIS 
ZA ŠE VEČ ZNAČAJA
CITROËN C4 s svojim izrazitim stilom že na prvi pogled izraža 
vzdržljivost in kakovost. Prednji del nemudoma prepoznamo zaradi 
posebnega pogleda, ki se je spremenil zaradi nove končne obdelave 
žarometov. Izraz podolgovatih optičnih blokov, ki segata vse do 
blatnikov, dodatno poudarijo dnevne luči s svetlobnimi vodniki na 
diode LED, ki poustvarijo pravi svetlobni podpis.

Oprema, ki je opisana v tej brošuri, predstavlja celotno tehnologijo vozila CITROËN C4. 
Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo.
Bolj natančen opis serijske ali opcijske opreme, ki je na razpolago, se nahaja v dokumentu 
»Tehnične značilnosti in glavna oprema«, ki je dostopen na spletni strani www.citroen.si..

IZRAZIT ZUNANJI

STIL
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NOV SVETLOBNI PODPIS 
ZA ŠE VEČ ZNAČAJA
Na zadnjem delu nove luči s 3D učinkom izkazujejo svojo teh no-
logijo in poudarijo prtljažna vrata čistih linij in brez odvečnega 
materiala, s čimer se izpostavi statusni značaj te kompaktne 
limuzine. K temu pripomorejo tudi natančne reže in naleganja ter 
dodatki iz kromanega materiala (na prednjem in zadnjem odbijaču, 
brisalnih profilih stekel …) in nova 17-palčna lita platišča Miami.

IZRAZIT ZUNANJI

STIL
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CITROËN C4 nudi zelo prostorno notranjost z 
medosno razdaljo 2,61 m in z nadvse 
prostorno zadnjo sedežno klopjo. Razpolaga 
tudi z velikimi odlagalnimi mesti, kot so na 
primer prostoren predal za drobnarije, predali 
v prednjih vratih, kamor lahko odložimo 
1,5-litrsko plastenko, predal pod prednjima 
sedežema, odlagalno mesto na sredinski 
konzoli in pod naslonom za roke med 
prednjima sedežema. Izjemno večnamenskost 
omogočata tudi zadnja sedežna klop, deljiva
v razmerju 2/3 – 1/3, in loputa za smuči, ki 
omogoča prevoz dolgih in velikih predmetov.

BOLJ GOSTOLJUBNA

PROSTORNA IN VEČNAMENSKA

NOTRANJOST
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BOLJ GOSTOLJUBNA

EDINSTVENA IZKUŠNJA V VOŽNJI
Notranjost vozila CITROËN C4 je videti nadvse razkošna. 
Ponaša se z najbolj razkošnimi materiali tega avtomobilskega 
razreda (na dotik mehka armaturna plošča, jersey na stropu, 
dodatki iz kroma na obvolanskih stikalih, zračnikih in 
prestavni ročici), z novo sredinsko upravljalno ploščo s 
sodobnim in izčiščenim videzom ter z vgrajenim 7-palčnim 
zaslonom na dotik in s sedeži, ki so ergonomsko oblikovani in 
hkrati tudi udobni.

NOTRANJOST
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BOLJ INTUITIVNE

POENOSTAVITEV VSAKDANA
Na novem 7-palčnem zaslonu na dotik, po zaslugi katerega je armaturna plošča 
vizualno bolj izčiščena, so združeni: nov navigacijski sistem na dotik*, funkcija 
mediji, telefon, nastavitve parametrov vozila.

TEHNO-
LOGIJE

NAVIGACIJA
Navigacijski sistem na dotik omogoča pre gle do-
va nje zemljevidov v ptičji perspektivi, prikaz 
omejevalnika hitrosti vozila, upoštevanje razmer
v prometu in možnost izbire najbolj varčne poti
za najnižjo porabo goriva.

MEDIJI
Preklapljajte med raznimi avdio viri pred va-
janja: avtoradio, prenos avdio vsebin Blue-
tooth**, naprave priključene na vhod USB ali 
priključek Jack, glasba shranjena na internem 
pomnilniku vozila velikosti 8 GB.

MEDIJI
V meniju »Radio« lahko poiščete priljubljene 
radijske postaje in si shranite do 15 postaj.

TELEFONIJA
Telefonirajte povsem varno po zaslugi pribora
za prostoročno telefoniranje Bluetooth**.

TELEFONIJA
Upravljanje na dotik poenostavi tudi spre je-
ma nje klicev in dostop do imenika. Slednji 
omogoča osebne nastavitve, tako da lahko 
svoje kontakte opremite tudi s fotografijami.

NASTAVITVE PARAMETROV
7-palčni zaslon na dotik se lahko spremeni 
tudi v interaktivna navodila za uporabo, da 
lahko uporabnik spozna prav vse posebnosti 
vozila (izključno pri zaustavljenem vozilu).
Na njem je možno tudi nastaviti parametre 
nekatere opreme in ponuja številne pri po mo-
čke, kot na primer kalkulator ali koledar …

* Oprema, predstavljena v tem katalogu, je lahko na voljo serijsko, za doplačilo ali pa ni na voljo – odvisno od izvedenke. ** Deluje z združljivim telefonom.
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BOLJ PRIJETNA

OBLJUBA O PRIJETNIH IN 
REGENERATIVNIH TRENUTKIH
Dobro počutje odlikujejo udobni sedeži med 
drugimi še posebej voznikov sedež s funkcijo 
masaže in električno nastavitvijo ledvenega dela 
(odvisno od izvedenke) ter velike steklene površine.

NOTRANJOST
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BOLJ SVETEL POTNIŠKI

DOBRO POČUTJE TELESA IN DUHA
Kaj je glavni motiv vozila CITROËN C4? Obljuba o prijetnih in 
regenerativnih trenutkih … Velika panoramska steklena streha 
(1,3 m2 z električno nastavljivim senčnikom) in vetrobransko 
steklo z navzgor obrnjenim vidnim kotom poskrbita za še več 
svetlobe in dobro počutje vseh potnikov.

PROSTOR

14/15



Prostornina prtljažnika je s 408 litri še vedno podatek, po katerem se v tem 
tržnem razredu drugi zgledujejo. Prtljažnik je možno 100 % izkoristiti zaradi 
njegove oglate oblike, nizkega in tankega nakladalnega praga ter notranje 
razporeditve.

VSESTRANSKI
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BOLJ PROST

INTELIGENTNE TEHNO-
LOGIJE ZA POENOSTA-
VI TEV ŽIVLJENJA
Prostoročni dostop in zagon nam omo-
go ča vstopiti v vozilo in vzpostaviti de lo-
vanje motorja, ne da bi elektronski ključ 
vzeli iz žepa.

DOSTOP
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BOLJ BREZSKRBNA

VOZNE KAKOVOSTI, 
VIR BREZSKRBNOSTI

VOŽNJA
C4 ponuja zanesljivo lego na cesti z oprijemom, značilnim za 
znamko CITROËN, ter natančno in brezhibno krmiljenje. 
CITROËN C4 odlikujejo tudi nadzorovano nagibanje in ustrezne 
reakcije vozila, še posebej med izvajanjem manevrov zaradi 
izogibanja oviri ali v sili, s čimer vozniku daje občutek enostavne 
vožnje in nadzora nad vozilom. Stabilno lego na cesti še po ve-
ča jo tehnologije za pomoč pri vožnji, kot so elektronski raz de-
lilnik zavorne sile, pomoč pri zaviranju v sili in elektronski nadzor 
pogona, ki deluje s povezavi s sistemom ESP.
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PAMETNI SISTEM NADZORA

ZA POGONSKO MOČ V VSEH RAZMERAH

POGONSKIH 
KOLES
Sistem za elektronski nadzor pogona (CTI) neprestano zaznava razmere s 
slabšim oprijemom, ki lahko otežijo zagon in speljevanje vozila. V takšnih 
situacijah sistem CTI nadomesti sistem za krmiljenje spodrsavanja 
pogonskih koles (ASR) ter prenese pogonsko silo na tisto kolo, ki ima
več oprijema s podlago, kar poskrbi za boljšo vlečno moč in ohranitev 
smeri vožnje.
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OPOZORILNIK
NENAMERNE MENJAVE 
VOZNEGA PASU

Opozorilnik nenamerne menjave voznega 
pasu (AFIL) je ena od rešitev, ki pomaga 
preprečevati nezbranost voznika. Sistem z 
infrardečimi zaznavali v prednjem odbijaču 
spremlja prekinjeno ali neprekinjeno črto 
na cestišču in voznika opozori, čim vozilo 
skrene iz svoje smeri vožnje.

CITROËN CONNECT BOX
KLIC V SILI IN SISTEM 
ZA POMOČ NA CESTI 
Z LOKALIZACIJO VOZILA

Storitev, ki zajema sistem za klic 
v sili in sistem za pomoč na cesti 
z lokalizacijo vozila (odvisno od 
države), dve brezplačni storitvi, ki sta 
na razpolago 24 ur na dan, vse dni 
v tednu po zaslugi vgrajene kartice 
SIM. Omenjena sistema natančno 
določita položaj vozila in zagotovita 
hitro intervencijo ob pojavu okvare 
ali ob prometni nesreči.

SISTEM
ZA NADZOR 
MRTVEGA KOTA

Sistem za nadzor mrtvega kota 
voznika opozarja na prisotnost 
vozila v mrtvem kotu z oranžno 
svetlečo diodo v kotu 
vzvratnega ogledala.

SISTEM
ZA SPELJEVANJE 
NA KLANCU

Sistem za speljevanje na klancu 
2 sekundi samodejno zadrži 

zavoro vozila in s tem omogoči 
enostaven ponovni zagon 
na strminah z naklonom 

večjim od 3 %.

BOLJ BREZSKRBNA

INTELIGENTNE TEHNOLOGIJE 
ZA POENOSTAVITEV ŽIVLJENJA

VOŽNJA
Vozilo CITROËN C4 se ponaša z inteligentnimi tehnologijami,
ki zagotavljajo dobro počutje in brezskrbno bivanje v vozilu.

24/25

ŽAROMETI
ZA OSVETLITEV 
OVINKA

Prednji meglenki v kombinaciji z žarometi 
za osvetlitev ovinka osvetlijo notranjost 

ovinka z dodatnim svetlobnim snopom, 
in s tem zagotovijo večjo vidljivost in 

varnost v ovinkih in križiščih.



NOVI MOTORJI EURO 6, KI ZDRUŽUJEJO 
VARČNOST IN ZMOGLJIVOST

Motorji PureTech, ki so zasnovani in proizvedeni v Franciji, uporabljajo 
inovativne, učinkovite in varčne tehnologije (do 25 % nižja poraba 
goriva). Za vozilo CITROËN C4 sta na voljo dva nova motorja:
PureTech 110 BVM (kombinirana poraba 4,8 l/100 km in emisije
CO2: 112 g/km) in PureTech 130 S&S EAT6 (kombinirana poraba
4,9 l/100 km in emisije CO2: 113 g/km). Za CITROËN C4 so na
voljo tudi motorji BlueHDi 100 BVM (poraba goriva 3,6 l/100 km in

emisije CO2: 95 g/km), BlueHDi 100 S&S BVM 86 g (poraba goriva 
3,3 l/100 km* in emisije CO2: 86 g/km) in BlueHDi 120 S&S BVM6 
(kombinirana poraba 3,6 l/100 km* in emisije CO2: 95 g/km). Ti novi 
motorji združujejo visoke zmogljivosti s še posebej nizko porabo goriva 
in znižanimi emisijami CO2.

* Če je vozilo opremljeno s pnevmatikami z ultra nizkim kotalnim uporom.

PureTech BlueHDi
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EKOLOŠKO

UČINKOVITI MOTORJI



09
NOTRANJIH OBLOG

06
BARV KAROSERIJE

BELA BANQUISE (N)

SIVA PLATINIUM (K)

SIVA GALET (B)

MODRA BOURRASQUE (K)

RDEČA BABYLONE (B)

ČRNA PERLA NERA (B)

BELA NACRÉ (B)

SIVA ALUMINIUM (K)

RJAVA HICKORY (B)

TKANINA SAINT-CYR MISTRAL 
IN ZRNATO USNJE MISTRAL

LITO PLATIŠČE 18”
NEWPORT

LITO PLATIŠČE 17”
PHOENIX

(na voljo za doplačilo)

(N): navadna, (K): kovinska, (B): biserna.  Kovinske in biserne barve so na voljo za doplačilo.
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PLATIŠČA

04

LITO PLATIŠČE 16”
DARWIN

LITO PLATIŠČE 17”
MIAMI

TKANINA PONTY MISTRAL PLETENINA LIBERIA PLETENINA RAYADOS MISTRAL

TKANINA SAINT-CYR LAMA 
IN ZRNATO USNJE LAMA

LUKNJIČASTO ZRNATO USNJE 
MISTRAL



* Vsi podatki v zvezi z motorji se lahko spremenijo. BVM: 5-stopenjski ročni menjalnik –BVM6: 6-stopenjski 
ročni menjalnik – EAT6: 6-stopenjski samodejni menjalnik – ETG6: 6-stopenjski robotizirani menjalnik Effi cient 
Tronic.

V razpredelnici so navedene homologirane vrednosti porabe goriva v skladu z evropskimi predpisi, ki veljajo za 
vse proizvajalce in vsa vozila, ki so v prodaji na evropskem trgu. Navedene vrednosti so izmerjene pod strogimi 
testnimi pogoji (temperatura, masa, tehnični podatki preizkusne naprave z valji …) in pri zelo umirjenem profi lu 
vožnje. Dejanske prometne razmere, atmosferski pogoji, stanje obremenitve vozila, stil vožnje, tlak v pnevma-
tikah, prisotnost strešnega prtljažnika (tudi brez prtljage), intenzivno delovanje klimatske naprave in/ali gretja 
ter splošno stanje vozila lahko seveda privedejo do odstopanj od homologiranih vrednosti porabe goriva. Za 
dodatne nasvete o varčni vožnji in čim boljšem izkoristku svojega vozila obiščite spletno mesto www.citroen.si.

CITROËN: 
VSEOBSEGAJOČA STORITEV

• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z napako. Velja po splošnih garancijskih pogojih, 
opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• GARANCIJA NA BARVO
Velja 3 leta za osebna vozila (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 notra-
njosti). 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 
pogo jih 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.

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 
EU. Tehnični podatki so opisani v posebni prilogi. 
Informacije o modelih in njihovih tehničnih podatkih 
so veljavne v času natisa prospekta, so infor mativne 
in niso pravno zavezujoče. CITROËN si pridržuje 
pravico do sprememb predstavljenih modelov brez 

predhodne najave in obveznosti do posodobitve 
vsebine prospekta. Fotografi je so simbolne. 
AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva do-
loč be Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih z 
dne 18. septembra 2000 in da so v proizvodih, ki 
jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali. Predsta-
vljene barve karoserij in oblazinjenj so informativne 
narave, ker tehnike tiskanja ne omogočajo zane-
sljive reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno 

predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko dru ga-
čne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije 
CO2 in drugačno opremo. Če bi kljub prizade-
vanjem, ki smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, 
ugotovili kakšno napako, vas prosimo, da nas o
tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek 
za stike s strankami Citroën Slovenija na 01/20 
04 265 ali si oglejte spletno stran www.citroen.si.
Za vse informacije o storitvah CITROËN stopite v 

stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën 
Slovenija. Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 
080 2299. Klic je brezplačen. 

DIMENZIJE

PRIJAZEN 
DO OKOLJA

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2 (po Direktivi 1999/100/ES))*

Motorji
Mestna 
vožnja 

(l/100 km)

Izvenmestna 
vožnja 

(l/100 km)

Kombinirana 
vožnja 

(l/100 km)

Emisje CO2 
(g/km)

VTi 95 BVM  8,2 4,9 6,1 140

PureTech 110 BVM platišča 15” in 16” 6,1 4,0 4,8 112

PureTech 110 BVM platišča 17” 6,3 4,1 5,0 115

PureTech 130 S&S BVM6 platišča 16” 5,8 4,0 4,7 107

PureTech 130 S&S BVM6 platišča 17” in 18” 5,8 4,2 4,8 110

PureTech 130 S&S EAT6 platišča 16” 6,1 4,2 4,9 113

PureTech 130 S&S EAT6 platišča 17” in 18” 6,2 4,4 5,1 117

HDi 90 BVM platišča 15” in 16” 4,9 3,6 4,1 106

HDi 90 BVM platišča 17” 5,5 3,7 4,2 109

BlueHDi 100 S&S BVM 86 g 3,7 3,1 3,3 86

BlueHDi 100 BVM platišča 15” in 16” 4,4 3,2 3,6 95

BlueHDi 100 BVM platišča 17” in 18” 4,5 3,4 3,8 98

e-HDi 115 BVM6 platišča 16” 4,4 3,4 3,8 97

e-HDi 115 BVM6 platišča 17” in 18” 4,4 3,5 3,8 100

BlueHDi 120 S&S BVM6 platišča 16” 4,2 3,3 3,6 95

BlueHDi 120 S&S BVM6 platišča 17” in 18” 4,4 3,5 3,8 100

e-HDi 115 ETG6 platišča 16” 4,2 3,6 3,8 98

e-HDi 115 ETG6 platišča 17” in 18” 4,3 3,6 3,9 101

BlueHDi 150 S&S BVM6 4,1 3,6 3,8 98

Nosilni strešni drogovi s samodejno pritrditvijo 
in strešni kovček.

DODATNA OPREMA

Korito za prtljažnik. Kromana ohišja zunanjih ogledal.

Nosilec za kolesa na vlečni kljuki.

Nosilec za multimedijske naprave. Izbor otroških sedežev.

CITROËN C4 ponuja številne priročne dodatke za enostavno oblikovanje po meri.
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