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Komfort v modelu Citroën C4 je
rovněž aromatický. Osvěžovač
vzduchu, umístěný ve středovém
panelu šíří aromatické vůně pro
vytvoření příjemného prostředí.
Zvolte si parfém, který Vám
vyhovuje. Pohoda na palubě
vozu bude zvýrazněna.
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Prioritou je
bezpečnost

Snaha dosáhnout maximální bez-

Vyspělé systémy řízení činnosti

pečnosti je u modelu Citroën C4

brzd a aktivního udržování jízdní

vidět doslova na první pohled.

dráhy zaručují optimální kontrolu

Bi-xenonové samonatáčecí svět-

nad vozidlem i v těch nejnároč-

lomety sledují pohyb volantu

nějších situacích.

a rozšiřují zorné pole řidiče při jízdě
v noci. Zvyšují osvětlení vnitřní
strany zatáčky, která může ukrývat neviditelné nebezpečí.
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Bi-xenonové samonatáčecí světlomety
sledují úhel natočení volantu a v noci
osvětlují vnitřní křivku zatáčky. Poskytují
tak optimální viditelnost. Bi-xenonové
světlomety

plní

funkci

potkávacích

i dálkových světel, sledují směr jízdy
vozidla a zaručují výkonné a účinné
osvětlení.

Senzor intenzity světla za zhoršených
světlených podmínek (při setmění či při
průjezdu tunelem) automaticky aktivuje
světlomety. Světlomety zhasnou, když se
intenzita světla zvýší na normální hodnotu.

Dešťový

senzor

zaznamená

dopad

kapek deště na čelní sklo a automaticky
aktivuje stěrače. Rychlost stírání je přizpůsobena intenzitě dešťových srážek.

Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách přináší významný pokrok v oblasti
aktivní bezpečnosti. Systém pravidelně

Při prudkém zpomalení se automaticky

kontroluje tlak v každé pneumatice

rozsvítí výstražná světla pro varování

a v případě problému upozorní řidiče

řidičů za Vámi jedoucích vozidel. Vy-

vizuálním a zvukovým signálem.

pnou se při opětovné akceleraci nebo
ručně.
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Aktivní
bezpečnost

Systém ABS upravuje automaticky brzdový tlak, aby nedošlo k zablokování kol
a aby přilnavost kol k vozovce a ovladatelnost vozu byly zachovány za všech
okolností. Elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) rozděluje brzdový tlak
mezi jednotlivá kola (přední / zadní náprava, kola vlevo / vpravo) pro dosažení
maximální účinnosti brzdění.

Elektronický stabilizační systém ESP řídí
stabilitu vozidla v zatáčce. Pomáhá
obnovit požadovanou dráhu, když je
vozidlo v situaci nedotáčivosti, přetáčivosti nebo náhlého vyhýbacího manévru.

33 CZ
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Systém varování před neúmysl-

Pozor,
vychýlení ze
směru jízdy

ným opuštěním jízdního pruhu
(AFIL): tento systém pro podporu
řízení upozorní řidiče na nechtěné
přejetí podélného značení na
vozovce.
Při jízdě na dálnici nebo rychlostní
komunikaci senzory systému detekují přejetí dělicí čáry vymezující
jízdní pruh. V případě zaznamenané změny jízdního pruhu, jež
není

doprovázena

zapnutím

směrových ukazatelů, je řidič
varován vibrací na té straně
sedadla, na které došlo k přejetí
čáry. Řidič může okamžitě provést
potřebné korekce.
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Boční airbagy, integrované do opěradel
předních sedadel, chrání cestující na
předních sedadlech v případě bočního
nárazu. Okenní airbagy, které jsou
umístěny v oblouku střechy, poskytují
ochranu cestujícím vpředu i vzadu.
Cestující jsou odsunuti směrem ke středu,
dál od místa maximálního působení
nárazu. Sníží se tak účinek relativní
rychlosti.
Čelní airbagy jsou vybaveny systémem
dvoustupňového plnění: objem aktivovaného airbagu je přizpůsoben intenzitě
nárazu. Jedna z hlavních výhod volantu
s pevným středem je optimalizace tvaru
airbagu, který zůstává ve stejné poloze
bez ohledu na polohu věnce volantu.
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Vrstvená skla bočních oken přispívají

Všech pět míst je vybaveno tříbodovými

k dokonalému odhlučnění interiéru.

bezpečnostními pásy. Pásy jsou opatřeny

V kombinaci se špičkovým audiosys-

snímačem nezapnutí - kontrolka na pří-

témem JBL přemění interiér vozu v oprav-

strojové desce upozorňuje řidiče na roze-

dovou koncertní síň. Zároveň zvyšují

pnutí některého z pásů, vpředu i vzadu.

ochranu proti vloupání do vozidla.
Elektricky ovládaná dětská pojistka
umožňuje přímo z místa řidiče aktivovat
či deaktivovat ovládání zadních dveří
a zadních oken.

Všechna elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří mají sekvenční ovládání s ochranou proti přiskřípnutí.

Dálkové ovládání centrálního zamykání
aktivuje zamykání, superzamykání a alarm
(s ostrahou interiéru i exteriéru vozu).
Přídavná funkce "Doveď mě domů"
("Guide Me Home") umožní rozsvítit světla například při parkování za tmy nebo
v prostředí se sníženou intenzitou světla.
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Moderní

motor

2.0

HDi

16V

(100 kW / 138 k DIN) s technologií
přímého vysokotlakého vstřikování
Common Rail nové generace se
vyznačuje mimořádným výkonem
od nejnižších otáček. Příznivé jízdní
vlastnosti tohoto motoru, nabízeného na úrovni výbavy VTS, jsou
umocněny šestistupňovou ma-

Potěšení
a komfort
v každém
převodovém
stupni

nuální převodovkou, jejíž dokonalé odstupňování přispívá ke
komfortní jízdě. Motor nabízí překvapující zrychlení, na své si však
přijdou i zastánci klidné jízdy, kteří
za všech okolností hledají především klid a bezpečnost.

Vyberte si: pro komfortní jízdu

především ty řidiče, kteří upřed-

a nízkou spotřebu paliva v měst-

nostňují mohutný točivý moment

ském provozu zvolte zážehový

a akceleraci na dlouhých tra-

motor 1.4i 16V nebo vznětový mo-

sách… Výjimečná, nespoutaná

tor 1.6 HDi 16V (66 kW / 92 k DIN).

dravost nejsilnějšího motoru 2.0i

Motory 1.6i 16V a 1.6 HDi 16V

16V (130 kW / 180 k DIN) verze C4

(80 kW / 110 k DIN) poskytují

Coupé VTS je vyhrazena pro

optimální poměr mezi výkonem

opravdové milovníky sportovního

a spotřebou ve městě i na silnici.

stylu řízení.

Výkonný motor 2.0 HDi 16V osloví

Dokonalé pohodlí za volantem
poskytne automatická převodovka nabízená pro verzi C4 SX s motorem 1.6i 16V.
Tak tedy na značky. Připraveni?
Start!
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SPOTŘEBY A EMISE MOTORŮ C4 (normy EU 1999-100)

Městský
provoz

Mimoměstský
provoz

Smíšený
provoz

Emise
CO2

(l/100 km)

(l/100 km)

(l/100 km)

(g/km)

1.4i 16V (65 kW / 90 k DIN)

8,7

5,2

6,4

153

1.6i 16V (80 kW / 110 k DIN)

9,5

5,7

7,1

169

2.0i 16V (130 kW / 180 k DIN)

11,7

6,5

8,4

200

1.6 HDi 16V (66 kW / 92 k DIN)

5,9

4,1

4,7

125

1.6 HDi 16V (80 kW / 110 k DIN)

6,1

4,0

4,8

128

1.6 HDi 16V FAP BMP6

5,8

3,8

7,1

4,5

Motor

4,5

120

(80 kW / 110 k DIN)
2.0 HDi 16V

5,4

142

(100 kW / 138 k DIN)
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Komfortní
pobyt
na palubě

Elegantní, okouzlující a výkonný

sedadla posunuta zcela dozadu.

Citroën C4 je zároveň mimořádně

Vůz nabízí četné úložné prostory

praktický. Optimalizovaný interiér

a objemný zavazadlový prostor.

nabízí vysokou úroveň pohodlí při
cestování.

Prostor

pro

nohy

cestujících na zadních sedadlech
je dostatečný, i když jsou přední
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Loketní opěrka vpředu je zatahovací
a posuvná. Může sloužit jako odkládací
schránka, nebo je v ní uložen měnič CD
na 5 disků.

Jednoduchý a praktický háček na pravé
stěně středové konzole je určen pro
zavěšení kabelky.

Malé zásuvky na obou stranách palubní
desky umožňují uložit vše potřebné: peníze, bankovní karty, parkovací lístky…
Na boku obou předních sedadel jsou
odkládací prostory. Další úložné prostory
jsou ve dveřních panelech.
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Prostor
a variabilita

Přihrádka spolujezdce je opatřena výdechem klimatizace. Chlazené nápoje
či potraviny si proto zachovají svou
teplotu. Přihrádka je členěna do několi-

Zadní sedadlo je dělené v poměru

ka oddělených částí. Můžete proto uložit

2/3 - 1/3. Opěradlo i sedák lze sklopit

předměty různé velikosti, aniž by se

samostatně, a volně tak přizpůsobit

v přihrádce pomíchaly.

objem zavazadlového prostoru okamžitým potřebám. Rychloupínací systém
umožňuje zadní lavici zcela sklopit
a prodloužit délku zavazadlového prostoru až za přední sedadla.

43 CZ
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Štěstí
v barvách

Celoplošný kryt
Arromanche 15”

Hliníkový disk
Radicale 16”

Celoplošný kryt
Azzana 16”

Hliníkový disk
Resolfen 17”

Řada dvou ráfků z lehké slitiny, dva druhy
okrasných krytů kol. Konzervativní nebo ryze
sportovní - podoba kol zvýrazní styl majitele
vozu.

Látka Mixi
Mistral

Látka Castelno
Mistral

Velur Soundtrack
Mistral

Velur Soundtrack
Matinal

Látka 3D X-Ray
Alcantara® Mistral

Kůže Claudia
Mistral

Kůže Claudia
Wadibis
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Bílá Banquise

Černá Obsidien (P)

Šedá Fer (P)

Šedá Cendré (M)

Šedá Iridis (M)***

Červená Lucifer (P)

Šedá Aluminium (M)

Modrá Oriental (P)

Modrá Amiral***

Písková Langrune (P)**

Zelená Normandie (M) Šedá Iceland (M)***

Červená Aden*

*Není k dispozici ve verzi C4 Berline.
**Není k dispozici ve verzi C4 Coupé.
***Není k dispozici ve verzi C4 Coupé VTS.
(M) : metalický lak (P) : perleťový lak

C4 BERLINE
Interiér

C4 COUPÉ
C4 X

Čalounění:
Látka Mixi
Harmonie:
Mistral
Styl:
Confort
Čalounění:
Látka Castelno
Harmonie:
Mistral
Styl:
Confort
Čalounění:
Velur Soundtrack
Harmonie:
Mistral
Matinal
Styl:
Confort

C4 IMAGE

C4 SX
Pack

Interiér
Čalounění:
Látka Mixi
Harmonie:
Mistral
Styl:
Confort

s
s
s

Čalounění:
Látka Castelno
Harmonie:
Mistral
Styl:
Dynamique

s
s
s
s
s
s
s

Čalounění:
Látka 3D X-Ray
Alcantara®
Harmonie:
Mistral
Styl:
Dynamique
Čalounění
Kůže Claudia
Harmonie:
Mistral
Wadibis
Styl:
Dynamique

S = sériově

C4 X

C4 IMAGE

C4 VTS

s
s
s
s
s
s

s
s
s
o
o
o
o

o = za příplatek
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SMLOUVY CITROËN

SLUŽBY CITROËN

• Prodloužená záruka - eXtra GARANCE
1, 2 nebo 3 roky dodatečné záruky
s omezením počtu ujetých kilometrů
podle aktuální nabídky.
Citroën Assistance 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

• CITROËN Chrono servis
Bez nutnosti objednání předem,
okamžité převzetí Vašeho vozu pro
veškeré běžné zásahy: výměna
oleje, pneumatik, brzdy, výfuk,
tlumiče, doplňky, apod.

• Smlouva na servis a údržbu
- eXtra SERVIS
12 až 60 měsíců - od 20 000
do 200 000 km
Pravidelné prohlídky
Díly podléhající opotřebení
(s výjimkou pneumatik)
Citroën Assistance 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
Prodloužená záruka

• Předběžná technická kontrola
Příprava Vašeho vozu na povinnou
technickou kontrolu, záruka jejího
úspěšného průběhu.

ZÁRUKY
• Základní záruka
2 roky bez omezení počtu ujetých km.
Oprava nebo výměna vadných dílů.
Citroën Assistance 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

• Náhradní vozy
Nabízíme Vám zapůjčení vozů za
preferenční cenu po dobu pobytu
Vašeho vozu v servisu.
• Posouzení klimatizace
Prověření důležitých částí Vašeho
klimatizačního systému za paušální
cenu.

• Záruka proti prorezivění
12 let pro osobní vozy.
5 let pro užitkové vozy.
• Záruka na lak
3 roky pro osobní vozy.
2 roky pro užitkové vozy.

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tel: (+420) 224 835 600
Fax: (+420) 224 835 655
www.citroen.cz
Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v České republice.
Informace o modelech a jejich charakteristiky odpovídají definici modelového roku 2004, platné v době tisku tohoto dokumentu.
Jsou uváděny pouze orientačně a nemohou být považovány za smluvně závazné.
Citroën si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění charakteristiky představených modelů a služeb,
aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument.
Vyobrazené modely mohou obsahovat příplatkovou výbavu.
AUTOMOBILES CITROËN potvrzuje, že v souladu s ustanoveními směrnice EHK č. 2000/53 CE ze dne 18. září 2000,
týkajícími se vozidel po ukončení životnosti, plní směrnicí stanovené cíle a že při výrobě produktů, které prodává,
jsou používány recyklovatelné materiály.
Zobrazené barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika neumožňuje přesnou reprodukci barev.
Přípravě tohoto katalogu byla věnována velká péče, jestliže se však domníváte, že obsahuje chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit.
Pro získání bližších informací nás kontaktujte na Info lince 222 111 196 nebo na adrese www.citroen.cz.
Pro získání veškerých informací o Službách Citroën se obraťte na prodejní místa naší sítě v České republice.
Citroën Assistance: 800 10 12 10. Bezplatné volání v rámci ČR.
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Testované vozidlo: C4 - berline
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Květen 2007

PŘEKONÁ VAŠE PŘEDSTAVY

