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06K3

KONEČNĚ VŮZ, JEHOŽ DOMÉNOU NENÍ JEN SILNICE! DÍKY VYSOKÉMU

C4 Picasso: Světlo a prostor.

PANORAMATICKÉMU ČELNÍMU SKLU A PANORAMATICKÉMU STŘEŠNÍMU OKNU
NABÍZÍ CITROËN C4 PICASSO PROSKLENOU PLOCHU VÝJIMEČNÝCH ROZMĚRŮ
A ŠIROKÝ ROZHLED… VÍTEJTE VE SVĚTĚ NOVÝCH DIMENZÍ: VE SVĚTĚ SVĚTLA
A PROSTORU.
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Zbystřete pozornost!
DÍVEJTE SE A POCHOPÍTE: CITROËN C4 PICASSO HRAJE OTEVŘENOU HRU A TRUMFY MU NECHYBÍ.
ROZMĚRNÉ PANORAMATICKÉ ČELNÍ SKLO NAVAZUJE NA KAPOTU MOTORU A PLYNULE PŘECHÁZÍ
VE STŘECHU. DYNAMICKÁ BOČNÍ LINIE JE ELEGANTNĚ ZVÝRAZNĚNA JEMNÝM PROLOMENÍM,
KTERÉ VOZU DODÁVÁ CELKOVOU PLYNULOST A LEHKOST. ZAKULACENÁ ZADNÍ ČÁST VOZU
PRODLOUŽENÁ ZADNÍM SPOJLEREM DODÁVÁ VZNOSNÉMU PROFILU DYNAMIKU. VZHLED ZADNÍ
ČÁSTI VOZU JE SYNONYMEM STABILITY A DÁVÁ TUŠIT VÝBORNÉ JÍZDNÍ VLASTNOSTI. JEŠTĚ
POŘÁD JSTE NA POCHYBÁCH? MÁTE-LI RÁDI OSOBITÉ VOZY, URČITĚ KOLEM CITROËNU
C4 PICASSO NEPROJDETE BEZ POVŠIMNUTÍ.

06K128
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06K139

06K142

Design modelu C4 Picasso je jedinečný svými originálními,
plynulými a dynamickými liniemi. Kultivovaně propracovaný styl
karoserie působí kompaktně, plynule a elegantně. Nový Citroën
C4 Picasso je mimořádně atraktivní a dynamický vůz.
Horizontálně řešená zadní sdružená světla jsou umístěna na
rozhraní karoserie a zadních výklopných dveří. Široké třetí
brzdové světlo a spojler pak dotváří celkový dojem a činí vůz
nezaměnitelným.

06K143

06K141

Dokonalost až do nejmenších detailů
PRONIKAVÝ POHLED DVOU PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ JEDINEČNÉHO STYLU, HORIZONTÁLNĚ
ŘEŠENÁ ZADNÍ SDRUŽENÁ SVĚTLA, BAREVNÉ PROVEDENÍ SMĚROVÝCH UKAZATELŮ, JEMNÉ
PROLOMENÍ PLYNULÉ LINIE VE FORMĚ VLNY, VYTŘÍBENOST STYLU - TO VŠE SVĚDČÍ
O DOVEDNOSTI ZNAČKY DVOJITÉHO ŠÍPU: CITROËN C4 PICASSO JE PŘIPRAVEN ČELIT KRITICE
NEKOMPROMISNÍCH A NESMLOUVAVÝCH POHLEDŮ, TĚCH VAŠICH.

06K140
06K149

Přední část vozu C4 Picasso působí sebevědomým dojmem a je
charakteristická nárazníkem s výraznými sacími otvory. Energický
vzhled čelní části vozu je umocněn stylizovanými světlomety
a mlhovkami s chromovým lemováním. Přední části vozu pak
dominuje chromované logo značky dvojitého šípu.
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06K21

06K25
Ve středu palubní desky je umístěn jediný displej s možností
nastavení intenzity podsvícení. Řidič nebo cestující si mohou
vybrat barvu pozadí displeje a rozsah zobrazovaných údajů.
Na komfortu při cestování se podílí i klimatizace, jejíž ovládací
panely jsou umístěny na krajích palubní desky a umožňují
samostatnou regulaci teploty na pravé a levé straně.
Dalším z řady prvků pečujících o Vaše pohodlí je detektor kvality
vzduchu, který automaticky spustí vnitřní recirkulaci vzduchu,
pokud zjistí přítomnost toxických látek v ovzduší.
Komfort ve voze doplňuje i aromatický osvěžovač vzduchu, který
šíří vůně speciálně navržené pro pohodu celé posádky vozidla.

06K23
Pohodlí, řízení, navigace: všechny potřebné údaje se okamžitě
zobrazí na středovém displeji. Okno jízdních ukazatelů zobrazuje
informace o řízení (rychlost, otáčky motoru, ukazatel stavu paliva
v nádrži) a multifunkční displej zobrazuje údaje o spotřebě,
klimatizaci, navigaci, rádiu HiFi, apod.

Radost z řízení
CITROËN C4 PICASSO MÁ JEDINOU DEVÍZU: DOKONALOST! DOKONALÉ USPOŘÁDÁNÍ VNITŘNÍHO
PROSTORU JE SAMOZŘEJMOSTÍ. U VERZÍ S MANUÁLNÍ 6-ST. PILOTOVANOU PŘEVODOVKOU NEBO
AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU JE UVOLNĚN DALŠÍ PROSTOR MEZI PŘEDNÍMI SEDADLY, KTERÁ JIŽ
NEJSOU ROZDĚLENA ŽÁDNOU HMOTNOU PŘEKÁŽKOU. MISTRNĚ PROVEDENÝ DESIGN POTVRZUJE

06K24

I NOVÁTORSKY ŘEŠENÁ PALUBNÍ DESKA VYZNAČUJÍCÍ SE PLYNULOU LINIÍ A MIMO JINÉ UMÍSTĚNÍM

V kombinaci se systémem NaviDrive, který zahrnuje navigaci GPS
a telefon GSM, si můžete pro jednotlivé části obrazovky zvolit
barevnou kombinaci z několika možných odstínů dle Vašeho
přání.

ERGONOMICKY NAVRŽENÝCH FUNKČNÍCH OVLADAČŮ. POSAĎTE SE. VYZKOUŠEJTE HO. PATŘÍ
JEN VÁM.

06K26
06K112

Podle úrovně výbavy je možné nastavit různá barevná rozhraní
pro okno jízdních ukazatelů. Displej může mít buď žluté pozadí,
s možností regulace intenzity podsvícení v denním nebo nočním
režimu, nebo může nabízet výběr z pěti barev okna jízdích
ukazatelů (od bílé po modrou) a jednu automatickou doplňkovou
barvu (žlutou nebo bílou), která zvýrazňuje multifunkční displej.

06K27

Rozměrná vnější zpětná zrcátka s modře zabarvenými skly jsou
elektricky nastavitelná a vyhřívaná. Jejich sklopení je možné buď
elektrickým ovládáním z vnitřního prostoru vozu nebo
automaticky při uzamčení vozu vysokofrekvenčním dálkovým
ovladačem.
Na spodní hraně každého zpětného zrcátka je umístěn dobře
viditelný krystalový ukazatel směru.
Místo řidiče je vybaveno i elektricky ovládanou dětskou
bezpečnostní pojistkou, která umožňuje zamknout či uvolnit
otevírání zadních oken a dveří.
Uzávěr palivové nádrže s integrovanou záklopkou je ovládán
z místa řidiče a umožňuje jednoduché a čisté plnění nádrže.
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06K28

06K138

Je třeba zdůraznit, že design modelu Citroën C4 Picasso je
koncipován tak, aby byl prostor kabiny co nejprosvětlenější. To
však rozhodně neznamená, že by se cestující museli nechat
oslňovat. Širokoúhlé panoramatické čelní sklo je vybaveno dvěma
jednoduše ovladatelnými posuvnými clonami. Vrstvená skla
bočních oken jsou tónovaná stejně jako okno víka zavazadlového
prostoru.
Ochranu posádky před oslňováním ještě umocňují výsuvné
protisluneční roletky.

06K151

Pro radost z jízdy

Dostatek prostoru pro celou posádku je základní devizou modelu
Citroën C4 Picasso. Každé ze tří samostatných sedadel ve druhé
řadě je stejně široké. Proto nepřichází v úvahu, že by se cestující
uprostřed tísnil na příliš úzkém sedadle.

SEZENÍ V MODELU CITROËN C4 PICASSO TO JE PŘEDEVŠÍM POHODLÍ. PROSTORNÁ A POHODLNÁ
SEDADLA, ČETNÉ PRVKY K ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍHO KOMFORTU, ŘADA VYLEPŠENÍ PRO ZPŘÍJEMNĚNÍ
JÍZDY… STRUČNĚ ŘEČENO MÁTE PŘED SEBOU VŮZ, V NĚMŽ JE RADOST CESTOVAT!

06K32

Díky individuální regulaci a rozdělení ovládacích prvků klimatizace
do čtyř oddělených zón je v oblasti větrání a kontroly teploty
v modelu Citroën C4 Picasso každý cestující pánem svého
vlastního pohodlí.

06K29

U modelů s automatickou klimatizací umožňují samostatné
ovládací prvky regulovat intenzitu ventilace vzduchu v zadním
prostoru vozu. U modelů s přídavnou klimatizací je možné
automaticky měnit teplotu v zadní části vozu (pro Českou
republiku není k dispozici).
Řidič však může kdykoli převzít celkové řízení klimatizace aktivací
ovládacích prvků na palubní desce.

06K33
06K31

Dobrá zpráva pro hudební nadšence: model
Citroën C4 Picasso je vybaven kompletním HiFi
systémem vyvinutým ve spolupráci s firmou Philips.
Tento systém zahrnuje subwoofer a velmi výkonný
digitální zesilovač DSP s osmi reproduktory.
Nejen zvuk je prvotřídní, ale ani obraz nezůstává pozadu.
V nabídce je Paket Video se dvěma sedmipalcovými barevnými
obrazovkami 16/9 s nastavitelným sklonem, zabudovanými
a uloženými do zadních částí opěradel předních sedadel a krytými
výklápěcími odkládacími stolky. Navíc je DVD přehrávač
vybaven dvojitými rozvody a připojením (vstupy/výstupy), takže
umožňuje nezávislé využívání obou obrazovek. Dva cestující
tedy mohou sledovat film, zatímco třetí může dát přednost své
oblíbené videohře. A všichni cestují spokojeně!
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ŘÍDIT CITROËN C4 PICASSO, TO JE PŘEDEVŠÍM RADOST. VŠECHNY OVLÁDACÍ PRVKY JSOU SOUSTŘEDĚNY NA

06K109

VOLANTU A ROZMÍSTĚNY S OHLEDEM NA INSTINKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ. U NĚKTERÝCH MODELŮ JSOU NA VOLANTU

Požitek z řízení.

SESKUPENY I OVLÁDACÍ PRVKY ŘAZENÍ, TJ. VOLICÍ PÁKA PRO VOLBU REŽIMU A PÁČKY POD VOLANTEM. U MODELŮ
S MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU JE ŘADICÍ PÁKA UMÍSTĚNA VE STŘEDU PALUBNÍ DESKY. OVLÁDACÍ PRVKY ZŮSTÁVAJÍ
NA MÍSTĚ BEZ OHLEDU NA OTÁČENÍ VOLANTU A JSOU PROTO KDYKOLIV SNADNO DOSTUPNÉ. JSTE TEDY
PŘIPRAVENI VYDAT SE NA CESTU?
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06K134

Díky otevíratelnému oknu víka zavazadlového prostoru je
zavazadelník okamžitě přístupný za jakýchkoliv podmínek.
Široké prosklené panoramatické střešní okno z vrstveného
tónovaného skla je zárukou nezbytné bezpečnosti. Lze je
jednoduše zaclonit elektricky ovládanou protisluneční roletou
s deseti polohami a ochranou proti přiskřípnutí.

06K96

06K150

Dost místa pro všechny,
místo pro všechno.
KONSTRUKCE MODELU CITROËN C4 PICASSO JE UZPŮSOBENÁ PRO PŘEPRAVU PĚTI OSOB, JEJICH
ZAVAZADEL A VŠEHO, CO POTŘEBUJÍ NA CESTU. POSKYTUJE VŠAK ZÁROVEŇ MAXIMUM PROSTORU

Modubox® (skládací plastový manipulační vozík) je ve voze
Citroën C4 Picasso uložen po straně zavazadlového prostoru tak,
aby ve složeném stavu nezmenšoval jeho celkový objem. Díky
nosnosti 22 kg je nesmírně praktický a umožňuje v zavazadlovém
prostoru srovnat a uspořádat drobné předměty. Po vyjmutí
z vozidla je možné vozík použít na nákupy, místo tašky, apod.
U některých verzí je k dispozici také s izotermickou vložkou.

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU CESTUJÍCÍ VE VOZE POUZE ČTYŘI, TŘI NEBO DVA. JEHO MOŽNOSTI TAK OCENÍTE
ZEJMÉNA PŘI PŘEPRAVĚ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ DROBNÝCH ZAVAZADEL NEBO ROZMĚRNÝCH
PŘEDMĚTŮ.

06K99
06K135

Citroën C4 Picasso dobře ví, co znamená cestovat: přepravit co
největší množství zavazadel v co nejlepších podmínkách. I s pěti
cestujícími na palubě dosahuje celkový objem zavazadelníku pod
pevným dvoudílným krytem zavazadlového prostoru více než
600 litrů VDA v závislosti na poloze tří samostatných sedadel ve
druhé řadě. Téměř 58 cm výšky pod krytem zavazadlového
prostoru umožňuje bez obtíží přepravovat i rozměrné předměty.

V palubní desce jsou umístěny dvě velké odkládací schránky
s protiskluzovou úpravou a vnitřním osvětlením. Na straně
spolujezdce je osvětlená odkládací přihrádka s výklopnými dvířky
a dvěma praktickými přihrádkami, určenými pro odkládání
drobných předmětů běžné potřeby.

V případě potřeby lze objem zavazadlového prostoru zvýšit až na
1734 litrů. Zadní sedadla přitom není třeba vyjímat z vozidla
a stačí je jen jednoduše sklopit a vytvoří se tak plochá podlaha.
Ani přeprava velmi dlouhých předmětů nepředstavuje žádný
problém: je-li sedadlo spolujezdce v krajní přední poloze, lze při
zavřeném zavazadlovém prostoru přepravovat náklad až o délce
1870 mm.

06K98

U verzí s manuální 6-st. pilotovanou převodovkou nebo
automatickou převodovkou je k dispozici další odkládací
schránka. Tato schránka s výklopnými dvířky je napojena na
klimatizaci a může tak chladit jednu láhev o objemu 1,5 litru nebo
dvě láhve o objemu 0,5 litru. Po otevření schránky může víko
posloužit jako stolek se dvěma držáky na pohárky.

Jak je vidět, i velkoprostorový rodinný vůz, jehož předností je
cestování, může být překvapivě praktický…

C4 Picasso 5 places 01.2007 txt CZ 32p. page 20

C4 Picasso 5 places 01.2007 txt CZ 32p. page 21

CZC4pic5pltxt32p01_07.qxp

19/03/07

12:55

Page 22

06K130
Nouveau fichier
V závislosti na verzi může být Citroën C4 Picasso vybaven
pneumatickým odpružením zadní nápravy, které přináší větší
komfort pro cestující a umožňuje automatické vyrovnání světlé
výšky vozu.
Díky systému čidel spojených s elektronickou řídicí jednotkou a s
vaky stlačeného vzduchu reaguje systém pneumatického
odpružení na odchylky tlaku a umožňuje tak udržet konstatní
světlou výšku vozu. Řidičův požitek z jízdy a pohodlí cestujících je
tak ideální bez ohledu na zatížení vozu.

07K3

Objevte nové pocity z jízdy.
SYSTÉM PNEUMATICKÉHO ODPRUŽENÍ S AUTOMATICKÝM VYROVNÁVÁNÍM SVĚTLÉ VÝŠKY ZAJIŠŤUJE
TRVALE KOMFORT NA VYNIKAJÍCÍ ÚROVNI. V KOMBINACI S VÝBĚREM ZE ŠKÁLY VELMI VÝKONNÝCH
MOTORŮ VÁM CITROËN C4 PICASSO NABÍZÍ ZÁŽITKY PŘI ŘÍZENÍ, KTERÉ VÁS ROZHODNĚ PŘEKVAPÍ. AŤ
V PRÁZDNÉM NEBO V PLNĚ NALOŽENÉM, VE MĚSTĚ I NA DÁLNICI, VŽDY SI MŮŽETE BÝT JISTI, ŽE VÁM
SVEZENÍ V NĚM POSKYTNE DOSUD NEPOZNANÉ ZÁŽITKY!

Citroën C4 Picasso poskytuje úžasné zážitky z jízdy v kombinaci
s kterýmkoliv ze čtyř nabízených motorů.
Benzínový motor 1.8i 16V o výkonu 127k DIN dokáže být velmi
úsporný. Motor 2.0i 16V o výkonu 143k DIN zaručuje skutečnou
radost z jízdy. Pokud jde o spotřebu, dává na odiv svou skromnost.

06K137

Další výhoda pneumatického odpružení zadní nápravy: u stojícího
vozidla lze pomocí ovladače v zavazadlovém prostoru snižovat
nebo zvyšovat výšku hrany zavazadlového prostoru v rozpětí
přibližně 7 cm. Vozidlo se vrátí do původní polohy ručně stiskem
ovladače nebo automaticky po dosažení rychlosti vyšší než
10 km/h.

 14 cm
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Dieselový motor 1.6 HDi 110k FAP v sobě snoubí radost z jízdy
i hospodárnost. Motor 2.0 HDi 138k FAP se může pochlubit
výkonem, pružností i úsporným provozem.
Pokud vsadíte na manuální 6-st. pilotovanou převodovku,
objevíte svět nových výkonů díky rychlosti a kvalitě řazení, které
nemají obdoby. Vedle těchto výborných vlastností navíc nová
převodovka vyniká sníženou spotřebou. U automatické
převodovky a u manuální 6-st. pilotované převodovky jsou
všechny ovládací prvky - volicí páka pro volbu režimu a páčky
pod volantem - sdružené na volantu s pevným středem. Kdykoliv
si můžete vybrat mezi dynamickou jízdou dle vlastního vkusu
s využitím páček pod volantem a klidnou, městskou, tichou jízdou
s pohodlím automatického režimu, který za Vás řadí sám.

Plně v souladu s požadavky doby je Citroën C4 Picasso
koncipován tak, aby co nejméně narušoval přírodní rovnováhu.
Snižuje spotřebu paliva a zároveň umožňuje recyklaci materiálů,
ze kterých je vyroben.
Hlavní prioritou je omezení spotřeby paliva snižováním hmotnosti
dílů a aerodynamickými prvky. Proto jsou kapota a střecha
z hliníku a rámy sedadel z hořčíkových slitin.
U benzínových motorů palubní systém EOBD (European
On Board Diagnostic - evropská provozní diagnostika) zjistí
a signalizuje i nejmenší provozní vady, které by mohly způsobit
překročení povolených emisních limitů.
U dieselových motorů zajišťuje filtr pevných částic výfukových
plynů (FAP) snížení emisí.
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06K80

Stejně jako pod hvězdným nebem není ani na palubě modelu
Citroën C4 Picasso nikdy úplná tma. Diskrétní světelné linky
umístěné v palubní desce, v panelech dveří a ve stropě vozu šíří
tlumené, ale dobře rozvržené světlo celým vnitřním prostorem.
Intenzitu světla lze regulovat pomocí průsvitného ovladače
umístěného pod přístrojovou deskou. Nejde jen o dekorativní
prvek. Tyto světelné linie jsou především zdrojem pohodlí a klidu,
které oceníte obzvláště při dlouhých nočních jízdách.

06K73

06K72
06K74

06K75

06K76

06K77
Inovací, která okouzlí zejména ty, kteří si tolik nepotrpí na
pořádek, je systém automatického osvětlení vnitřního prostoru ve
dveřích. Ty se rozsvítí, jakmile k nim přiblížíte ruku. Konec hledání
předmětů poslepu - nyní vše snadno najdete. Osvětlení zhasne,
jakmile ruku odtáhnete. Jednoduché a praktické!

Budiž světlo!
STAČÍ DO MODELU CITROËN C4 PICASSO JEN NASTOUPIT ČI NAHLÉDNOUT, ABYSTE POCHOPILI, ŽE
SVĚTLO JE KLÍČOVÝM PRVKEM. ZA DNE JE VŮZ ZALIT SVĚTLEM ZE VŠECH STRAN DÍKY NEOBVYKLE

Dalším světelným prvkem jsou čtecí lampičky zabudované v zadní
části předních opěradel. Rozsvěcují se manuálně vypínačem.
Světlo vydávané těmito lampičkami je směrováno přesně na
výklopný stolek. To umožňuje bezproblémové čtení, aniž by byli
rušeni ostatní cestující.

VELKÉ PLOŠE PROSKLENÝCH POVRCHŮ: PANORAMATICKÉHO ČELNÍHO SKLA, PROSKLENÉ STŘECHY
A ROZMĚRNÝCH BOČNÍCH OKEN. V NOCI PŘEBÍRÁ ŠTAFETU OSVĚTLENÍ INTERIÉRU. OSVĚTLOVACÍ
PRVKY A SIGNÁLNÍ SVĚTELNÉ LINIE JSOU ROZMÍSTĚNY PO CELÉM PROSTORU KABINY. PODTRHUJÍ
VELIKOST PROSTORU A SPOLUVYTVÁŘEJÍ PŘÍVĚTIVOU A TEPLOU ATMOSFÉRU, KDE SE KAŽDÝ CÍTÍ
PŘIROZENĚ A ÚTULNĚ JAKO DOMA.

06K78
06K105
06K136
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Vždy, když ji právě nutně potřebujete, zjistíte, že Vaše svítilna,
kterou normálně vůbec nepoužíváte, je vybitá tak, že Vám není
prakticky k ničemu. Tato nepříjemná záležitost Vás už nemůže
potkat díky praktické přenosné svítilně, která zajišťuje osvětlení
zavazadlového prostoru. Když lampu sejmete z nabíjecího
mechanismu, nabízí Vám 40 minut svícení na plný výkon bez
jakéhokoliv připojování. Je stále připravena k použití. Praktická?
Ba co víc - nepostradatelná !
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U předních míst jsou čelní airbagy řidiče a spolujezdce opatřeny
systémem nafouknutí s dvojitým generátorem tlaku, který
uzpůsobí rychlost a tlak jejich nafouknutí v závislosti na síle
nárazu.

06K146
Aby se předešlo nehodám způsobeným sníženou pozorností
řidiče, reaguje systém varování před neúmyslným opuštěním
jízdního pruhu (AFIL) na každé neúmyslné vybočení vozidla.

Airbag řidiče s optimalizovaným tvarem je spojený s kolenním
airbagem.

Jestliže vozidlo vybočí ze svého jízdního pruhu při rychlosti vyšší
než 80 km/h, snímače umístěné po obou stranách ve spodní
přední části vozidla zjistí přejetí podélné dělící čáry. V případě, že
nebyla zapnuta směrová světla, centrální počítač okamžitě
aktivuje jeden ze dvou vibračních zařízení umístěných v sedáku
sedadla vlevo či vpravo v závislosti na vybočení vozidla. Řidič tak
může okamžitě upravit směr jízdy.

V případě nárazu ze strany se boční airbagy umístěné v předních
sedadlech rozvinou tak, aby vytěsnily cestujícího směrem do
kabiny, tedy co nejdále od místa nárazu, a tak jej lépe chránily.
Přední a zadní hlavové airbagy rozmístěné na stropě vozidla se při
nárazu rozvinou po straně vozu tak, aby chránily hlavy cestujících
na bočních sedadlech.

06K85

06K147

Cíl - bezpečnost
BEZPEČNOST BYLA U CITROËNU VŽDY ZÁKLADNÍM PRVKEM KONCEPCE KAŽDÉHO VOZU. CITROËN C4
PICASSO VŠAK UDĚLAL DALŠÍ KROK VPŘED A MŮŽE SE POCHLUBIT ŘADOU INOVACÍ, KTERÉ BYLY V TÉTO
OBLASTI PROVEDENY. ZAPRVÉ BEZPEČNOST UMOCŇUJÍ JIŽ MNOHÉ PRVKY USNADŇUJÍCÍ ŘÍZENÍ.
CITROËN C4 PICASSO JE ZÁROVEŇ SKVĚLE VYBAVEN NA ÚROVNI PASIVNÍ BEZPEČNOSTI. KONSTRUKCE
KAROSÉRIE VYUŽÍVÁ NOVÉHO ZPŮSOBU ABSORPCE ENERGIE NÁRAZU, NECHYBÍ VÝZTUHY PROSTORU
PRO CESTUJÍCÍ, TŘÍBODOVÉ PÁSY U KAŽDÉHO SEDADLA, 7 AIRBAGŮ, ÚCHYTKY DĚTSKÝCH SEDAČEK
ISOFIX NA VŠECH ČTYŘECH SEDADLECH PRO CESTUJÍCÍ, DĚTSKÁ POJISTKA… I RIZIKA VZNIKU
DROBNÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD JSOU MINIMALIZOVÁNA DÍKY PRVKŮM JAKO JE AUTOMATICKÁ

Originální inovací Citroënu C4 Picasso je systém změření volného
místa pro parkování, který automaticky napomáhá řidiči při
hledání místa k zaparkování. Stačí aktivovat funkci stisknutím
ovladače umístěného na volantu a určit stranu, na níž má řidič
úmysl zaparkovat, zapnutím příslušného směrového světla. Při
průjezdu podél volného místa rychlostí nižší než 20 km/h systém
vyměřuje volný prostor a následně řidiče informuje o možnosti
a obtížnosti zaparkovat.
Detektory umístěné v předním a zadním nárazníku zjišťují
v průběhu parkování přítomnost překážky v blízkosti vozidla
a signalizují jejich vzdálenost pomocí zvukových a vizuálních
výstrah. Vnější zpětná zrcátka se mohou mimo jiné samočinně
sklápět při zařazení zpětného chodu, aby zajistila lepší výhled ke
kolům vozu a usnadnila tak parkování. Jak snadné!

ELEKTRICKÁ PARKOVACÍ BRZDA NEBO SYSTÉM POMOCI PŘI ROZJEZDU VE SVAHU!

06K148

06K145

V Citroënu C4 Picasso již nemusíte držet ruční brzdu, aby se vám
podařil rozjezd ve svahu. Automatická elektrická parkovací brzda
(FSE) a systém pomoci při rozjezdu ve svahu udělají vše za Vás!
Parkovací brzda se aktivuje automaticky, jakmile se vypne motor,
a při nastartování se zase sama postupně uvolní v závislosti na
uvedení vozu do pohybu. Může být ovládána i ručně pomocí
páčky ve středu palubní desky.
V případě rozjezdu do svahu systém po krátkou dobu
automaticky udrží tlak v brzdách, aby měl řidič čas pohodlně
a beze spěchu přesunout nohu z brzdového na plynový pedál.
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Při rozjezdu umožňuje protiskluzový systém ASR udržet
pohyblivost vozu na kluzkém povrchu. V situaci, kdy elektrická
čidla zjistí prokluz jednoho nebo více kol, systém ASR okamžitě
aktivuje jejich brzdění.
Systém ESP (Electronic Stability Program) umožňuje stabilizovat
dráhu vozidla při průjezdu zatáčkou automatickou korekcí brzdění
a otáček motoru, jestliže má vozidlo tendenci k přetáčivosti nebo
nedotáčivosti.
Systém ABS (Anti Blocking System) upravuje automaticky brzdný
tlak, aby nedošlo k zablokování kol a byla tak zachována
přilnavost vozidla k vozovce, zatímco elektronický rozdělovač
brzdného účinku (EBD) vyvažuje brzdný tlak mezi koly tak, aby
byla zaručena maximální účinnost za všech podmínek.
Elektronický brzdový asistent (EBA) okamžitě vyvine maximální
brzdný výkon, jestliže řidič prudce stlačí brzdový pedál a zkrátí tak
brzdnou vzdálenost v případě kritické situace.
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Barvy

Smlouvy a záruky Citroën
06K50

06K43

Bílá Banquise

06K45

Fialová Icare (M)

06K47

06K53

Šedá Aluminium (M)

Hnědá Show Rouge (P)

06K48

06K44

06K157

SMLOUVY CITROËN

SLUŽBY

Prodloužená záruka - eXtra GARANCE
1, 2 nebo 3 roky dodatečné záruky 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.

Předběžná technická kontrola
Příprava Vašeho vozu na povinnou technickou
kontrolu, záruka jejího úspěšného průběhu.
Náhradní vozy
Nabízíme Vám zapůjčení vozů za preferenční cenu
po dobu pobytu Vašeho vozu v servisu.

ZÁRUKY

Modrá Oriental (P)

Černá Onyx

Červená Lucifer (P)

06K49

06K51

06K46

Modrá Tivoli (M)

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

06K52

Bezúdržbový provoz
5 let nebo 200 000 km na prvky hydropneumatického
odpružení.

Posouzení klimatizace
Prověření důležitých částí Vašeho klimatizačního
systému za paušální cenu.

Záruka proti prorezivění
12 let pro osobní vozy.
5 let pro užitkové vozy.
Písková Nocciola (M)
(M) : metalický lak

Vínová Burlat (P)

Šedá Fer (P)

Žlutá Anodisé (M)

Záruka na lak
3 roky pro osobní vozy.
2 roky pro užitkové vozy.

(P) : perleťový lak

SPOTŘEBY A EMISE CO2 (Normy CEE 1999-100)

Čalounění
06K54

06K55

Látka Tétrix
černá

06K56

Látka Trione
černá

06K64

Velur Quanta
černý

06K62

Alcantara®
béžová*

Emise CO2
(g/km)

Motory

06K63

Perforovaná kůže
Claudia černá*

06K57

Velur Quanta
béžový

06K65

Perforovaná kůže
Claudia hnědá*

Městský
provoz
(l /100 km)

Mimoměstský
provoz
(l /100 km)

1.8i 16V - BV5 - 127 k DIN

190

11,3

6,1

8,0

2.0i 16V - BMP6 - 143 k DIN

190

11,1

6,2

8,0

1.6 HDi 110 FAP - BV5 - 110 k DIN

155

7,3

5,1

5,9

1.6 HDi 110 FAP - BMP6 - 110 k DIN

150

6,8

5,1

5,7

2.0 HDi 138 FAP - BMP6 - 138 k DIN

159

7,9

5,1

6,1

2.0 HDi 138 FAP - AT6 - 138 k DIN

195

9,9

5,9

7,4

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 3, 186 00 Praha 8: Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Definice vozidel Citroën, prodávaných v EU, se v jednotlivých členských zemích
může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů výrobní řady Citroën naleznete v dokumentu "Technické parametry" přiloženém k této brožuře, nebo se obraťte na pracovníky prodejní sítě
Citroën. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich definici v době výtisku tohoto dokumentu; 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. Soubor prvků výbavy popsaných v této příručce představuje veškerou technologii
použitou u modelu C4 Picasso. Tyto prvky mohou být součástí standardní nebo doplňkové vyýbavy dle úrovně výbavvy vozidla. 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.

Integrální kůže
Yellowstone*

* k dispozici za příplatek

06K66

06K152

06K153

06K154

06K70

06K156

Okrasný kryt 16’’
Antigua

Hliníkový disk 16’’
Managua

Hliníkový disk 17"
Volubilis

Hliníkový disk 18’’
Krakatoa mat

Hliníkový disk 18’’
Krakatoa chrome

Testovaný vůz: Grand C4 Picasso.

Okrasný kryt 15’’
Féroé
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Smíšený
provoz
(l /100 km)

Počet hvězdiček, které obdržel Citroën Grand C4 Picasso
v nárazových testech Euro NCAP
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07K4

Březen 2007.

Překoná vaše představy
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Fotoarchiv: CORBIS (snímek “obloha” str. 4-5) - Création et réalisation : SCHER LAFARGE - Édition ALTAVIA PRODITY - Imprimé en U.E. 03/2007.
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