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SVĚTLO A PROSTOR
citroën c4 Picasso
a Grand c4 Picasso
Jste připraveni dívat se na svět jinýma očima?
Vysoké panoramatické čelní sklo a panoramatické střešní okno nabízí
prosklenou plochu výjimečných rozměrů a široký rozhled.
Vítejte ve světě nových dimenzí: ve světě světla a prostoru.
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CITROËN C4 PICASSO,
doKonaLost
aŽ do nEJMEnŠÍcH dEtaiLŮ
10K22

10K34

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
prolu dynamiku. Vzhled zadní části vozu
je synonymem stability a dává tušit
výborné jízdní vlastnosti. Ještě pořád jste
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na pochybách? Máte-li rádi osobité vozy,
určitě kolem Citroënu C4 Picasso neprojdete bez povšimnutí.
Pronikavý pohled dvou předních světlometů doplněných přídavnými LED diodovými světlomety, 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 nesmlouvavých
pohledů, těch Vašich.

Citroën C4 Picasso se navíc může
pochlubit i mikrohybridní technologií
e-HDi, která kombinuje osvědčený motor
1.6 HDi 110 se systémem Stop & Start
nové generace a zaručuje tak omezení
spotřeby paliva a snížení emisí CO, aniž
by byly jakkoli dotčeny jízdní vlastnosti.
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CITROËN C4 PICASSO

DOST MÍSTA PRO VŠECHNY,
MÍsto Pro VŠEcHno
Sezení v modelu Citroën C4 Picasso se
vyznačuje především pohodlím. Dostatek
prostoru pro celou posádku je základní devizou modelu C4 Picasso. Každé ze tří samostatných sedadel ve druhé řadě je stejně
široké a nabízí maximální komfort. Proto
nepřichází v úvahu, že by se cestující
uprostřed tísnil na příliš úzkém sedadle.
Konstrukce modelu Citroën C4 Picasso je
uzpůsobená pro přepravu pěti osob, jejich
zavazadel a všeho, co potřebují na cestu.
Celkový objem zavazadelníku pod pevným
dvoudílným krytem zavazadlového prostoru
činí minimálně 500 litrů VDA, ale může do-

sáhnout až více než 600 litrů VDA v závislosti na poloze tří samostatných sedadel ve
druhé řadě.
V případě potřeby lze objem zavazadlového
prostoru zvýšit až na 174 litrů. Zadní
sedadla přitom není třeba vyjímat
z vozidla; 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. Jak je vidět, i velkoprostorový rodinný vůz, jehož předností

je cestování, může být překvapivě praktický…
Díky otevíratelnému oknu víka zavazadlového prostoru je zavazadelník okamžitě přístupný za jakýchkoliv okolností. Jeho osvětlení
zajišťuje praktická přenosná samonabíjecí kapesní svítilna. Výbava modelu Citroën C4 Picasso může obsahovat i Modubox® (skládací
plastový manipulační vozík), který je ve voze
uložen po straně zavazadlového prostoru
tak, aby ve složeném stavu nezmenšoval
jeho celkový objem. Díky nosnosti  kg je
nesmírně praktický. Stručně řečeno máte
před sebou vůz, v němž je radost cestovat!
7 CZ
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CITROËN GRAND C4 PICASSO
oBdiVUHodnÉ KŘiVKY
Široké kapotě s vytříbenými liniemi viditelně
energie neschází, střecha plynule navazuje
na panoramatické čelní sklo a v dokonalém oblouku ladně klesá k zadnímu spojleru, zvýrazněná boční linie karoserie se
vine od předního blatníku až k zadním
sdruženým světlům, robustní prolovaný
oblouk zadního blatníku zdůrazňuje dynamiku boků vozidla a končí u zadních
světel, která jsou na něm usazena.
Model Grand C4 Picasso, jehož jedinečný
a čistý design zkrášluje všechny části karoserie, dává znatelně na odiv svou harmo-
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nii, dynamiku a odlišnost. Ze všech úhlů
pohledu okamžitě zaujme charakteristickými křivkami. Pokud máte rádi stylová
vozidla, Citroën Grand C4 Picasso určitě
nepřehlédnete.
Elegantní přední světlomety, decentně
zvýrazněné po celé délce barevnou linkou
směrových světel a přídavnými LED diodami, přitahují pohled svým jedinečným
estetickým ztvárněním. Díky bi-xenonovým
samonatáčecím světlometům vyzařují
intenzivní a současně velmi příjemné
světlo. Jízda v noci je tak méně únavná

a bezstarostná, neboť samonatáčecí světlomety Citroënu Grand C4 Picasso jsou
věrným průvodcem na křivolakých cestách
a sledují každou změnu směru jízdy.
Zadní svítilny a rozměrné třetí brzdové
světlo se vzletným designem uvádí na
scénu technologii „světelného průvodce“
– novátorské, dokonale propracované
osvětlení, které vytváří nezaměnitelný
vizuální podpis vozidla viditelný jak ve dne,
tak i v noci.
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CITROËN GRAND C4 PICASSO

ANO,
VidÍtE doBŘE
Sedm plnohodnotných míst ve voze, to
není tak běžné. Sedm cestujících v dokonalém pohodlí, to je výjimečné.
Prostorná a pohodlná sedadla, četné
prvky k zajištění maximálního komfortu,
spousta místa a skvělá modularita pro

všech sedm cestujících. Uznejte, že to se
vymyká zavedeným standardům.
Máte spoustu zavazadel nebo objemný
náklad, který je nutno převézt? Žádný
problém, každé ze tří stejně širokých sedadel ve druhé řadě je možno jediným

pohybem ruky sklopit do podlahy
a vytvořit tak rovný prostor na podlaze sahající až k opěradlům předních míst.
Tomu se říká modularita!

c4 Picasso 5/7 places_cZ_28P_10.2011 page 11

C4Pic5_7p10_CZ_2011.qxp:C4Pic5_7p10_CZ_2011

29/11/11

15:16

Page 12

06K36

07K24

06K98

CITROËN GRAND C4 PICASSO

NEVáHEJTE
naKLádEJtE
r4206-B

Pro pohodlné cestování je důležité mít
vždy po ruce to, co je právě zapotřebí.
Z tohoto hlediska Vás Citroën Grand C4
Picasso jistě uspokojí díky desítkám různě
velkých odkládacích prostorů, rozmístěných jak vpředu na palubní desce,
kde se nacházejí čtyři velké uzavřené
schránky, tak vzadu v podlaze a na
dveřních panelech. Velmi praktické otevíratelné okno víka zavazadlového prostoru umožňuje přístup do zavazadelníku
i při parkování ve velmi těsném prostoru
a usnadňuje naložit náklad optimálně až
ke stropu! Každá věc je tak na svém
místě a stále k dispozici.
Osvětlená odkládací schránka spolujezdce je uzavřená víkem, na jehož
vnitřní straně se nacházejí dvě praktické
přihrádky určené k uložení drobných
předmětů běžné potřeby. Verze s manuální 6-st. pilotovanou převodovkou
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nebo s automatickou převodovkou nabízejí dodatečný odkládací prostor, který je
propojený s klimatizací a umožňuje
uchovat v chladu láhev o objemu
1,5 litru. Po otevření slouží víko jako odkládací plocha, opatřená dvěma prolisy
pro pohárky s nápojem.
V klasickém uspořádání s pěti místy
odhaluje Citroën Grand C4 Picasso zavazadlový prostor úctyhodných rozměrů:
více než 1 m dlouhý, více než 1,16 m
široký a kryt zavazadlového prostoru dělí
od podlahy 55 cm, což představuje
téměř 0,6 m ložného objemu
(576 litrů měřeno dle normy VDA
pod platem zavazadlového prostoru
a 89 litrů VDA měřeno až ke stropu).
Tento prostor se dá sklopením tří zadních sedadel ve druhé řadě k podlaze
zvětšit téměř na  m (1951 litrů VDA
ke střeše).

K zajištění převážených předmětů na
podlaze nebo ve svislé poloze je určena
síť, kterou lze připevnit pomocí háčků.
V případě naložení zavazadelníku až nad
úroveň krytu zavazadlového prostoru
chrání výsuvná vertikální síť cestující
v přední části před nebezpečným pohybem převážených předmětů při prudkém
brzdění (z nabídky Příslušenství).
Příslušenství nabízí také nosič kajaků.
Tento doplněk naplní všechna očekávání
i těch nejnárůživějších sportovců. Díky
možnosti posunu a sklopení na střešní
nosiče zbytečně nezabírá místo a snižuje
odpor vzduchu v případě, že není zrovna
používán. Zahrnuje nejen podložky tlumící případné nárazy, ale i dva popruhy
obepínající kajak. Nosič kajaků,
vyznačující se snadnou manipulací, je
možné použít na všechny typy střešních
nosičů.
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CITROËN GRAND C4 PICASSO

RADOST
Z cEstoVánÍ
Teprve s přibývajícími kilometry řidič a cestující plně ocení početné komfortní prvky,
které Citroën Grand C4 Picasso nabízí.
Pohodlně se tedy usaďte a vychutnávejte
si požitek z jízdy.
Výjimečné! Vnitřní prostor je uzpůsobený
tak, aby mohl kdykoli pojmout až sedm
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dospělých osob posazených ve třech
řadách sedadel...
Jste početnější než obvykle? Jediný pohyb
stačí ke zprovoznění dvou zadních sedadel schovaných v podlaze zavazadlového
prostoru! Originální kinematika sedadel
velmi usnadňuje přístup ke třetí řadě.

Sedák bočních sedadel ve druhé řadě se
pomocí páčky automaticky zvedne
k opěradlu (jako sedačka v kině!) a poté
lze sedadlo pohodlně posunout až za sedadlo v první řadě.
Máte spoustu zavazadel nebo objemný
náklad, který je nutno převézt? Žádný pro-
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blém, každé ze tří stejně širokých sedadel
ve druhé řadě je možno jediným pohybem ruky sklopit do podlahy a vytvořit tak
rovný prostor na podlaze sahající až
k opěradlům předních míst.
Všechna zadní okna jsou vybavena protislunečními roletkami s navíjecím me-

chanismem zabudovaným v panelech
dveří. Jedná se o velmi jednoduchý systém, za který Vám budou děti i všichni
ostatní cestující vděčni!

15 CZ
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≈ 14 cm

ObJEVTE NOVé
PocitY Z JÍZdY
V závislosti na verzi může být Citroën
Grand 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 pneu-

matického odpružení na odchylky tlaku
a umožňuje tak udržet konstantní
světlou výšku vozu. Řidičův požitek
z jízdy a pohodlí cestujících je tak
ideální bez ohledu na zatížení vozu.
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.

17 CZ
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ZA VŠÍM HLEDEJ...
...Motor
Společnost CITROËN měla při vývoji
svých vozů vždy na paměti životní
prostředí a jeho ochranu, aniž by ovšem
tento aspekt negativně ovlivňoval
potěšení z jízdy. V souladu s uvedenou
koncepcí jsou i specické technologie nesoucí souhrnné označení Airdream,
k nimž se řadí i mikrohybridní technologie e-HDi. Kombinace motoru HDi
s pružnou manuální 6-st. pilotovanou
převodovkou, systému Stop & Start nové
generace a zařízení pro zpětnou rekuperaci energie při brzdění umožňuje omezit
spotřebu a snížit emise CO, aniž by byly
jakkoli dotčeny jízdní vlastnosti. Používání
této špičkové technologie je velmi
snadné… V případě, že zastavíte třeba
na semaforu, motor se vypne a zůstane
v pohotovostním režimu. Jakmile uvolníte
brzdový pedál, motor se automaticky
aktivuje bez jakéhokoli Vašeho zásahu.
Systém Stop & Start poslední generace
je ideální pro běžný provoz a díky svému
tichému chodu bez vibrací je předurčen
k tomu, aby zvrátil dosavadní vnímání
řízení.

Citroën C4 Picasso a Grand C4 Picasso
poskytují úžasné zážitky z jízdy v kombinaci s kterýmkoli ze čtyř nabízených
úsporných a k životnímu prostředí
šetrných motorů. Je jen na Vašem
uvážení, který z nich si vyberete!
Nabídku benzinových motorů tvoří dva
skutečné klenoty dnešní technologie:
1.6 VTi 10 a 1.6 THP 155.
Úsporný dieselový motor 1.6 HDi 110
je k dispozici v kombinaci s manuální
6-st. převodovkou nebo s manuální 6-st.
pilotovanou převodovkou. S uvedenými
převodovkami je k dispozici i výkonnější
motor .0 HDi 150. Vrchol nabídky
představuje motor .0 HDi 160 s automatickou 6-st. převodovkou.
Manuální 6-st. pilotovaná převodovka dodává nevídané schopnosti, a to zejména
díky rychlému a komfortnímu řazení
převodových stupňů. Umožňuje rovněž
dosáhnout snížení spotřeby pohonných
hmot a emisí CO.
Citroën C4 Picasso i Grand C4 Picasso
dbají na ochranu životního prostředí a činí
maximum pro omezení emisí škodlivin

do ovzduší, optimalizování spotřeby pohonných hmot a používání materiálů
vhodných k recyklaci. Již samotné konstrukční řešení, vynikající aerodynamické
parametry a použití lehkých výrobních
materiálů umožnily snížit pohotovostní
hmotnost a tedy spotřebu pohonných
hmot.
Z těchto důvodů byl rovněž pro výrobu
různých dílů karoserie použit hliník (kapota a střecha) a pro některé pevné části
sedadel byla dána přednost hořčíku.
Kromě toho jsou oba typy zážehových
motorů vybaveny systémem palubní diagnostiky EObD (European On board
Diagnostic) umožňujícím zjišťovat a signalizovat všechny poruchy, které způsobí
překročení povolených mezí emisí škodlivin. Oba vznětové motory jsou dodávány
s ltrem pevných částic (FAP), který spaluje pevné částice obsažené ve výfukových plynech.

10K28
dÉtaiL
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CESTUJTE JinaK
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.
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.
S Citroënem C4 Picasso a Grand C4
Picasso si nyní můžete vybrat mezi dvěma
navigačními systémy.
Navigace MyWay je snadno ovladatelná
a skutečně multifunkční. Jejím základem je
barevný displej 7” (16/9) zobrazující
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mapu z ptačí perspektivy a SD Card
s mapou Evropy. Systém navigace zahrnuje i rádio s přehrávačem CD / MP /
WMA s ovládáním na volantu a sadu
bluetooth®, která Vám umožní snadno
připojit vhodný telefon a bezstarostně telefonovat při jízdě, čímž aktivně přispívá
k Vaší bezpečnosti.
Velký barevný displej systému NaviDrive
umožňuje zobrazení přesné polohy vozidla i z ptačí perspektivy. Systém NaviDrive zahrnuje nejen satelitní hlasovou
navigaci s integrovanou mapou Evropy,
GPS a sadu bluetooth®, ale i pevný disk
o kapacitě 0 Gb, z nichž 10 Gb je pomocí funkce juke-box vyhrazeno k uložení
skladeb lahodícím Vašemu sluchu.
Díky technologii WiFi On board můžete
zůstat připojení i na internet. Toto zařízení,

které je Vám k dispozici v rámci Příslušenství, umožní připojit současně až čtyři multimediální zařízení (notebooky, herní
konzoly nebo multimediální přehrávače).
Prohlížejte si oblíbené webové stránky,
přečtěte si e-maily, zahrejte si síťové hry,
atd. – pro každého něco… WiFi On
board je prodáváno bez předplaceného
tarifu. K tomu, aby zařízení fungovalo, je
zapotřebí vložit předplacenou kartu SIM
G/G+ operátora dle Vašeho výběru
s možností připojení k internetu.
Sada bluetooth® Vám zaručí skutečné pohodlí při telefonování za jízdy.

C4Pic5_7p10_CZ_2011.qxp:C4Pic5_7p10_CZ_2011

29/11/11

15:16

Page 21

09K29

06K26

07K19

06K31

r4450_t

VýZNAMNé droBnosti
Širokoúhlé panoramatické čelní sklo je vybaveno dvěma samostatnými posuvnými
protislunečními clonami, které mohou
cestující vpředu snadno nastavit do
požadované polohy. Ovladač elektrické
dětské pojistky umístěný v dosahu řidiče
umožňuje snadno aktivovat nebo deaktivovat funkci otevírání zadních oken a dveří
z interiéru.
Citroën C4 Picasso a Grand C4 Picasso
nabízí cestujícím na zadních sedadlech
Paket Video sestávající ze dvou sedmipalcových barevných obrazovek 16/9 s nastavitelným sklonem, zabudovaných
a uložených do zadní části opěradel předních sedadel a krytých vyklápěcími odkládacími stolky. Navíc je DVD přehrávač
vybaven dvojitými rozvody a připojením
(vstupy / výstupy), takže umožňuje nezá-

vislé využívání obou obrazovek. Dva cestující tedy mohou sledovat lm, zatímco
třetí může dát přednost své oblíbené videohře. A všichni tak mohou cestovat
spokojeně!
Vozy zároveň nabízí kompletní HiFi systém vyvinutý ve spolupráci s rmou
Philips. Tento systém zahrnuje subwoofer
a velmi výkonný digitální zesilovač DSP
s osmi reproduktory.
Díky audio zásuvce typu jack a konektoru
USb, umístěným ve spodní části centrální
konzole, můžete připojit MP přehrávač
nebo externí paměť USb.
K ochraně dětí přispívá dětská autosedačka „Kiddy Confort Pro“ s logem
CITROËN. Tato autosedačka se umísťuje
ve směru jízdy, je vhodná pro děti od
9-6 kg a dokáže se přizpůsobit postavě

dítěte tak, aby se v ní Vaše ratolesti cítili
příjemně. Nejrůznější možnosti jejího nastavení jsou zárukou bezpečného a pohodlného cestování.

09K3
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06K145
dÉtaiL2

10K32

VÍTEJTE VE STANICI BEZPEčÍ
06K85

bezpečnost byla u značky CITROËN vždy
základním prvkem koncepce každého
vozu. Citroën C4 Picasso a Grand C4
Picasso udělaly další krok vpřed a mohou
se pochlubit řadou inovací, které byly v této
oblasti provedeny. Na úrovni pasivní
bezpečnosti: konstrukce karoserie využívá
nového způsobu absorpce energie nárazu,
nechybí výztuhy prostoru pro cestující, tříbodové pásy u každého sedadla, 7 airbagů,
úchytky dětských sedaček Isox na sedadlech ve druhé řadě, dětská bezpečnostní
pojistka... U předních míst je čelní airbag
spolujezdce opatřen systémem nafouknutí
s dvojitým generátorem tlaku, který
uzpůsobí rychlost a tlak jejich nafouknutí v
závislosti na síle nárazu. V případě nárazu
ze strany se boční airbagy umístěné v před-
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ních 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.
Citroën C4 Picasso a Grand C4 Picasso se
mohou pochlubit i vysokou úrovní aktivní
bezpečnosti, k níž přispívají výborné jízdní
vlastnosti, účinná brzdová soustava a elektronické systémy podporující řízení.
Při brzdění upravuje systém AbS (Anti
blocking System) 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, zkrátí tak brzdnou vzdálenost v případě kritické situace a současně
dojde k samočinné aktivaci výstražných
světlometů. Systém ESP (Electronic Stability Program) umožňuje v rámci fyzikálních
zákonů stabilizovat dráhu vozidla při
průjezdu zatáčkou automatickou korekcí
brzdění a otáček motoru, má-li vozidlo tendenci k přetáčivosti nebo nedotáčivosti.
Spolupráce skupiny PSA s rmou bOSCH
přinesla zdokonalení systému ASR (systém
zabraňující prokluzu kol) pod názvem
Intelligent Traction Control (ITC). Jedná se
o funkci, která zvyšuje bezpečnost
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08K17

06K146

a zlepšuje jízdní vlastnosti na zasněžených,
zamrzlých nebo mokrých cestách. Na základě vyhodnocení typu povrchu a pokrývky
(sníh, námraza, mokro) a sklonu vozovky
umožní střídavý prokluz hnaných kol samostatně pro pravou a levou stranu. Intelligent Traction Control tak určitě přispívá
k Vašemu klidnému, bezstarostnému
a hlavně bezpečnějšímu rozjezdu za
snížených adhezních podmínek.
Je konec trápení se zaseknutou ruční
brzdou a se stresujícím rozjížděním ve
svahu! Ideálním řešením je automatická
elektrická parkovací brzda a systém pomoci
při rozjezdu ve svahu.
Aby se předešlo nehodám způsobeným
sníženou pozorností řidiče, reaguje systém
varování před neúmyslným opuštěním jízd-

ního pruhu (AFIL) na každé neúmyslné
vybočení vozidla. 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 dělicí 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.
Originální inovací 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 zapar-

kovat, zapnutím příslušného směrového
světla. Při průjezdu podél volného místa
rychlostí nižší než 0 km/h systém
vyměřuje volný prostor a následně řidiče
informuje o možnosti a obtížnosti zaparkovat.

06K147
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06K80

06K73

06K105

A bYLO sVětLo
06K72

06K78
rEcadrÉ

Pokud nemáte rádi uzavřené prostory, pak
byl Citroën C4 Picasso a Grand C4 Picasso
se svým prosvětleným interiérem stvořen
právě pro Vás. Světlo proniká do interiéru
ze všech stran díky výjimečně velké prosklené ploše. Vnitřní osvětlení je rozmístěno
po celém interiéru, aby dotvářelo jedinečný
dojem prostornosti a zdůraznilo hřejivou
a příjemnou atmosféru, kterou Vám
v současné době nemůže žádný jiný automobil nabídnout.
Důmyslné osvětlení umístěné v panelech
dveří, palubní desce a na stropě vyzařuje
tlumené světlo a vytváří tak nedocenitelný
pocit pohody a pohodlí. Intenzita osvětlení
může být nastavena pomocí ovladače nacházejícího se pod palubní deskou.
Neuvěřitelné! Stačí vsunout ruku do odkládací přihrádky ve dveřích a tyto prostory
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se automaticky osvětlí. Snadněji tak naleznete předmět, který jste si do ní uložili. Jakmile ruka opustí prostor přihrádky, světlo
po několika sekundách automaticky
zhasne. Znáte praktičtější řešení?
Vždy, když ji právě nutně potřebujete, zjistíte, že Vaše svítilna, kterou normálně
vůbec nepoužíváte, je vybitá, takže Vám
není 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!
Čtecí lampička zabudovaná na zadní straně
opěradel obou předních sedadel se

samostatným vypínačem umožňuje
dostatečně a diskrétně osvítit prostor
odkládacího stolku, aniž by byla jakkoli
narušena pozornost řidiče a odpočinek
ostatních cestujících.
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09t3

08t24

09t16

08t45

08t25

Látka Trione černá (4)

09t17

Látka Anjou černá (4)

Látka Anjou béžová (4)

08t68

08t60

09t15
10t19

10t18

10t20

09t65
Kombinovaná látka brise černá (4)

09t12

Kombinovaná látka brise béžová (4)

Perforovaná kůže Claudia černá (4)

09t10

Alcantara® světlá (4)

Integrální kůže Yellowstone (4)

KOLA, bARVY a čaLoUněnÍ
06K152

06K67

11K2

06K154

08W3

Modrá Kyanos (M)
Okrasný kryt 16’’
Antigua(1)

Okrasný kryt 16’’
Lofoten()

Hliníkový disk 16’’
Managua

Hliníkový disk 17’’
Volubilis(1)

06K69

06K70

r2907

r2908

08W19

Červená Lucifer (P)

Hliníkový disk 17’’
Roskilde()

Hliníkový disk 18’’
Krakatoa

Hliníkový disk 16’’
Malawi()

Hliníkový disk 17’’
Scandola()

08W16

Černá Onyx

08W8

Šedá Fer (P)

09W17

Hnědá Hickory (P)

08W1

bílá banquise

08W4

Modrá Tivoli (M)(1)

08W15

Písková Nocciola (M)

08W6

Šedá Aluminium (M)

08W13

Fialová Icare (M)

(1) k dispozici jen na modelu Citroën C4 Picasso
(2) k dispozici jen na modelu Citroën Grand C4 Picasso
(3) nabídka v rámci originálního Příslušenství (dodáváno bez šroubů a krytů středu kol)
(4) a jiné doplňkové materiály
(M) : metalický lak (P) : perleťový lak
Metalický a perleťový lak jsou stejně jako barva Černá Onyx k dispozici za příplatek.

5 CZ
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TECHNOLOGIE
VE sLUŽBácH
VaŠÍ BEZPEčnosti

VŽDY S OHLEDEM na ŽiVotnÍ ProstŘEdÍ

Abyste mohli cestovat v naprostém bezpečí, Citroën C4 Picasso a Grand C4 Picasso Vám nabízí nejmodernější prvky aktivní i pasivní bezpečnosti:

Airdream je ekologický podpis označující nejmodernější technologie vyvinuté společností CITROËN šetrné k životnímu prostředí: mikrohybridní technologii e-HDi, hybridní
technologii Hybrid4 a technologii Full Electric. Abyste mohli snadno rozlišit vozidla vybavená jednou ze zmíněných technologií, nesou tyto vozy v obchodním názvu označení
Airdream.

ABS: systém AbS (Anti blocking System) upravuje automaticky brzdný tlak, aby nedošlo k zablokování kol a byla tak zachována přilnavost vozidla k vozovce.
EBD: elektronický rozdělovač brzdného účinku vyvažuje s využitím systému AbS brzdný tlak mezi
zadními koly tak, aby byla zaručena maximální účinnost brzdného systému za všech podmínek.
EBA: elektronický brzdový asistent okamžitě vyvine maximální brzdný výkon, jestliže řidič prudce
stlačí brzdový pedál, a zkrátí tak brzdnou vzdálenost v případě kritické situace. Zároveň dojde
k samočinné aktivaci výstražných světlometů.
ESP: systém ESP (Electronic Stability Program) umožňuje v rámci fyzikálních zákonů stabilizovat
dráhu vozidla při průjezdu zatáčkou automatickou korekcí brzdění a otáček motoru, jestliže má
vozidlo tendenci k přetáčivosti nebo nedotáčivosti.
ASR: při rozjezdu umožňuje protiprokluzový systém ASR udržet pohyblivost vozu na kluzkém
povrchu. V situaci, kdy elektronická čidla zjistí prokluz jednoho nebo více kol, systém ASR
okamžitě aktivuje jejich brzdění.
ITC: Intelligent Traction Control zvyšuje bezpečnost a zlepšuje jízdní vlastnosti na zasněžených,
zamrzlých nebo mokrých cestách. Na základě vyhodnocení typu povrchu a pokrývky (sníh,
námraza, mokro) a sklonu vozovky umožní střídavý prokluz hnaných kol samostatně pro pravou
a levou stranu.
Tempomat: tempomat udržuje rychlost zvolenou řidičem bez nutnosti použít pedál akcelerace
a bez ohledu na prol silnice. Jeho deaktivace se provede automaticky při sešlápnutí brzdového
či spojkového pedálu nebo manuálně pomocí ovladače.
Omezovač rychlosti: omezovač rychlosti umožňuje nastavit maximální rychlost, která nemá být
překročena. Funkce omezovače je deaktivována prudkým sešlápnutím plynového pedálu.
Elektrická parkovací brzda: elektrická parkovací brzda je funkce, která Vám pomáhá při rozjezdu ve svahu, vyvíjí dočasně brzdový tlak a ponechá Vám dostatek času pohodlně a beze
spěchu přesunout nohu z brzdového na plynový pedál.
AFIL: systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (AFIL) reaguje na každé neúmyslné vybočení vozidla. 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.

*Uvedené údaje se mohou měnit. Nejaktuálnější hodnoty naleznete na stránkách www.citroen.cz.
Výše uvedené spotřeby paliva odpovídají hodnotám homologovaným podle předpisů platných pro všechny výrobce a všechny vozy prodávané v Evropě. Tyto hodnoty jsou získávány za přesně stanovených
zkušebních podmínek (teplota, hmotnost, vlastnosti zkušebního zařízení, atd.) a na rovné vozovce. Reálné podmínky provozu, atmosférické podmínky, stav naložení vozu, styl řízení, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i bez zátěže), časté využívání klimatizace a/nebo topení či celkový technický stav vozu mohou zapříčinit, že budou reálné hodnoty spotřeby odlišné od spotřeb ociálně
homologovaných.

Citroën C4 Picasso a Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream se vyznačují nízkou hodnotou emisí CO2, která je na úrovni 125 g/km, resp. 129 g/km.
Tato hodnota je mimo jiné zajištěna díky kombinaci následujících prvků standardní výbavy:
- systém Stop & Start nové generace;
- systém zpětné rekuperace energie při brzdění;
- optimalizované seřízení posilovače řízení omezujícího energetické ztráty;
- manuální 6-st. pilotovaná převodovka s optimalizovanou spotřebou;
- klimatizační systém s vylepšeným výkonem;
- upravené aerodynamické vlastnosti vozidla;
- řízená olejová pumpa;
- aerodynamický paket: upravená přední mřížka sání a snížená světlá výška vozidla o 5 mm.
6 CZ
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SMLOUVY CITROËN
• Prodloužená záruka – CITROËN EssentialDrive
1, 4 nebo 6 měsíců (40 000 – 150 000 km) prodlouženého zabezpečení proti nepředvídaným výdajům.
Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
CITROËN ASSISTANCE 4 hodin denně, 7 dní v týdnu.

949

747

4470

1539

1830

2100

973

2728

• Pravidelné prohlídky – CITROËN IdealDrive
6, 48 nebo 60 měsíců (0 000 – 150 000 km) dokonalé
péče o Vaše vozidlo.
Prodloužená záruka.
Pravidelné prohlídky (materiál a práce předepsané výrobcem).
CITROËN ASSISTANCE 4 hodin dzenně, 7 dní v týdnu.
• Servis a údržba – CITROËN FreeDrive
Po dobu až 5-ti let (až do 150 000 km) se kompletně postaráme o Vaše vozidlo. Rozpočet na jeho provoz budete
mít dokonale pod kontrolou.
Prodloužená záruka.
Pravidelné prohlídky (materiál a práce předepsané výrobcem).
Díly podléhající opotřebení (s výjimkou pneumatik).
ASSISTANCE PERMIUM – rozšířená asistenční služba
4 hodin denně, 7 dní v týdnu.

1680

1505

995

15:17

SMLOUVY A ZáRUKY citroën

2728

966

29/11/11

ZÁRUKY
• Základní záruka
 roky bez omezení počtu ujetých km.
Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
CITROËN ASSISTANCE 4 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• Záruka proti prorezivění
1 let pro osobní vozy.
5 let pro užitkové vozy.
• Záruka na lak
 roky pro osobní vozy.
 roky pro užitkové vozy.

• 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.
• Roční prohlídka pro klid a pohodu
Zjednodušená kontrola vozu mezi pravidelnými intervaly,
máte jistotu, že je Váš vůz stále v dobré kondici.

SLUŽBY
• CITROËN Chrono servis
bez nutnosti objednání předem, okamžité převzetí Vašeho
vozu pro veškeré běžné zásahy: výměna oleje, pneumatik,
brzdy, výfuk, tlumiče, doplňky, apod. za paušální ceny.
• Předběžná technická kontrola
Příprava Vašeho vozu na povinnou technickou kontrolu,
záruka jejího úspěšného průběhu.
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1660*- 1680**

1690*- 1710**

PEFC/10-31-1420
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

testované vozidlo:
citroën c4 Picasso

1505

1539

1830

2100

* Pneumatické odpružení zadní nápravy
** Klasické odpružení zadní nápravy

citroën čEsKá rEPUBLiKa s.r.o.
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Denice
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“. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich denici v době výtisku tohoto dokumentu; nemohou být považovány za
smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez předcho-

zího upozornění charakteristiky představených modelů a služeb, aniž
by byl povinen aktualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy
popsaných v této brožuře představuje veškerou technologii použitou
u modelu Citroën C4 Picasso. Tyto prvky mohou být součástí standardní nebo doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AUTOMObILES CITROËN potvrzuje, že v souladu s ustanoveními směrnice
EHK č. 000/5 CE ze dne 18. září 000, týkajícími se vozidel po
ukončení životnosti, plní směrnicí stanovené cíle a že při výrobě produktů, které prodává, jsou používány recyklovatelné materiály. Zo-

brazené 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 Infolince  5 77 nebo
na adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o Službách
CITROËN se obraťte na prodejní místa naší sítě v ČR. CITROËN
ASSISTANCE: 800 10 1 10. bezplatné volání v rámci ČR.
7 CZ
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