#

nový citroËn C4
Úroveň
výbavy
LIVE
LIVE PACK
FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK
(2)

Motor
1.2 PureTech 100 S&S MAN6 (2)
1.2 PureTech 100 S&S MAN6 (2)
1.2 PureTech 100 S&S MAN6 (2)
1.2 PureTech 130 S&S MAN6
1.2 PureTech 130 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 110 S&S MAN6 (2)
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
1.2 PureTech 130 S&S MAN6
1.2 PureTech 130 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 110 S&S MAN6 (2)
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
1.2 PureTech 130 S&S MAN6
1.2 PureTech 130 S&S EAT8
1.2 PureTech 155 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 110 S&S MAN6 (2)
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
1.2 PureTech 130 S&S EAT8
1.2 PureTech 155 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

kW / k
75 / 100
75 / 100
75 / 100
96 / 130
96 / 130
81 / 110
96 / 130
96 / 130
96 / 130
81 / 110
96 / 130
96 / 130
96 / 130
115 / 155
81 / 110
96 / 130
96 / 130
115 / 155
96 / 130

Cena
(Kč)
399 000
414 000
464 000
494 000
544 000
514 000
584 000
539 000
589 000
559 000
629 000
584 000
634 000
659 000
604 000
674 000
684 000
709 000
724 000

Akční sleva Bonus za starý
(Kč) (*)
vůz (Kč) (*)
29 100
10 000
29 100
10 000
49 100
10 000
54 100
10 000
49 100
20 000
49 100
20 000
49 100
20 000
54 100
20 000
54 100
20 000
54 100
20 000
54 100
20 000
64 100
20 000
64 100
20 000
64 100
20 000
64 100
20 000
64 100
20 000
64 100
20 000
64 100
20 000
64 100
20 000

Akční cena
(Kč) (1)
359 900
374 900
404 900
429 900
474 900
444 900
514 900
464 900
514 900
484 900
554 900
499 900
549 900
574 900
519 900
589 900
599 900
624 900
639 900

k dispozici od 1. 5. 2021

> Exkluzivní financování CITROËN PRIVILEGE (*) s finančním bonusem 10 000 Kč vč. DPH z Akční ceny (1) vozu. Ideální volba
s možností nízké anebo nulové akontace, s délkou financování od 1 roku až do 6 let bez jakýchkoliv poplatků za uzavření smlouvy.
> # Akční zvýhodnění 94 000 Kč platí při využití Exkluzivního financování CITROËN PRIVILEGE

> Prodloužená značková záruka EssentialDrive (*) na 5 let nebo 60 000 km
(1)

 kční ceník s platností od 1. 5. 2021. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 20. 5. 2021 a předané do 29. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou
A
nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Na ceny vozů objednávaných do výroby se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN. Konkrétní nabídku Vám zašle nebo potvrdí Váš autorizovaný prodejce. Akce platí pouze u participujících prodejců
CITROËN na území ČR.

* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.

( )

Všechny uvedené ceny v akčním ceníku jsou platné v případě registrace vozidla kupujícím v členských státech Evropské unie (EU), státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ve Švýcarsku, kterou kupující řádně prokáže
prodávajícímu předložením kopie příslušného osvědčení o evidenci vozidla nejpozději do 5 pracovních dní od převzetí vozidla. V případě nesplnění uvedených podmínek platí ceny uváděné v základním ceníku. Použití akčního
ceníku je též nepřípustné v případě spekulativního chování, především při účelových registracích nebo změně registrace.

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

nový citroËn C4
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVY
LIVE
> ABS, AFU, ESP, ESC, ASR, Hill Assist
> Airbagy čelní, přední boční a hlavové
> Palubní počítač
> Vnější elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná
zrcátka
> Elektrické ovládání předních a zadních oken
> Zadní sklopná lavice 2/3 – 1/3
> Manuální klimatizace
> Denní LED světlomety
> Digitální palubní přístroj 5” – LCD

LIVE PACK = LIVE +

> Citroën Connect Radio + DAB
> Mirror Screen
> Zásuvka 12V + USB Typ C

FEEL = LIVE PACK +

> Zadní parkovací asistent
> Digitální palubní přístroj 5,5” – TFT
> Audio soustava MP3 – 6 reproduktorů
> Elektrická parkovací brzda
> Kožený volant – štípenka
> Automatická dvouzónová klimatizace
> Denní LED světlomety ve tvaru V
> Přední LED světlomety

>D
 otykový displej 5” černobílý s ovládáním hlavních
funkcí
>C
 entrální zamykání s dálkovým ovládáním
>D
 etekce poklesu tlaku v pneumatikách
> P osilovač řízení
> T lumiče s hydraulickými dorazy
(kromě 1.2 PureTech 100 S&S MAN6)
>V
 ýškově a podélně nastavitelný volant
>K
 ryty kol 16” SPRING
> S ada pro dočasnou opravu pneumatik
>H
 ands-free sada Bluetooth

> Audio soustava MP3 – 4 reproduktory (FM/DAB)
> CITROËN Connect Box
> Paket Bezpečnost:
- Tempomat a omezovač rychlosti
- AFIL – Aktivní systém varování před neúmyslným
opuštěním jízdního pruhu
- Driver Attention Alert
- Coffee Break Alert
- Active Safety Brake
- Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících
rychlost

>D
 otykový displej 10” barevný s ovládáním hlavních
funkcí vozidla

> Pack Look – LIVE, LIVE PACK: Kryty vnějších
zpětných zrcátek v barvě Černá Obsidien, Kliky
dveří v barvě Černá Obsidien, Spodní část zadního
nárazníku v černé matné barvě

>A
 utomatické stěrače s dešťovým senzorem
> L ED mlhové světlomety s funkcí přisvícení do
zatáček
>2
 x USB Typ A (přední a zadní řada sedadel)
>V
 ýškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
>M
 anuálně nastavitelná bederní op. sedadla řidiče
> S tředová konzola s držákem nápojů s uzavíratelnou
schránkou s loketní opěrkou

> Ocelové disky, pneumatiky 195/60 R18, okrasné
kryty kol “AEROTHECH”
> Paket styl ČERNÝ Glossy
> Pack Look – FEEL: Kryty vnějších zpětných zrcátek
v barvě Černá Obsidien, Kliky dveří v barvě Černá
Obsidien, Spodní část zadního nárazníku v černé
lesklé barvě

> CITRO

ËN Connect NAV
>H
 ead-Up Displej – barevný
>D
 ržák tabletu Smart Pad Citroën
> R ámeček pro Univerzální tablet
> Interiér: Mix Látka Chevrons šedá / Látka černá
s efektem kůže

> Hliníkové disky kol R18 “AEROBLADE”
s výbrusem, pneumatiky 195/60 R18
> Pack Look – FEEL PACK: Kryty vnějších zpětných
zrcátek v barvě Černá Obsidien, Kliky dveří v barvě
karoserie, Spodní část zadního nárazníku v černé
lesklé barvě

> P aket Bezpečnost Plus:
- Rozšířený systém rozpoznávání dopravních značek
omezujících rychlost
- Rozšířený systém Active Safety Brake s funkcí chodci,
cyklisté, noc
>K
 ožený volant – plná kůže
>H
 ands free přístup a startování vozu

>A
 utomatické přepínání dálkových světel
> Výklopná loketní opěrkou zadních sedadel s držákem
nápojů, otvor na lyže
> Interiér: Mix Látka s efektem černé kůže / Látka šedá
> Hliníkové disky kol R18 “AEROBLADE DARK”
pneumatiky 195/60 R18
> Paket styl ŠEDÝ Textured

> Indukční dobíjení telefonu
> Interiér: Mix Kůže Siena černá / Látka s efektem
černé kůže
>V
 yhřívaná přední sedadla

> Pack Look – SHINE, SHINE PACK: Kryty vnějších
zpětných zrcátek v barvě Černá Obsidien, Kliky dveří
v barvě karoserie, Spodní část zadního nárazníku
v černé lesklé barvě, Zatmavená skla zadních oken
s chromovanou lištou dveří

FEEL PACK = FEEL+
> Paket Kamera:
- Zadní parkovací asistent
- Zpětná parkovací kamera
> Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
elektricky sklopná
> Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
> LED osvětlení interiéru pro první a druhou řadu
sedaček

SHINE = FEEL PACK +
> Paket Kamera Plus:
- Paket Kamera
- Přední parkovací Asistent
- Asistent bočního parkování
> Systém sledování mrtvého úhlu (SAM)

SHINE PACK = SHINE +
> Paket Drive Assist Plus:
- HIA Highway Driver Assist
> HIFI Systém - 8 reproduktorů
> 1x USB Typ C (zadní řada sedadel)

nový citroËn C4
7 BAREV KAROSERIE

Bílá BANQUISE (N)

Hnědá CARAMEL (P)

Modrá ICELAND (P)

Černá OBSIDIEN (P)

Šedá ARTENSE (M)

Červená ELIXIR (P*)

Šedá PLATINIUM (M)

N – Nemetalický lak
M – Metalický lak
P – Perleťový lak
P* – Perleťový vícevrstvý lak

4 BAREVNÉ PAKETY STYL

ŠEDÝ VAPOR

ŠEDÝ TEXTURED

ANODISED ČERVENÝ

GLOSSY ČERNÝ

okrasné kryty kol a disky z Lehkých slitin

Okrasný kryt
SPRING 16”

Okrasný kryt
AEROTHECH 18”

Hliníkový disk
AEROBLADE 18” s výbrusem

Hliníkový disk
AEROBLADE 18” Dark

nový citroËn C4
6 INTERIÉRŮ

Mix Látka Meanwhile / Látka černá

Mix Látka s efektem černé kůže / Látka šedá

Mix Látka Chevrons šedá / Látka černá s efektem kůže

Mix Kůže Siena černá / Látka s efektem černé kůže

Mix Látka Saphyr s efektem kůže / Látka modrá

Mix Kůže Siena červená / Látka s efektem černé kůže
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20 ASiStEnČncH SYStÉMŮ Pro JEŠtĚ vĚtŠÍ BEZPEČÍ

LzE DEAKTIVOVAT

BArEvný
HEAD-UP DiSPLEJ
S tímto prvkem výbavy se řidič
může plně věnovat řízení,
zatímco se mu v zorném
poli na průhledném displeji
zobrazují všechny informace
důležité pro jízdu (doporučená
a aktuální rychlost jízdy, údaje
tempomatu nebo omezovače
rychlosti, pokyny navigačního
systému či výstraha před
rizikem srážky).

LzE DEAKTIVOVAT

AKtivnÍ SYStÉM
vArovánÍ PŘED
nEÚMYSLnýM
oPUŠtĚnÍM
JÍZDnÍHo PrUHU
(AFiL)
Systém upravuje dráhu vozu
a varuje řidiče, jakmile zjistí
riziko vybočení z jízdního pruhu
bez zapnutých směrových
světel. Pokud se řidič rozhodne
jízdní dráhu vozu zachovat,
zabrání korektivnímu manévru
tím, že volant pevně uchopí.

LzE DEAKTIVOVAT

ADAPtivnÍ
tEMPoMAt
S FUnKcÍ StoP & Go
Systém se přizpůsobí
rychlosti vozu jedoucího
vpředu a automaticky udržuje
bezpečnou vzdálenost, kterou
si řidič navolil.
V případě nutnosti má systém
schopnost působením na
pedál brzdy a plynu vůz
zastavit a zase ho automaticky
rozjet bez zásahu řidiče.
Systém je dostupný pro
všechny verze vybavené
automatickou převodovkou.

LzE DEAKTIVOVAT

SLEDovánÍ
PoZornoSti ŘiDiČE
Systém sledování pozornosti
řidiče sleduje pomocí
kamery umístěné na čelním
skle a čidla otáčení volantu
chování řidiče. Začne-li řidič
vykazovat známky snižující se
pozornosti, upozorní ho systém
zvukovou i vizuální výstrahou.
Nejpřínosnější je tato funkce při
dlouhém cestování po dálnici
nebo rychlostní silnici od
65 km/h.

LzE DEAKTIVOVAT

LzE DEAKTIVOVAT

LzE DEAKTIVOVAT

HiGHWAY
DrivEr ASSiSt

ActivE
SAFEtY BrAKE

výStrAHA PŘED
riZiKEM KoLiZE

Systém poloautonomního
řízení Highway Driver
Assist kombinuje adaptivní
tempomat s funkcí Stop
& Go se systémem, který
udržuje vůz v daném jízdním
pruhu. Řidič teoreticky vůbec
nemusí ovládat pedály či
volant, protože tyto funkce
řídí samotný automobil.
Dostupné u vozů vybavených
automatickou převodovkou.

Systém je pomocí multifunkční
kamery v horní části čelního skla
schopen detekovat riziko srážky
a začít brzdit namísto řidiče, aby
kolizi zabránil nebo alespoň omezil
její následky. Při rychlosti:
– do 30 km/h dokáže zabránit
čelní srážce s pohybující se nebo
pevnou překážkou,
– nad 30 km/h sníží její následky.
Systém funguje od rychlosti 5 km/h.

Systém, který varuje řidiče
před možností kolize s před
ním jedoucím vozem nebo
s chodcem funguje
od rychlosti 30 km/h díky
radaru v předním nárazníku.
Jestliže hrozí riziko kolize,
řidič je upozorněn zvukovou
i vizuální výstrahou.

LzE DEAKTIVOVAT

SYStÉM
SLEDovánÍ
MrtvÉHo ÚHLU
Systém monitoruje prostor
v mrtvém úhlu výhledu
a rozsvícením oranžové
kontrolky v příslušném vnějším
zpětném zrcátku informuje
řidiče o přítomnosti jiného vozu
v tomto prostoru.

LzE DEAKTIVOVAT

LzE DEAKTIVOVAT

AUtoMAticKÉ
PŘEPÍnánÍ
DáLKovýcH
SvĚtLoMEtŮ

SYStÉM
roZPoZnánÍ
DoPrAvnÍHo
ZnAČEnÍ

Funkce vyhodnotí podmínky
okolního provozu, a pokud
je to možné, přepne
automaticky potkávací světla
na dálková a naopak. Systém
je aktivní při jízdě v noci
při rychlosti vyšší než 25 km/h
a deaktivuje se, pokud vůz jede
pomaleji než 15 km/h.

Systém rozpoznání dopravního
značení při jízdě průběžně
monitoruje dopravní značky
s rychlostním omezením.
Zjistí-li kamera, že v daném
úseku platí rychlostní omezení,
předá informaci řidiči, který
může rychlost doporučenou
systémem přijmout a uložit ji
stisknutím tlačítka jako referenční
hodnotu pro tempomat nebo
omezovač rychlosti. Systém
je rozšířen o značky STOP,
ZÁKAZ VJEZDU A ZÁKAZ
PŘEDJÍŽDĚNÍ.
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20 ASiStEnČncH SYStÉMŮ Pro JEŠtĚ vĚtŠÍ BEZPEČÍ

LzE DEAKTIVOVAT

PArK ASSiSt
Aktivní systém, který usnadňuje
podélné parkování i parkování
do řady. Systém pomáhá
řidiči najít parkovací místo
vyhovující rozměrům vozu
a po jeho nalezení provede
zcela bezpečně automatické
zaparkování. Zbývá jen zařadit
zpětný chod, akcelerovat
a brzdit.

viSion 360
Tento systém podstatně
usnadňuje manévrování
s vozem. Na centrálním
dotykovém displeji se zobrazuje
360° pohled na vůz shora
včetně jeho blízkého okolí.
Technologie nabízí 3 různé
pohledy a vybírá nejvhodnější
pro probíhající manévr.
Požadované zobrazení lze
zvolit také ručně.

LzE DEAKTIVOVAT

BoČnÍ
PArKovAcÍ ASiStEnt
Systém pomocí senzorů
umístěných v krajích předního
a zadního nárazníku upozorňuje
na překážky na bocích vozu,
což výrazně usnadňuje
manévrování.

ZPĚtná PArKovAcÍ
KAMErA toP rEAr
viSion
Systém zobrazuje na
dotykovém displeji pomocí
180° panoramatické
kamery prostředí za vozem.
Při přiblížení se k překážce
kamera automaticky zoomuje.

LzE DEAKTIVOVAT

vArovánÍ
PŘED riZiKEM
oSPALoSti (coFFEE
BrEAK ALErt)

HAnDS-FrEE PŘÍStUP
A StArtovánÍ

ELEKtricKá
PArKovAcÍ
BrZDA

Systém po 2 hodinách
nepřetržitého řízení při rychlosti
převyšující 65 km/h vyzve
řidiče, že je čas udělat si
přestávku.

Systém umožňuje zamknout,
odemknout i nastartovat vůz
s klíčem v kapse. Vůz řidiče
rozpozná, jakmile přiblíží ruku
k některé klice předních dveří
nebo k otevírání zavazadlového
prostoru.

ŘÍZEnÍ
StABiLitY PŘÍvĚSU

ASiStEnt Pro
roZJEZD vE SvAHU

PŘiSvÍcEnÍ
Do ZAtáČEK

Tato funkce doplňující ESP®
sleduje oscilační pohyby přívěsu,
působí na brzdy, aby přívěs
stabilizovala, a v případě potřeby
snižuje výkon motoru, aby vůz
zpomalila.

Systém usnadňující rozjezd
do svahu, který zabrání
nežádoucímu couvání vozu po
uvolnění brzdového pedálu.
Funguje při sklonu větším než
3 %, kdy udržuje vůz na místě
po dobu dvou vteřin.

Systém funguje v závislosti
na úhlu natočení volantu při
rychlosti do 40 km/h. Přední
mlhový světlomet umožňuje
za pomoci dodatečného
světelného paprsku přisvítit
pravotočivou nebo levotočivou
zatáčku až do úhlu 75°.

(Není k dispozici pro CITROËN Ë-C4)

Systém umožňuje automatické
zatažení při vypnutí motoru
a automatické uvolnění
po rozjetí vozu (standardní
aktivace) nebo manuální
ovládání.
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Příplatková výbava	

> PASIVNÍ BEZPEČNOST
Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení
airbagu spolujezdce
Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení
airbagu spolujezdce
Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem
a omezovačem tahu
3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních
pásů vpředu a vzadu
5x výškově nastavitelné opěrky hlavy
2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky
na krajních sedadlech druhé řady
Alarm

AB08

LIVE

LIVE PACK

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

–

–

10 000

10 000

10 000

10 000

ZVDV
–
–

ZVDV
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

8 900

–

–

–

–

ZVDU

AO01
ZVDU

–

–

–

–

18 900

18 900

–

–

ZVDU

8 900
ZVDU

–

–

> AKTIVNÍ BEZPEČNOST
ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace
výstražných světlometů při prudkém brzdění
Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
Nepřímá kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Elektrický posilovač řízení
Palubní počítač
Digitální palubní přístroj 5" - LCD
GMAE
Digitální palubní přístroj 5,5" - TFT
GMAW
Digitální palubní přístroj 5,5" - TFT s podsvícením
GM84
Zadní parkovací asistent
1G02
Paket Kamera:
- Zadní parkovací asistent
1G06
- Zpětná parkovací kamera TOP REAR VISION 180°
Paket Kamera Plus:
- Paket Kamera
1G08
- Přední parkovací Asistent
- Asistent bočního parkování
Paket Park Assist:
- Poloautomatické podélné a příčné parkování
1G10
- Přední a Zadní parkovací kamera "Vision 360"
- Přední a Zadní parkovací asistent
Systém sledování mrtvého úhlu (SAM):
AO01
- zahrnuje osvětlení boku karoserie ve zpětných zrcátkách
Paket Bezpečnost:
- Tempomat a omezovač rychlosti
- AFIL - Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním
jízdního pruhu
ZVDS
- Driver Attention Alert
- Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji
po 2 hodinách nepřerušené jízdy)
- Active Safety Brake
- Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
Paket Bezpečnost Plus:
- Tempomat a omezovač rychlosti
- AFIL - Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním
jízdního pruhu
- Driver Attention Alert
ZVDV
- Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji
po 2 hodinách nepřerušené jízdy)
- Rozšířený systém rozpoznávání dopravních značek
omezujících rychlost
- Rozšířený systém Active Safety Brake s funkcí chodci,
cyklisté, noc
Paket Drive Assist:
- Adaptivní Tempomat a omezovač rychlosti s funkcí
ACC Stop&Go
- AFIL - Aktivní systém varování před neúmyslným
opuštěním jízdního pruhu
- Driver Attention Alert
ZVEZ
- Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji
po 2 hodinách nepřerušené jízdy)
- Rozšířený systém rozpoznávání dopravních značek
omezujících rychlost
- Rozšířený systém Active Safety Brake s funkcí chodci,
cyklisté, noc
- pouze automatická převodovka

17 900

17 900

11 900

11 900

–

–

–

–

–

–

nový citroËn C4
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> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Paket Drive Assist Plus:
- Adaptivní Tempomat a omezovač rychlosti s funkcí
ACC Stop&Go
- AFIL - Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním
jízdního pruhu
- Driver Attention Alert
- Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji
po 2 hodinách nepřerušené jízdy)
- Rozšířený systém rozpoznávání dopravních značek
omezujících rychlost
- Rozšířený systém Active Safety Brake s funkcí chodci,
cyklisté, noc
- HIA Highway Driver Assist
- pouze automatická převodovka
Citroën Connected Cam
Tempomat + omezovač rychlosti
> KOMFORT
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří
Ruční parkovací brzda
Elektrická parkovací brzda
- Výdechy klimatizace pro druhou řadu sedadel
Přední tlumiče s hydraulickými dorazy (horní a dolní)
* Není k dispozici pro motorizaci
1.2 PureTech 100 S&S MAN6
Zadní tlumiče s hydraulickým horním dorazem (horní)
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
ručně sklopná
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
elektricky sklopná
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Výškově a podélně nastavitelný volant
Kožený volant - štípenka
Kožený volant - plná kůže
Zatmavená skla zadních oken s chromovanou lištou
dveří
Hands free přístup a startování vozu
- pro FEEL zahrnuje Elektricky sklopná zrcátka
> TOPENÍ A VĚTRÁNÍ
Manuální Klimatizace
Automatická dvouzónová klimatizace
> SVĚTLA A VIDITELNOST
Denní LED světlomety
Denní LED světlomety ve tvaru V
Přední halogenové světlomety
- Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
Přední LED světlomety
- Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
Přední LED světlomety
- Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Automatické přepínání dálkových světel
(pro FEEL pouze pro automatickou převodovku)
LED mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
Protisluneční clony na straně řidiče a spolujezdce
s kosmetickým zrcátkem
Protisluneční clony na straně řidiče a spolujezdce
s kosmetickým zrcátkem s LED osvětlením
Osvětlení středové konzole a horní odkládací schránky
spolujezdce
Osvětlení interiéru pro první a druhou řadu sedaček
(3x žárovky vpředu a vzadu)
LED osvětlení interiéru pro první a druhou řadu sedaček
(3x LED vpředu a vzadu)
Osvětlení zavazadlového prostoru
Otevíratelné střešní okno

LIVE

LIVE PACK

FEEL

FEEL PACK

SHINE

ZVDU

–

–

47 900

39 900

14 900

L701

–

–

–

9 900

9 900

9 900

–

–

–

–

–

–

–

–

–

FH01
FH05

–

–

*

*

HU13

–

–

YD07

RL05

–

–

–

VH37

–

–

VH29

–

–

I301
LW02

VD10

–

–

–

YD07

–

–

18 500

RE01
RE07

–

–

FE00
FE10

–

–

ZE23
ZE26

–

–

ZE27

–

–

PR04

–

–

TC07

I301
LW02
UX65
UX66
13 500
E301

SHINE PACK

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30 000

30 000

2 900
ZVDU

–

–

S1FT

–

–

–

–

–

S1FT

–

–

–

2 900
ZVDU
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> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE
Dotykový displej 5" černobílý s ovládáním hlavních funkcí vozidla
Dotykový displej 10" barevný s ovládáním hlavních funkcí vozidla
Rádio FM/DAB (digitální rádio), dálkové ovládání na volantu,
Hands-free Bluetooth®
CITROËN Connect Rádio + FM/DAB (digitální rádio),
dálkové ovládání na volantu, Hands-free Bluetooth® + Mirror
Screen (Apple Car Play / Android Auto) (Mirror Screen
vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto
k dispozici dle dostupnosti aplikace v Google Play v ČR)
CITROËN Connect NAV: Navigační systém 3D v češtině
s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním,
doživotní aktualizace zdarma, předplatné TomTom Services na
3 roky zdarma (TomTom Traffic - on-line dopravní informace,
nebezpečné úseky / rychlostní radary, cena pohonných
hmot, parkoviště - cena a dostupnost, počasí, body zájmu),
rádio FM/DAB (digitální rádio) + Hands-free Bluetooth® +
Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto) (Mirror Screen
vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto
k dispozici dle dostupnosti aplikace v Google Play v ČR)
Audio soustava MP3 - 4 reproduktory
Audio soustava MP3 - 6 reproduktorů
HIFI Systém - 8 reproduktorů
Head-Up Displej
Zásuvka 12V + USB Typ A (součástí rádia)
Zásuvka 12V + USB Typ C (přední řada sedadel)
Zásuvka 12V + USB Typ C (přední řada sedade, data
a nabíjení) 2x USB Typ A (přední a zadní řada sedadel),
pouze pro nabíjení
Zásuvka 12V + USB Typ C (přední řada sedade, data
a nabíjení) 2x USB Typ A (přední a zadní řada sedadel) +
1x USB Typ C (zadní řada sedadel), vše pouze pro nabíjení
CITROËN Connect Box - (SOS & Asistenční volání - mikrofon,
reproduktor, integrovaná karta SIM) (v případě, že je vůz
vybaven CITROËN Connect NAV, slouží integrovaná karta
SIM zároveň k bezplatnému přenosu dat a zajišťuje fungování
TomTom Services bez nutnosti připojení smartphonu)
Indukční dobíjení telefonu
- pro FEEL PACK zahrnuje Hands free přístup a startování vozu
* výbava je dočasně nedostupná
Držák tabletu Smart Pad Citroën
Rámeček pro Univerzální tablet
Rámeček pro tablet Apple
Rámeček pro tablet Samsung
Bez rámečku pro tablet
> SEDADLA
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
Manuálně nastavitelná bederní opěrka sedadla řidiče
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (výška + poloha
opěradla), Elektricky nastavitelná bederní opěrka sedadla
řidiče a spolujezdce s masážní funkcí
Výklopná loketní opěrkou zadních sedadel s držákem
nápojů, otvor na lyže
Sklopná lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3 - 1/3
Paket ZIMA:
- Vyhřívané přední sklo a trysky ostřikovačů
- Vyhřívaný volant
- Vyhřívaná přední sedadla
- Kožený volant - plná kůže
Vyhřívaný volant
Vyhřívaná přední sedadla
> ČALOUNĚNÍ / INTERIÉR
Mix Látka Meanwhile / Látka černá
Mix Látka Chevrons šedá / Látka černá s efektem kůže
Mix Látka s efektem černé kůže / Látka šedá
Mix Kůže Siena černá / Látka s efektem černé kůže
- zahrnuje Vyhřívaná přední sedadla, Textilní koberečky
Mix Látka Saphyr s efektem kůže / Látka modrá
zahrnuje Vyhřívaná přední sedadla, Textilní koberečky
Mix Kůže Siena červená / Látka s efektem černé kůže
zahrnuje Vyhřívaná přední sedadla, Textilní koberečky

LIVE

–
ZJ35

LIVE PACK

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–

9 900

–
-

–
–

–
–

ZJAB

–

ZJ44

–

–

–
–
–

–
–
–
–

13 500

6F01
6F02
6F03
YB01
YM22
YM25

–

5N02

–

–

5N06

–

–

–

E301

E301
6F03

E301

–

–

–

18 000*

4 500*

ME16
D3CX
D3CY
D3CZ
D3CI

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

0
0
0

0
0
0

0
0
0

–
–

–
–

WAEC

–

–

–

–

S2FX
S5FJ

14 000
S5FJ

AU02

–

–

–

S2FX
S4FL

LW02

–

–

17 500

17 500

17 500

7 600

I301
WAEK

–
–

–
–

3 500
9 900

3 500
9 900

3 500
9 900

3 500

S0FY
S1FT
F5FO

–
–

–
–

9 900
–

–
–

–
–

–
–
–

S2FX

–

–

–

28 900

39 900

S4FL

–

–

–

12 900

12 900

–

S5FJ

–

–

–

–

56 900

28 900

–
–
–
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> VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY
Dvouúrovňová podlaha kufru
Středová konzola s držákem nápojů s uzavíratelnou
schránkou s loketní opěrkou
Odkládací zásuvka spolujezdce
Tažné zařízení, demontovatelné bez nářadí,
kontrola stability přívěsu
> KOLA
Ocelové disky kol R16, pneumatiky 215/65 R16,
okrasné kryty kol "SPRING"
Ocelové disky kol R18, pneumatiky 195/60 R18,
okrasné kryty kol "AEROTHECH"
Hliníkové disky kol "AEROBLADE" s výbrusem R18,
pneumatiky 195/60 R18
Hliníkové disky kol "AEROBLADE DARK" R18,
pneumatiky 195/60 R18
Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky

LIVE

LIVE PACK

SP16

–

–

JB04

–

–

RB43

–

–

–

AQ05

–

–

ZHQ9

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

14 900

14 900

14 900

14 900

–

–

–

–

–

–

–

0

0

ZHR6

–

–

ZHR9

–

–

–

ZHB9

–

–

–

4 500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 900
1 900
0

1 900
1 900
0

15 000
19 000

15 000
19 000

LV02

> ELEGANCE
Pack Look - LIVE, LIVE PACK,: Kryty vnějších zpětných zrcátek
v barvě Černá Obsidien, Kliky dveří v barvě Černá Obsidien,
Spodní část zadního nárazníku v černé matné barvě
Pack Look - FEEL: Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě
Černá Obsidien, Kliky dveří v barvě Černá Obsidien,
Spodní část zadního nárazníku v černé lesklé barvě
Pack Look - FEEL PACK : Kryty vnějších zpětných zrcátek
v barvě Černá Obsidien, Kliky dveří v barvě karoserie,
Spodní část zadního nárazníku v černé lesklé barvě
Pack Look - SHINE, SHINE PACK: Kryty vnějších zpětných
zrcátek v barvě Černá Obsidien, Kliky dveří v barvě karoserie,
Spodní část zadního nárazníku v černé lesklé barvě,
Zatmavená skla zadních oken s chromovanou lištou dveří
Chromovaná koncovka výfuku
- Pouze dieselové motorizace
Dvojité chromované koncovky výfuku
- Pouze benzínové motorizace
Chromované výdechy klimatizace na palubní desce
Paket styl ŠEDÝ Textured
UX64
Paket styl ČERVENÝ Anodised
UX65
Paket styl ŠEDÝ Vapor
UX66
Paket styl ČERNÝ Glossy
UX67
Nemetalický lak (Bílá Banquise)
P0WP
Metalický lak
0MM0
Speciální perleťový lak Červená ELIXIR
M5VH

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
1 900
1 900

15 000
19 000

15 000
19 000

15 000
19 000

15 000
19 000

–

= standard

technické parametry

Hodnoty uvedeny v mm.
(1) Šířka vozu se sklopenými zrcátky. (2) Šířka vozu včetně vnějších zpětných zrcátek. (3) Elektromobil.

– = nelze objednat

nový citroËn C4
technické parametry
1.2 PureTech
100 S&S
MAN6
1199
74 (100)
5500
205
1750
Euro 6.3

1.2 PureTech
130 S&S
MAN6
1199
96 (131)
5500
230
1750
Euro 6.3

1.2 PureTech
130 S&S
EAT8
1199
96 (131)
5500
230
1750
Euro 6.3

1.2 PureTech
155 S&S
EAT8
1199
114 (156)
5500
240
1750
Euro 6.3

1.5 BlueHDi
110 S&S
MAN6
1499
81 (111)
3750
250
1750
Euro 6.3

1.5 BlueHDi
130 S&S
EAT8
1499
96 (131)
3750
300
1750
Euro 6.3

Manuální
6

Manuální
6

Automatická
8

Automatická
8

Manuální
6

Automatická
8

215 / 60 R17
215 / 65 R16

215 / 60 R17
195 / 60 R18

215 / 60 R17
195 / 60 R18

215 / 60 R17
195 / 60 R18

215 / 60 R17
195 / 60 R18

215 / 60 R17
195 / 60 R18

5
380

5
380

5
380

5
380

5
380

5
380

1250

1250

1250

1250

1250

1250

> HMOTNOST (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost
Maximální hmotnost přívěsu nebržděného /
bržděného (3)
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy
Svislé zatížení na kouli

1284
406
1690
640
1000
2960
61

1322
413
1735
660
1200
2935
61

1353
402
1755
670
1200
2955
61

1374
386
1760
680
1200
2960
61

1335
425
1760
660
1000
2960
61

1399
396
1795
690
1200
2995
61

> PROVOZNÍ VLASTNOSTI (pouze řidič)
Max. rychlost v km/h
1000 m s pevným startem v sekundách
Z 0 na 100 km/h v sekundách

184
33,1
11,3

208
30,1
8,9

210
30,6
9,4

208
29,3
8,5

193
31,8
10,5

206
30,8
9,5

> SPOTŘEBA A EMISE CO2 –
kombinovaný cyklus WLTP
Spotřeba (l/100 km) / Emise CO2 (g/km)
LIVE
LIVE PACK
FEEL
FEEL PACK
SHINE
SHINE PACK

5,6 / 126
5,6 / 126
5,4 /122
–
–
–

–
–
5,4/122
5,4/121
5,3/120
–

–
–
5,8/132
5,8/131
5,8/130
5,8/130

–
–
–
–
6/133
6,1/133

4,4 / 116
4,4 / 116
4,4 / 115
4,4 / 114
4,3 / 113
–

–
–
4,6/122
4,6/121
4,6/120
4,6/120

50
–

50
–

50
–

50
–

–
50

–
50

> MOTOR
Zdvihový objem v cm3
Max. výkon v kW (k CEE)
při ot/min
Max. točivý moment v Nm CEE
při ot/min
Emisní norma
Technologie Stop&Start
> PŘEVODY, ŘÍZENÍ
Převodovka
Počet převodových stupňů
> PNEUMATIKY
Pneumatiky*
> OBJEMY
Počet míst
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly
až ke stropu v dm3

> OBJEM PAL. NÁDRŽE (v litrech)
Bezolovnatý benzin
Motorová nafta

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném vybavení na přání. (2) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností.
(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
*O
 hledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici
žádný alternativní rozměr.

Cyklus WLTP:
Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci
vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě.
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový
jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Doporučené ceny v Kč s DPH platné od 1. 5. 2021.
Popis odpovídá modelovému roku AM11. Zahájení výroby 1. 2. 2021.
C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou.
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o. - Olbrachtova 2006/9, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

citroën financial services

operativní leasing pro soukromé osoby
RELAX Operativní Leasing

> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GAP v ceně

RELAX PLUS Full Service Leasing

> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GAP v ceně
> Asistenční služba v rámci EU, až 4 dny náhradní vůz zdarma
> Servisní náklady i sada zimních pneumatik v ceně
> Dálniční známka pro ČR v ceně
> Servisní náklady smlouvou FreeDrive

splátky vozu
modelová Verze
(pro jiné verze/výbavu kontaktujte
autorizovaného dealera CITROËN)

RELAX

RELAX PLUS

36/60 000
měsíční splátka
vč. DPH

48/80 000
měsíční splátka
vč. DPH

36/60 000
měsíční splátka
vč. DPH

48/80 000
měsíční splátka
vč. DPH

C4 LIVE
1.2 PureTech 100 S&S MAN6

5 341 Kč

5 122 Kč

7 345 Kč

7 369 Kč

C4 FEEL
1.2 PureTech 100 S&S MAN6

5 570 Kč

5 433 Kč

7 894 Kč

8 102 Kč

C4 SHINE
1.2 PureTech 130 S&S EAT8

7 041 Kč

6 938 Kč

9 365 Kč

9 608 Kč

C4 SHINE PACK
1.2 PureTech 155 S&S EAT8

7 600 Kč

7 531 Kč

9 924 Kč

10 201 Kč

Platnost podmínek:
> výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy při složení 10% akontace;
> nabídka RELAX a RELAX PLUS platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 , 36 nebo 48 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
> podléhá schválení bonity klienta ze strany leasingové společnosti;
> C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
> zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
> v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným dealerem Citroën.

SERVISNÍ SMLOUVY DRIVE
Smlouva EssentialDrive

Smlouva IdealDrive

Smlouva FreeDrive

Hledáte jistotu pro
Vaše cesty?
Využijte prodloužené záruky až na 8 let
pro váš vůz Citroën a rozšířených asistenčních
služeb.

Chcete mít i záruku péče
o vaše vozidlo?
K prodloužené záruce vám poskytneme
všechny pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem včetně práce.

Servisní smlouva EsseintialDrive
zahrnuje:

Servisní smlouva IdealDrive
zahrnuje:

Servisní smlouva FreeDrive
zahrnuje:

„CITROËN EssentialDrive“ – vybrané
možnosti, kompletní nabídku naleznete
u svého prodejce nebo na
WWW.CITROEN.CZ

„CITROËN IdealDrive“ – vybrané
možnosti, kompletní nabídku naleznete
u svého prodejce nebo na
WWW.CITROEN.CZ

„CITROËN FreeDrive“ – vybrané
možnosti, kompletní nabídku naleznete
u svého prodejce nebo na
WWW.CITROEN.CZ

> výměnu nebo opravu dílů uznaných
jako vadné včetně práce
> rozšířené asistenční služby 24 hodin
denně / 7 dní v týdnu se zajištěním
opravy vozu na místě nebo odtahu
do autorizovaného servisu, pomoc
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků,
nedostatku paliva nebo natankování
špatného paliva
> zapůjčení náhradního vozidla, pokud
závada na vašem voze nemůže být
opravena během jednoho dne
> repatriace nebo pokračování v cestě
vlakem nebo letadlem
> zhodnocení vašeho vozu v případě
prodeje = možnost převodu smlouvy
na nového majitele
> Servisní smlouvu EssentialDrive
můžete uzavřít kdykoliv v průběhu
prvních 18 měsíců trvání smluvní
garance vašeho vozu Citroën
(pokud má vozidlo najeto méně než
40 000 kilometrů).

60 měsíců:
80 000 km / 120 000 km

6 873 / 10 938
1 416 / 5 481

96 měsíců:
80 000 km / 120 000 km

12 669 / 19 094
7 212 / 13 637

> výměnu nebo opravu dílů uznaných
jako vadné včetně práce
> všechny servisní operace v rámci
pravidelné údržby vozu dle
doporučení výrobce
> rozšířené asistenční služby 24 hodin
denně / 7 dní v týdnu se zajištěním
opravy vozu na místě nebo odtahu
do autorizovaného servisu, pomoc
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků,
nedostatku paliva nebo natankování
špatného paliva
> zapůjčení náhradního vozidla, pokud
závada na vašem voze nemůže být
opravena během jednoho dne
> repatriace nebo pokračování v cestě
vlakem nebo letadlem
> zhodnocení vašeho vozu v případě
prodeje = možnost převodu smlouvy
na nového majitele
> Servisní smlouvu IdealDrive můžete
uzavřít kdykoliv v průběhu prvního
roku trvání smluvní záruky na váš
vůz Citroën.

48 měsíců:
60 000 km / 100 000 km

27 782 / 37 571

kompletní peče
o vaše vozidlo
Se servisní smlouvou FreeDrive získáte nejen
prodlouženou záruku a pravidelnou údržbu
vozu, ale i výměnu všech opotřebených dílů.

> výměnu nebo opravu dílů uznaných
jako vadné včetně práce + výměnu
všech opotřebených dílů včetně práce
> všechny servisní operace v rámci
pravidelné údržby vozu dle
doporučení výrobce
> rozšířené asistenční služby 24 hodin
denně / 7 dní v týdnu se zajištěním
opravy vozu na místě nebo odtahu
do autorizovaného servisu, pomoc
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků,
nedostatku paliva nebo natankování
špatného paliva
> zapůjčení náhradního vozidla, pokud
závada na vašem voze nemůže být
opravena během jednoho dne
> repatriace nebo pokračování v cestě
vlakem nebo letadlem
> zhodnocení Vašeho vozu v případě
prodeje = možnost převodu smlouvy
na nového majitele
> Servisní smlouvu FreeDrive můžete
uzavřít kdykoliv v průběhu prvního
roku trvání smluvní záruky na váš
vůz Citroën.

48 měsíců:
60 000 km / 100 000 km

35 804 / 54 615

