ČISTÍME ČESKÉ
SILNICE!*

CITROËN C4 PICASSO LIVE EDITION
Úroveň výbavy

Motor

kW / k CEE

Ekologický bonus (2)

Akční cena (1)

LIVE EDITION

1.6 THP 165 S&S EAT6

121 / 165

100 000

490 900

CITROËN GRAND C4 PICASSO LIVE EDITION
Úroveň výbavy

Motor

kW / k CEE

Ekologický bonus (2)

Akční cena (1)

LIVE EDITION

1.6 THP 165 S&S EAT6

121 / 165

100 000

525 900

> 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.
> Prodloužená značková záruka EssentialDrive na 5 let nebo 80 000 km*

5

LET ZNAČKOVÉ
ZÁRUKY

(1)

Akční ceník s platností od 1. 10. 2017. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 10. 2017 a předané do 7. 11. 2017 nebo do vyprodání zásob. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou
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.
(2)
Ekologický bonus je určen pro všechny zákazníky při nákupu nového vozu a není podmíněn výkupem ojetého vozu. Šrotovné je určeno pro zákazníky, kteří při pořízení nového vozu nabídnou svůj starý vůz protiúčtem;
akceptace této nabídky je plně v kompetenci autorizovaného prodejce.
* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.

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

CITROËN C4 PICASSO LIVE EDITION
STANDARDNÍ VÝBAVA
> Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností
odpojení airbagu spolujezdce

> Hands free startování vozu

> Hlavové airbagy pro první a druhou řadu
sedadel

> Elektricky ovládaná okna předních a zadních
dveří se sekvenčním ovládáním a ochranou proti
přiskřípnutí

> Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým
předpínačem a omezovačem tahu

> Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
s integrovanými ukazateli změny směru jízdy

> 3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu s omezovačem
tahu pro krajní sedadla ve druhé řadě

> Výškově a podélně nastavitelný volant
> Kožený volant

> 3 samostatná a stejně široká sedadla ve druhé
řadě sklopná do podlahy
> Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
s spolujezdce
> Výškově nastavitelné loketní opěrky vpředu
> Látka Milazzo černá + INTERIÉR I - černý
Černé lesklé výdechy klimatizace palubní desky
Černá lišta kolem dotykového displeje a řadicí páky
Loketní opěrky předních sedadel
Výklopné stolky na zadní straně předních sedadel

> Akustická a vizuální signalizace nezapnutých
bezpečnostních pásů vpředu, vzadu signalizace
rozepnutí bezpečnostního pásu

> Uzávěr palivové nádrže s integrovanou
záklopkou

> 5x výškově nastavitelné opěrky hlavy

> Panoramatické atermické čelní sklo

> 3x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské
sedačky na sedadlech druhé řady

> Tónovaná skla

> Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru
za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní
nehody)

> Zatmavené sklo zadního okna
> Zatmavená skla zadních bočních oken

> Úložné prostory v panelech předních dveří vhodné
k uložení dokumentů formátu A4 nebo láhve
o objemu 1,5 litru

> ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná
aktivace výstražných světlometů při prudkém
brzdění

> Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy
pro druhou řadu sedadel, ﬁltr s aktivním
uhlím

> Odnímatelná středová konzola mezi předními sedadly

> Intelligent Traction Control - ITC

> Přídavné žárovka / LED světlomety

> Zásuvka 12V pro druhou řadu sedadel

> Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start
Assist)

> Přední mlhové světlomety

> Pevný kryt zavazadlového prostoru
(pouze C4 Picasso)

> Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji
po 2 hodinách nepřerušené jízdy)

> Akustická skla bočních oken

> Samočinné rozsvícení světel za snížené
viditelnosti
> Automatické stěrače s dešťovým senzorem

> Automatická elektrická parkovací brzda

> Stěrač zadního okna

> Kontrola poklesu tlaku vzduchu
v pneumatikách

> Nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů
(funkce “Guide Me Home”), osvětlení interiéru
s funkcí postupného zhasínání, osvětlení
zavazadlového prostoru

> Elektrický posilovač řízení
> Ukazatel řazení rychlostních stupňů
> Ukazatel vnější teploty

> Protisluneční posuvné clony na straně řidiče
a spolujezdce s integrovanými kosmetickými
zrcátky

> Programovatelný tempomat + omezovač
rychlosti

> Dotykový displej 7” s ovládáním hlavních funkcí
vozidla

> Pack City: Zadní parkovací asistent, Elektricky sklopná
vnější zpětná zrcátka, boční osvětlení karoserie
integrované do vnějších zpětných zrcátek

> Audiosystém MP3 (rádio bi-tuner, AM/FM, RDS,
6x repro, dálkové ovládání na volantu, prostorové
rozložení zvuku), Hands free Bluetooth®
(hands free, ovládání na volantu, integrovaný
mikrofon) a konektor USB

> Palubní počítač

> Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

> Ventilovaná a osvětlená přihrádka
spolujezdce
> Plug In Desk: uzavíratelná osvětlená odkládací
přihrádka ve spodní části palubní desky s integrovanou
konektivitou

> Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru

> Kryt zavazadlového prostoru samonavíjecí,
vyjímatelný (pouze Grand C4 Picasso)
> 4 hliníkové disky kol “Notos” 6,5 x 16,
pneumatiky 205/60 R16
> Náhradní dojezdové kolo
> Pack Look - LIVE EDITION: přední a zadní
nárazníky, kliky dveří, kryty a stojky vnějších zpětných
zrcátek v barvě karoserie, přední otvor sání v černé
barvě
> Pack Kids: Protisluneční roletky ve druhé řadě
sedadel, vnitřní zpětné zrcátko pro sledování zadních
sedadel, posuvná sedadla ve druhé řadě, speciﬁcké
madlo dveří ve druhé řadě sedadel

DISKY Z LEHKÝCH SLITIN

Hliníkový disk
SHAMAL 17”

Hliníkový disk
ZEPHYR 17”

Hliníkový disk
AQUILLON 17”

CITROËN C4 PICASSO LIVE EDITION
PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Pack City Camera I:
Zpětná parkovací kamera, Zadní parkovací asistent, Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, boční osvětlení karoserie
integrované do vnějších zpětných zrcátek
> KOMFORT
Hands free přístup a startování vozu

WY08

8 000

YD04

10 000

> SVĚTLA A VIDITELNOST
Paket Světlo: stropní LED lampičky pro první a druhou řadu sedadel, osvětlení ovladačů umístěných v předních a zadních dveřích,

INTERIÉR II a IV

Panoramatické střešní okno s elektricky ovládanou protisluneční roletou

OK01

18 500

> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE
CITROËN Connect Nav v dotykovém displeji 7": Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým
ovládáním a 5 letou aktualizací zdarma, rádio AM/FM (tri-tuner), 6x repro, + Hands-free Bluetooth + konektor USB + zásuvka
typu Jack + ovládání na volantu + Mirror Screen + WiFi
Přehrávač CD / MP3 v odkládací přihrádce spolujezdce

WLH3

21 400

JQ01

4 000

ES10

2 000

NA01

10 500

AN01

18 000

26FY

16 000

IXFC

16 000

1HFR

27 000

UL03

2000 /
Interiér II, III, IV

DZTA

11 500

DZTJ

11 500

DZTH

15 000

PQ02

5 000

PDDX

3 000

JD04

10 000

0NXY
0MM0

9 500
14 900

> KONEKTIVITA V PLUG IN DESK
Zásuvka 230V
> SEDADLA
Vyhřívaná přední sedadla (3 stupně intenzity vyhřívání)
Paket Family (7-mi místné provedení): 2 samostatná a stejně široká sedadla ve třetí řadě sklopná do podlahy, posuvná sedadla
ve druhé řadě, 2x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu ve třetí řadě, 2x výškově nastavitelné opěrky hlavy pro sedadla ve třetí řadě
(pouze pro Grand C4 Picasso)
> ČALOUNĚNÍ
Látka Levanzo modrá + INTERIÉR II - modrý
Chromované výdechy klimatizace palubní desky, Chromovaná lišta kolem dotykového displeje a řadicí páky, Chromovaná lišta kliky
(vnitřní) dveří, Loketní opěrky předních sedadel, Výklopné stolky na zadní straně předních sedadel, Speciﬁcké madlo dveří ve druhé
řadě sedadel, Sedadlo spolujezdce s opěradlem sklopným k sedáku, Odkládací zásuvka pod sedadlem řidiče (kromě koženého
čalounění), Odkládací zásuvka pod sedadlem spolujezdce (kromě koženého čalounění a Sedadla RELAX), Elektricky nastavitelné
bederní opěrky předních sedadel s masážní funkcí v bederní oblasti, Posuvná sedadla ve druhé řadě, Paket Světlo, Koberečky,
Chromovaná lišta prahu předních dveří, Pevné sklopné krycí desky na zadní straně sedadel druhé řady (pouze Grand C4 Picasso)
Látka Yatago béžová + INTERIÉR III - světlý
Chromované výdechy klimatizace palubní desky, Chromovaná lišta kolem dotykového displeje a řadicí páky, Loketní opěrky
předních sedadel, Výklopné stolky na zadní straně předních sedadel, Komfortní opěrky hlavy RELAX předních sedadel, Speciﬁcké
madlo dveří ve druhé řadě sedadel, Sedadlo spolujezdce s opěradlem sklopným k sedáku (kromě koženého čalounění NAPPA),
Odkládací zásuvka pod sedadlem řidiče (kromě koženého čalounění), Sedadlo RELAX - elektricky nastavitelná komfortní opěrka
nohou u sedadla spolujezdce, Elektricky nastavitelné bederní opěrky předních sedadel s masážní funkcí v bederní oblasti
Posuvná sedadla ve druhé řadě, Lampičky integrované v opěradlech předních sedadel, Koberečky, Osvěžovač vzduchu,
Pevné sklopné krycí desky na zadní straně sedadel druhé řady (pouze Grand C4 Picasso)
Kombinované čalounění látka Finn & kůže šedá + INTERIÉR IV - šedý
Chromované výdechy klimatizace palubní desky, Chromovaná lišta kolem dotykového displeje a řadicí páky, Chromovaná lišta kliky
(vnitřní) dveří, Loketní opěrky předních sedadel, Výklopné stolky na zadní straně předních sedadel, Komfortní opěrky hlavy RELAX
předních sedadel, Speciﬁcké madlo dveří ve druhé řadě sedadel, Sedadlo spolujezdce s opěradlem sklopným k sedáku, Odkládací
zásuvka pod sedadlem řidiče (kromě koženého čalounění), Sedadlo RELAX - elektricky nastavitelná komfortní opěrka nohou
u sedadla spolujezdce, Elektricky nastavitelné bederní opěrky předních sedadel s masážní funkcí v bederní oblasti, Posuvná sedadla
ve druhé řadě, Paket Světlo, Lampičky integrované v opěradlech předních sedadel, Koberečky, Chromovaná lišta prahu předních
dveří, Pack Kids, Pevné sklopné krycí desky na zadní straně sedadel druhé řady (pouze Grand C4 Picasso)
Textilní koberečky
> KOLA
4 hliníkové disky kol "SHAMAL" 7,0 x 17 v dvoubarevném provedení černá / stříbrná, pneumatiky 205/55 R17
(pouze pro C4 Picasso)
4 hliníkové disky kol “AQUILLON” 7,0 x 17 v dvoubarevném provedení černá / stříbrná, pneumatiky 205/55 R17
(pouze pro Grand C4 Picasso)
4 hliníkové disky kol "ZEPHYR" 7,0 x 17 v dvoubarevném provedení černá / stříbrná, pneumatiky 205/55 R17
> ELEGANCE
Střešní oblouky (pouze Grand C4 Picasso)
Paket Black: Černé lesklé lakování kolem předních a zadních světlometů a držáku poznávací značky vpředu vozu,
deﬂektor předního nárazníku
Paket Bi Color: Střecha, kryty zrcátek a sloupky předního okna v barvě Černá ONYX
(není k dispozici s barvou černá ONYX)
Černá barva Onyx
Metalický lak

CITROËN C4 PICASSO LIVE EDITION
TECHNICKÉ PARAMETRY
> MOTOR
Zdvihový objem v cm3
Vrtání x zdvih v mm
Max. výkon v kW (k CEE)
při ot/min
Max. točivý moment v Nm CEE
při ot/min
Elektronické statické zapalování
Filtr pevných částic (FAP)
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

1.6 THP 165 S&S EAT6
1598
77 x 858
121 (165)
6000
240
1400
–
Euro 6

Automatická
6

205/60 R16, 205/55 R 17

5
537 - 630
1709

> HMOTNOST (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost
Maximální hmotnost přívěsu

nebržděného /
bržděného (3)
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy
Maximální zatížení střešního nosiče

1465
465
1930
685
1600
3330
70

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

210
29,4
8,4

> SPOTŘEBA - NORMY CEE (1999/100)
Městský provoz (l/100 km)
Mimoměstský provoz (l/100 km)
Smíšený provoz (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)

8,3 / 8,4 (4)
5,3 / 5,4 (4)
6,4 / 6,5 (4)
143 / 145 (4)

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

57
–

(1) Hmotnosti se mohou zvýšit v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném doplňkovém vybavení. (2) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností. (3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
(4) Hodnota platná pro pneumatiky 16”, 17” / 18”. (5) Hodnota platná pro pneumatiky 16” / 17”.
* Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik.

Doporučené ceny v Kč s DPH platné od 1. 10. 2017.
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 včetně žárovek.
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN C4 PICASSO LIVE EDITION

* Se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky

CITROËN GRAND C4 PICASSO LIVE EDITION

* Se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky

