CITROËN GRAND C4 SPACETOURER
CENNÍK / VYBAVENIE / TECHNICKÉ PARAMETRE
1. január 2021

PREZRITE SI CITROËN GRAND C4 SPACETOURER

500¤
Cenníková
cena

FEEL
SHINE
SHINE
PACK

KOMFORT
BONUS

PRIVILÉGE
BONUS (1)

AKCIOVÁ
CENA (1)

BlueHDi 130 S&S BVM6

manuálna 6-st.

96 kW/130 k

23 590 €

BlueHDi 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW/130 k

24 990 €

1 000 €
1 000 €

500 €
500 €

22 090 €
23 490 €

BlueHDi 160 S&S EAT8

automatická 8-st.

120 kW/160 k

27 990 €

1 000 €

500 €

26 490 €

BlueHDi 160 S&S EAT8

automatická 8-st.

120 kW/160 k

30 490 €

1 000 €

500 €

28 990 €

Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2021.
(1) CITROËN PRIVILEGE BONUS JE PLATNÝ LEN V PRÍPADE FINANCOVANIA VOZIDLA CEZ CITROËN FINANCIAL SERVICES. AKCIOVÁ CENA ZAHŔŇA KOMFORT BONUS A PRIVILEGE BONUS!
CITROËN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytovane spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Ponuka financovania s využitím Privilege Bonusu Vám bude poskytnutá predajcom značky CITROËN.
Ponuka 4-ročnej záruky ZDARMA platí pre všetky vozidlá objednané počas platnosti akcie a ide o program záruky ESSENTIAL DRIVE na 48 mesiacov / 60 000 km. Ponuka ZIMNÉ PNEUMATIKY ZDARMA
platí pre 1 sadu (4 ks), rozmer závisí od výbavy vozidla, značka pneumatík závisí od dostupnosti a jej voľba nie je možná. Využívanie služby 8-ročná asistencia je viazaná na bezplatnú registráciu.
Všetky ceny uvádzané v akciovom cenníku sú platné v prípade registrácie vozidla kupujúcim v členských štátoch Európskej únie (EU), štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku, ktorú
kupujúci riadne preukáže predávajúcemu predložením kópie príslušného osvedčenia o evidencii vozidla najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vozidlo prevzaté zákazníkom. V prípade
nesplnenia uvedených podmienok platia ceny a príplatky uvádzané v základnom cenníku. Použitie akciového cenníka je vylúčené aj v prípade špekulatívneho konania, najmä účelovej registrácie alebo zmeny
registrácie vozidla. Viac informácií poskytne autorizovaný predajca na vyžiadanie. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázok vozidla je ilustračný.

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
FEEL
>	ESP + ASR – elektronický stabilizačný program
a protipreklzový systém
>	ABS + REF (rozdeľovač brzd. účinku) + AFU
(podpora brzdenia v núdzovej situácii) + automatické
spustenie výstražných svetiel pri prudkom brzdení
>	6 airbagov (vodiča, spolujazdca, bočné a hlavové)
>	Akustická a vizuálna signalizácia nezapnutých
bezpečnostných pásov vpredu, signalizácia
odopnutia bezpečnostného pásu vzadu
>	5x výškovo nastaviteľná opierky hlavy
>	3x bezpečnostné úchyty ISOFIX na upevnenie
detskej sedačky na zadných sedadlách
>	Automatické uzamknutie dverí a batožinového
priestoru pri rozjazde (automatická deaktivácia
v prípade dopravnej nehody)
>	Pomoc pri rozjazde do kopca (Hill Assist)
>	Ukazovateľ radenia prevodových stupňov
>	Elektrický posiľňovač riadenia s variabilným
účinkom v závislosti od rýchlosti + indikátor zmeny
prevodového stupňa
>	Elektrická parkovacia brzda priamo na zadných
brzdových valcoch
>	Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

SHINE

>	Nepriama detekcia podhustenia pneumatík
>	Palubný počítač
>	Inteligentná kontrola pohonu
>	Bezkľúčové štartovanie (kľúč vložený v čítačke)
>	Panoramatické akustické čelné sklo
>	Elektricky ovládane predné a zadné okná so
sekvenčným ovládaním a ochranou proti privretiu
>	Tónované sklá
>	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant
>	Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
>	Klimatizovaná priehradka spolujazdca
> Plug In Desk – uzatvárateľná osvetlená odkladacia
priehradka v spodnej časti palub. dosky s konektivitou
>	3 samostatné a rovnako široké sedadlá v 2. rade
>	Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
>	Autorádio Bituner, 6 reproduktorov, ovládanie
na volante, priestorové rozloženie zvuku
>	DAB – digitálne rozhlasové vysielanie
>	Zásuvka 12V v 2. rade sedadiel
a v batožinovom priestore
>	Bluetooth (hands-free, ovládanie na volante)
>	Zásuvka 12 V + vstup USB
>	Prídavné LED diódové svetlomety

>	Funkcia „Guide me home“ postupné zhasínanie
svetlometov
>	Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá s integrovanými smerovými svetlami
>	Stierač zadného okna
>	FAP – filter pevných častíc (len pre dieselové motory)
>	Akustické sklá bočných okien
>	Automatická klimatizácia s nezávislým nastavením
teploty na ľavú a pravú stranu, senzor dažďa, senzor
svetla, výduchy v 2. rade sedadiel
> Pack CITY : zadný parkovací asistent
>	Navigačný systém 3D v 7“ dotykovom displeji
>	12‘‘ panoramatický farebný LCD displej s možnosťou
personalizácie
>	Elektricky sklopné spätné zrkadlá
>	Disky kolies z ľahkej zliatiny 16‘‘ NOTOS
>	Predné svetlomety do hmly s prisvecovaním
do zákrut (nie pre SHINE PACK)
> Posuvné sedadlá v 2. rade
>	Sklopné 2 sedadlá v 3. rade
>	Lakťové opierky na predných sedadlách
> Orámovanie bočných okien s funkciou pozdĺžnych
strešných nosičov

>	Komfortné opierky hlavy „RELAX“ pre prvý rad
>	Letecké stolíky na zadnej časti predných sedadiel
>	Čalúnenie mix koža/látka
>	Predné sedadlá s masážnou funkciou, elektricky
nastaviteľné bedrové opierky predných sedadiel (1)
>	Disky kolies z ľahkej zliatiny 17‘‘ PONTEVEDRA (1) /
SHAMAL

>	Pack BEZPEČNOSŤ : ACTIVE SAFETY BRAKE,
systém upozornenia na max. povolenú rýchlosť
(čítanie rýchlostných obmedzení), Driver Attention
Alert (systém snímania únavy vodiča)
>	Atermické čelné sklo

(NAVYŠE K VÝBAVE FEEL)

>	Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
>	Sedadlo spolujadzca sklápateľné do polohy stolíka (1)
> Dymové zadné bočné okná a zadné sklo
>	Textilné koberčeky vpredu a vzadu (4 ks)
> Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
> Bezkľúčový prístup a štartovanie
>	Cúvacia kamera, predný a zadný parkovací asistent

SHINE PACK

(NAVYŠE K VÝBAVE SHINE)

>	Hands-free bezdotykové otváranie zadných výklopných
dverí + elektrické otváranie batožinového priestoru
>	Xenónové natáčacie svetlomety
>	Pack STYLE 3D : 3D LED zadné svetlá
>	Pack Drive Assist : adaptívny tempomat so STOP
funkciou, upozornenie na prekročenie jazdného
pruhu a systém pre automatické presmerovanie do
jazdného pruhu, systém varovania pred rizikom kolízie,
automatické diaľkové svetlomety

(1) – Platné len na skladové vozidlá s modelovým rokom A0E2.

>	Aktívny system sledovania mŕtveho uhla
>	Pack ENFANT : slnečné clony v 2. rade sedadiel,
zrkadielko na sledovanie detí, dodatočné držadlo v
zadných dverách, posuvné sedadlá v 2. rade
>	Pack PARK ASSIST : systém Park Assist – pomoc pri
parkovacích manévroch, pozdĺžne a kolmé parkovanie,
automatické ovládanie volantu, vodič ovláda len
pedále meranie dostatočného miesta na parkovanie
>	Zásuvka 230V

>	Pack Style Black – čierne lesklé lakovanie okolo
predných a zadných svetlometov a držiakov
evidenčnej značky
>	Predné svetlomety do hmly

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER
FARBY KAROSÉRIE

SIVÁ ARTENSE (M)

ČERVENÁ RUBI (M)

SIVÁ PLATINIUM (M)

ČIERNA ONYX

BÉŽOVÁ SABLE (M)

ALCHEMY MODRÁ (M)

(M) – metalické farby.

BIELA BANQUISE

ŠTÝLY INTERIÉRU / ČALÚNENIE
ŠTÝL INTERIÉRU DUNE BEIGE

LÁTKOVÉ ČALÚNENIE
MILAZZO GREY

LÁTKOVÉ ČALÚNENIE
YATAGO

ŠTÝL INTERIÉRU HYPE GREY

LÁTKOVÉ ČALÚNENIE FINN
ČIERNA/KOŽA SIVÁ

KOŽA GRAINÉ ČIERNA

DISKY KOLIES Z ĽAHKEJ ZLIATINY

DISK KOLIES
Z ĽAHKEJ ZLIATINY
16” NOTOS

DISK KOLIES
Z ĽAHKEJ ZLIATINY
17” PONTEVEDRA
ČIERNE DIAMANTOVANIE

DISK KOLIES
Z ĽAHKEJ ZLIATINY
18” SHAMAL

MIX KOŽA/LÁTKA, KOMBINÁCIA
ČIERNA LÁTKA/ČIERNY TEP

KOŽA GRAINÉ ČIERNA

KOŽA NAPPA KOMBINÁCIA
ČIERNA & BÉŽOVÁ

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER
kód opcie

FEEL

SHINE

SHINE PACK

D501

–

950 €

l

Dymové zadné bočné okná a okno zadných dverí

VD09

150 €

l

l

Presklená panoramatická strecha s elektricky ovládanou clonou

OK01

–

900 €

900 €

2 samostatné sedadlá v 3. rade sklopné do podlahy, posuvné sedadlá v 2. rade,
2x výškovo nastaviteľné hlavové opierky, 2x trojbodové bezpečnostné pásy

AN01

l

l

l

Vyhrievané predné sedadlá – 3 úrovne vyhrievania + sedadlo spolujazdca sklápateľné
do polohy stolíka + letecké stolíky na zadnej časti predných sedadiel

NA01

350 €

250 €

250 €

Elektrické otváranie batožinového priestoru + dymové zadné okno

MO02

–

600 €

l

Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

RL05

100 €

l

l

Predné sedadlá s masážnou funkciou, elektricky nastaviteľné bedrové opierky
predných sedadiel

WACL

–

200 €

200 €

Navigácia 3D s rádiom DAB, Wifi, Bluetooth (na 7“ dotykovom displeji)

WL5A

l

l

l

Citroën Connect Box – lokalizovaná asistencia

YR07

250 €

250 €

250 €

–

l

INTERIÉR / KOMFORT / FUNKČNOSŤ
Hands-free bezdotykové otváranie zadných výklopných dverí + elektrické otváranie
batožinového priestoru a dymové zadné okno + bezkľúčový prístup

AUDIO / MULTIMÉDIA / KOMUNIKÁCIA

EXTERIÉR / VONKAJŠÍ VZHĽAD / ELEGANCIA / SVETLÁ A VIDITEĽNOSŤ
Xenónové natáčacie svetlomety

LA04

–

Neplnohodnotné dojazdové rezervné koleso (nie pre BlueHDi 160 EAT8)

RS02

120 €

120 €

–

Metalická farba

0MM0

600 €

600 €

600 €

Farba čierna Onyx

P0XY

400 €

400 €

400 €

Interiér a poťahy sedadiel DUNE BEIGE + predné sedadlá s masážnou funkciou,
sedadlo spolujazdca sklápateľné do polohy stolíka, schránka pod sedadlom vodiča,
parfémovaný osviežovač vzduchu, letecké stolíky na zadnej časti predných sedadiel

IXFC

700 €

700 €

700 €

Kožené čalúnenie MISTRAL : perforovaná koža, vyhrievané predné sedadlá,
elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou, vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou
a funkciou natáčania pri cúvaní, sedadlo spolujazdca sklápateľné do polohy stolíka
+ Pack ENFANT

8PFY/C/R

–

2 500 €

2 500 €

8QFC

–

3 000 €

3 000 €

Pack BEZPEČNOSŤ : ACTIVE SAFETY BRAKE, systém upozornenia na max.
povolenú rýchlosť (čítanie rýchlostných obmedzení, Driver Attention Alert
(systém snímania únavy vodiča)

WQ85

400 €

l

–

Pack DRIVE ASSIST : adaptívny tempomat so STOP funkciou (len pre EAT8),
upozornenie na prekročenie jazdného pruhu a systém pre automatické
presmerovanie do jazdného pruhu, systém varovania pred rizikom kolízie, systém
na upozornenie na max. povolenú rýchlosť, automatické diaľkové svetlomety,
elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou), Driver Attention
Alert (systém snímania únavy vodiča), Active Safety Brake + dymové zadné bočné
okná a okno zadných dverí

WQ81

1 100 €

700 €

l

Cúvacia kamera

WY08

300 €

–

–

Cúvacia kamera, predný a zadný parkovací asistent

WY10

–

l

–

Pack PARK ASSIST : systém Park Assist – pomoc pri parkovacích manévroch
pozdĺžne a kolmé parkovanie, automatické ovládanie volantu, vodič ovláda len pedále.
Predný parkovací asistent, systém sledovania mŕtveho uhla, meranie dostatočného
miesta na parkovanie

WY09

–

400 €

l

Pack PARK ASSIST 360° : pack PARK ASSIST, 360° pohľad

WY11

–

600 €

600 €

Pack ENFANT : slnečné clony v 2. rade sedadiel, zrkadielko na sledovanie detí,
dodatočné držadlo v zadných dverách, posuvné sedadlá v 2. rade

XN01

–

250 €

l

ČALÚNENIE

Kožené čalúnenie NAPPA CLUB BITON : vyhrievané predné sedadlá, elektricky
nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca (pre vodiča s pamäťou), vonkajšie spätné
zrkadlá s pamäťou a funkciou natáčania pri cúvaní + Pack ENFANT

BALÍK VÝBAVY

l štandardná

výbava / – nedá sa objednať

C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na finančnú kompenzáciu.
Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 20 %.

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER

1 638 / 1 644

ROZMERY (v mm)

1 573 / 1 587
1 826

873

889
4 602

1 576 / 1 590
1 971* / 2 117

C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na finančnú kompenzáciu.
Obrázok vozidla je ilustračný.

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER

MOTORY
Typ

BlueHDi 130 S&S

BlueHDi 130 S&S EAT8

BlueHDi 160 S&S EAT8

Vznetový, preplňovaný turbodúchadlom,
priame vysokotlakové vstrekovanie,
16 ventilov

Vznetový, preplňovaný turbodúchadlom,
priame vysokotlakové vstrekovanie,
16 ventilov

Vznetový, preplňovaný turbodúchadlom,
priame vysokotlakové vstrekovanie,
16 ventilov

Palivo

nafta

nafta

nafta

Počet valcov/ventilov

4/16

4/16

4/16

Zdvihový objem (cm3)

1499

1499

1997

Vŕtanie x zdvih v mm

75 x 84,8

75 x 84,8

85 x 88

96 (130) / 3750

96 (130) pri 3750

120 (160) / 3750

300 / 1750

300 / 1750

400 / 2000

Manuálna
6-stupňová

Automatická
8-stupňová

Automatická
8-stupňová

Max. výkon v kW EHK (k DIN) pri ot/min
Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min
Prevodovka
Technológia Stop & Start

séria

PODVOZOK / BRZDY / PNEUMATIKY
Predná náprava

Nezávislé zavesenie kolies typu Mac Pherson s trojuholníkovými ramenami, stabilizátor

Zadná náprava

Deformovateľná traverza, vinuté pružiny, hydraulické teleskopické tlmiče, stabilizátor

Brzdy predné

Kotúčové chladené

Brzdy zadné
Pneumatiky v závislosti od výbavy*

OBJEM batožinového priestoru (v dm3)
Pod zadným plató podľa polohy sedadiel 2. radu

Kotúčové
205/60 R16
205/55 R17

205/60 R16
205/55 R17

205/55 R17

645 / 725

645 / 725

645 / 725

Pod zadným plató za sedadlami 3. radu

170

170

170

Pod strop pri sklopení sedadiel v 2. a 3. rade

1843

1843

1843

HMOTNOSŤ (v kg)

5- / 7-miest

5- / 7-miest

5- / 7-miest

Prevádzková hmotnosť (s vodičom)

1582 / 1595

1592

1706

Užitočné zaťaženie (vrátane vodiča)

433 / 595

433

584

Celková hmotnosť

2015 / 2190

2025

2290

Celková hmotnosť jazdnej súpravy

3265 / 3390

3225

3590

70 / 70

70

70

710 / 710

750

750

1550 / 1500

1400 / 1500

1600

Maximálne zaťaženie strechy
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu

VÝKON PODĽA ES/EHK (s vodičom)
Maximálna rýchlosť (km/h)

198

198

210

zrýchlenie 400 m pevný štart (s)

17,7

17,4

16,6

1000 m pevný štart (s)

32,4

31,7

30,3

0–100 km/h (s)

10,9

10,4

9,2

Mesto (l/100 km)

4,6

4,1

5,5

Mimo mesta (l/100 km)

3,6

3,6

4,2

Mix (l/100 km)

4,9

3,7

4,7

Emisie CO2 (g/100 km)
Objem nádrže v litroch

104

99

124

55

55

55

SPOTREBA A EMISIE NEDC

SPOTREBA A EMISIE WLTP
Kombinovaná spotreba (l/100 km)

4,9–5,5

5,0–5,9

6,0–6,6

Emisie CO2 (g/100 km)

129–145

132–154

158–173

Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu. * Ohľadne rozmerov sériovo dodávaných pneumatík a alternatívnych rozmerov
pneumatík povolených v závislosti od typového schválenia sa informujte u Vášho predajcu. Motorizácie nemusia mať povolené všetky uvedené rozmery pneumatík.

C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť výbavu a technické údaje vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Technické údaje sa môžu mierne líšiť od uvádzaných hodnôt v závislosti od modelu a výbavy vozidla. C Automobil Import, s. r. o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, tel. +421 (0)2 53 48 39 00, fax +421 (0)2 53 48 39 80, www.citroen.sk.
Podrobné informácie Vám poskytne autorizovaný predajca Citroën.

GRAND C4 ST

