NYTT NAVN, SAMME SPESIFIKASJONSKRAV

CITROËN C4 PICASSO BLIR TIL

CITROËN C4 SPACETOURER
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Le Tones store hit «Joli Dragon»
på 90-tallet var med på å lansere
musikkbegrepet French Touch.
Etter rundt 15 år som
musikkartist, vier Le Tone tiden
sin nå mer og mer til
illustrasjoner, og verkene hans har siden 2011 blitt
utstilt blant annet på Pompidou-senteret i Paris. Le
Tone beundrer kunstnere som mestrer farger, selv
om han selv er mest kjent for sine tusjtegninger i
sort-hvitt.

2014

1934
Citroën revolusjonerer
bilverdenen med forhjulsdrift.
Denne bilen har en
særegenhet som har gitt
den navnet: Traction Avant,
som betyr nettopp at
forhjulene er drivhjul.

Citroën C4 Cactus
presenterer Airbump®,
noe helt nytt innen
design og beskyttelse.

SE BILDENE

Bli kjent med modellene som utgjør
Citroëns historie, fra 1919 til i dag.
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1919

1939

Citroën Type A produseres i serie.

Citroën lanserer Tub, en moderne bil etter
datidens standard med, blant annet, en
skyvedør på siden for innlasting.
Den etterfølges av modellen Type H i 1948.

1948
Citroën 2 CV er utviklet for å være
«en økonomisk og sikker bil, med plass til
4 personer og 50 kg bagasje, med maksimal komfort».

1968
Tiden er inne for lette og smidige
biler, som Ami 6 og Dyane, og ikke
minst den svært originale Mehari,
som kan kjøre på alle veier og brukes
overalt.

1974

2017

I løpet av 70- og 80-årene blir merkets
teknologiske image enda sterkere, med
modeller som CX, BX, AX og deretter
XM, en bil i toppklasse med Hydractivefjæringen som kombinerer elektronikk og
hydraulikk.

Med fem seiere for bilprodusenter i verdenscupen i Rally-Raid
mellom 1993 og 1997, åtte verdensmestertitler i WRC mellom
2003 og 2012 og gullmedaljer tre år i strekk i WTCC (2014,
2015 og 2016) kan Citroën skryte av helt eksepsjonelle resultater.
Med sin unike mentalitet og sin sans for utfordringer, gjorde
merket full comeback i WRC i 2017 med ett eneste mål: bli en
referanse.

CITROËNS
COMEBACK I
RALLY.
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CITROËN C4 PICASSO BLIR TIL
CITROËN C4 SPACETOURER
NYTT NAVN, SAMME SPESIFIKASJONSKRAV
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI

CITROËN C1

CITROËN C3

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

ALLE VIL KUNNE FINNE SIN CITROËN
Enten du kjører i byen eller på landeveien, vil du sette pris på opplevelsen av komfort og velvære om bord,
som er Citroëns evige verdier.

4

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER KOMBI

MODELLPROGRAM

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER
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Se videoene om
Citroën C4 SpaceTourer og
Grand C4 SpaceTourer ved å skanne
denne koden med din smartphone.

CITROËN C4 SPACETOURER OG GRAND C4 SPACETOURER
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INNHOLD
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EN FLERBRUKSBIL
MED 5 ELLER 7 SETER
MODERNE OG INNOVATIV

Citroën C4 SpaceTourer og Grand C4 SpaceTourer gir deg
det beste Citroën har å by på når det gjelder oppbygging
og teknologi. De dynamiske linjene og lyssignaturen foran
og bak gir umiddelbart uttrykk for bilens personlighet.
Innvendig gjør komfort og modularitet hver kjøretur til en
unik opplevelse av fellesskap og hygge.
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GRÅ ARTENSE

BLÅ LAZULI

RØD RUBI

GRÅ PLATINIUM

SORT ONYX

BEIGE SABLE

VELG FARGE

HVIT BANQUISE

GRÅ ARTENSE

PÅ DIN CITROËN C4 SPACETOURER
ELLER GRAND C4 SPACETOURER

HVIT BANQUISE

BEIGE SABLE

17K35

Citroën C4 SpaceTourer og Grand C4 SpaceTourer finnes i 7 forskjellige
karosserifarger. Citroën C4 SpaceTourer skiller seg ut med to-farget karosseri,
og med tak og speildeksler i sort Onyx.
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BLÅ LAZULI

RØD RUBI

GRÅ PLATINIUM
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WILD BLUE-UNIVERS FOR
KOMFORT OG DYNAMIKK
Setter du pris på romslighet, vil du
helt klart nyte Wild Blue-universet,
med full modularitet for en aktiv og
sporty livsstil.
Passasjeresetet foran og baksetene
er skyvbare, og kan foldes sammen
til bordposisjon slik at du kan dra full
nytte av modularitetsmulighetene i
din Citroën C4 SpaceTourer eller
Grand C4 SpaceTourer
DUNE BEIGE-UNIVERS FOR
KOMFORT OG VELVÆRE
Dune Beige-universet legger vekt på
lys og mykhet.
Relax-sete* med utvidet
komfortfunksjon og forseter med
massasjefunksjon gir en unik velvære.
Stoffet Yatago Beige er spesielt mykt å
ta på, og duftsprederen skaper en god
stemning i bilen.

VELG DET
INTERIØRET

HYPE GREY-UNIVERS FOR
KOMFORT OG ELEGANSE
Hype Grey-universet forener
det raffinerte skinninteriøret
med massasjeseter og
Kids-utstyrspakke, slik at du kan
nyte en eksepsjonell komfort.

SOM PASSER DEG

Er du opptatt av lys og velvære?
Ønsker du et dynamisk interiør, eller en raffinert og
eksklusiv atmosfære?
Tilpass interiøret i din Citroën C4 SpaceTourer eller
Grand C4 SpaceTourer etter dine ønsker.
*Relax-sete er kun tilgjengelig med interiør med skinn i sort og tofarget Nappa-skinn.
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FILTRER

BEKYMRINGENE

TILRETTELEGG
FOR LIVET PÅ VEIEN

EN HELT NY KOMFORT FOR ALLE
Citroën har utviklet et helhetlig konsept for å skape en unik komfort for alle
som er i bilen. Dette har vi kalt CITROËN ADVANCED COMFORT®, og
det er en tilnærming som byr på innovative, teknologiske og intelligente
løsninger for velvære i kropp og sinn.

SENK

Brukernes ønsker er tatt hensyn til, og er en bekreftelse på Citroëns
legitimitet, dristighet og innovasjon når det gjelder bilkomfort. Fire store
linjer uttrykker velværefunksjonene: myke kontaktpunkter og akustikk,
praktisk utnyttelse av plassen innvendig under alle omstendigheter,
sjelefred gjennom den rolige atmosfæren, og endelig: intuitiv og
praktisk teknologi.

SKULDRENE

EFFEKTIVISER
BRUKEN
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PACK LOUNGE
EKSEPSJONELL KOMFORT

Kupeen i Citroën C4 SpaceTourer og Grand C4 SpaceTourer
er romslig, lys og trivelig. Avhengig av versjon kan bilen
utstyres med Pack Lounge med massasjefunksjon i
forsetene og passasjersete foran med fotstøtte slik
at man kan ha bena utstrakt under turen*. Forsetene
er utstyrt med hodestøtten Relax, med sidestøtter som
kan justeres slik at hodet får riktig støtte.Ingenting
er glemt, og selv flybordene bak er utstyrt med hver
sin leselampe. Pack Lounge er tilgjengelig med
interiøruniversene Dune Beige og Hype Grey.
Citroëns team stiller til din disposisjon sin knowhow
når det gjelder fjæringskomfort, slik at du kan få det
beste ut av bilens veigrep og kjørekomfort.
* Relax-sete kun tilgjengelig med skinn i sort og Nappa-skinn
i to farger.
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ROMSLIGHET OG
MODULARITET
FOR BEDRE VELVÆRE

De tre skyvbare og regulerbare baksetene med identisk størrelse gir god
komfort til passasjerene. En leselampe og et flybord er montert på
baksiden av hvert forsete. Den presise og sjenerøse LED-belysningen*
gjør det mulig å lese uten å forstyrre de andre passasjerene.
Den enestående plassen om bord gjør at alle passasjerer kan reise
under best mulige forhold. Passasjersetet foran (som kan legges ned i
bordposisjon*) og det flate gulvet* gjør at du kan transportere lange
gjenstander.
Citroën C4 SpaceTourer og Grand C4 SpaceTourer har en lang rekke
oppbevaringsrom: Foran er det et hanskerom med kjølefunksjon, et
oppbevaringsrom i midten med jack-, USB- og 230 V*-kontakt, og en
stor oppbevaringsboks mellom forsetene. Bak finner du to
oppbevaringsluker i gulvet utstyrt med lokk, eller nett* bak seteryggene
foran. I tillegg har bilen oppbevaringsbokser* under forsetene som kan
brukes til oppbevaring av personlige gjenstander.
*Avhengig av versjon.
**Bagasjeromsvolum med setene i andre seterad skjøvet så langt frem som mulig.

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

BAGASJEROMSVOLUM

CITROËN
C4 SPACETOURER
OPP TIL

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER
OPP TIL

630L** 704L**
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PANORAMAFRONTRUTE
EN KUPE BADET I LYS

Panorama-frontruten gir uovertruffent lys og bedre utsyn for alle
passasjerer. Sammen med panorama*-glasstaket gjør det sitt til
å bringe lys inn i kupeen, noe som forsterker følelsen av
romslighet og åpning mot omgivelsene.
*Avhengig av versjon.
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HANDSFREE
BAKLUKE
ENKEL Å ÅPNE

Citroën C4 SpaceTourer og Grand C4 SpaceTourer
innoverer med handsfree elektrisk bakluke
som er enkel å åpne når du har hendene fulle:
Du beveger ganske enkelt foten foran sensoren
under støtfangeren bak for å åpne eller lukke
bakluken. Så får du lett tilgang til det store og
brede bagasjerommet på den nye bilen din.
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ULTRA-TILKOBLET

ENDA MER INTUITIV TEKNOLOGI
Den 7-tommers store berøringsskjermen, kombinert med
Citroën Connect Nav,3D-navigasjonssystemet som er tilkoblet i
sanntid*, gjør det mulig å zoome inn med fingertuppene.
Systemet leser opp e-postmeldinger og SMS-er slik at du kan
holde blikket på veien. Den 12-tommers store widescreenskjermen med HD-oppløsning inneholder all viktig
kjøreinformasjon og kan vise 3D-navigasjonskart i stor størrelse
for bedre lesbarhet. Denne skjermen kan også tilpasses, og du
kan konfigurere den slik du ønsker: kjøreassistanse,
multimédia, kjørecomputer… Bruk Mirror Screen-funksjonen til
å finne frem til apper som er kompatible med din smartphone
eller ditt 7-tommers nettbrett (fungerer med Apple CarPlay™,
MirrorLink og Android Auto).
*Foreløpig ikke tilgjengelig

26 TEKNOLOGI

27

15 SYSTEMER
FOR SIKKERHET
OG KJØREASSISTANSE

GJENKJENNELSE AV
TRAFIKKSKILT
OG ANBEFALT
HASTIGHET

Systemet varsler føreren om fartsgrensene som må
overholdes. Når kameraet detekterer et skilt med
fartsgrense, kan føreren godta den anbefalte
hastigheten og innstille cruisekontrollen eller
hastighetsbegrenseren etter dette.
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VISION 360

Denne funksjonen sikrer enkel manøvrering takket
være fire diskret integrerte kameraer. For å tilpasse
seg hver situasjon vises tre synsvinkler etter valg:
360°-sikt for å observere bilen ovenfra og straks få
oversikt over hindringene (bil, bebyggelse,
fotgjengere), bra sikt bakover, panoramasikt
forover, til venstre og høyre, svært nyttig for
eksempel ved utkjøring fra en garasje eller en
passasje.

RYGGEKAMERA

Dette systemet forenkler manøvreringene ved
parkering i hverdagen ved hjelp av en visuell
assistanse. Når føreren setter bilen i revers, viser
den 12-tommers HD-panoramaskjermen (eller den
7-tommers berøringsskjermen, alt etter versjon)
bilder og visuelle merker som hjelper med å styre
bilens kurs riktig.

AUTOMATISKE
FJERNLYS

Denne funksjonen veksler automatisk mellom
fjernlys og nærlys, avhengig av trafikken, ved å
registrere biler som nærmer seg.

STATISK
SVINGLYS

Denne funksjonen gir ekstra lys på innsiden av
svingen, noe som øker sikten og sikkerheten i
svinger og gatekryss.

PARK ASSIST

Dette systemet er en aktiv parkeringsassistanse som
brukes ved lukeparkering eller fri parkering. Når
føreren aktiver systemet, vil det automatisk detektere
en ledig parkeringsplass, og deretter styre bilen
under parkeringen. Føreren trenger ganske enkelt å
sette bilen i revers, akselerere og bremse.

ELEKTRISK
PARKERINGSBREMS

Systemet fungerer på to forskjellige måter. Bremsen
trekkes automatisk til når motoren stanser, og løses
ut når bilen settes i bevegelse igjen. Den kan også
trekkes til og løses ut manuelt.
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COFFEE BREAK ALERT
Dette systemet gir føreren et varsel når
tiden er inne for en pause, etter ca. to
timers kjøring i over 65 km/t.

OPPMERKSOMHETSVARSEL

Dette systemet evaluerer førerens årvåkenhet
ved å identifisere kursavvik i forhold til veiens
markeringslinjer. Denne funksjonen er spesielt
tilpasset for veier der man kjører i over 65 km/t.
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AKTIVT SYSTEM FOR
OVERVÅKING AV
BLINDSONEN

Dette systemet avgir en visuell advarsel på speilene
dersom det befinner seg en bil i blindsonen
(venstre eller høyre side). Når systemet er aktivert,
korrigerer det bilens kurs dersom føreren nærmer
seg den registrerte bilen.

ADAPTIV
CRUISEKONTROLL
MED
STOPPFUNKSJON

Ved hjelp av en radar registrerer systemet bilen
foran og opprettholder automatisk en sikker
avstand som forhåndsvelges av føreren.
Justeringen av avstanden skjer ved aktivering av
brems og gasspedal, og bilen kan til og med
stoppe helt opp. (Kun tilgjengelig med dieselmotoren BlueHDi 160 S&S EAT8).

ACTIVE LANE
ASSIST

Dette systemet trer i kraft fra 65 km/t, korrigerer
bilens kurs og varsler føreren når det oppdages
utilsiktet kryssing av veiens markeringslinjer uten
at blinklyset er aktivert. Dersom føreren ønsker å
beholde kursen, kan han/hun hindre korrigeringen ved å holde hardt fast i rattet, Denne funksjonen hindrer også at føreren slumrer ved å avgi et
varsel om manglende oppmerksomhet.

ACTIVE
SAFETY BRAKE

Dette nødbremsesystemet bidrar til å unngå
sammenstøt i trafikken. Det fungerer overfor faste
eller bevegelige gjenstander fra 5 km/t, og overfor
fotgjengere opp til en viss hastighet. Dersom det
registreres fare for kollisjon, får føreren et varsel.
Og dersom føreren ikke reagerer, vil systemet
bremse bilen automatisk.

VARSEL VED
KOLLISJONSFARE

Denne funksjonen varsler føreren ved risiko for kollisjon
med kjøretøyet foran. Systemet aktiveres fra 30 km/t,
og fungerer ved hjelp av en radar i fronten av bilen.

BAKKESTARTASSISTANSE

Systemet hindrer bilen i å bevege seg når bremsepedalen
slippes i en bakke. Bakkestartassistansen virker i bakker
med en skråning på over 3%, ved å stabilisere bilen i ca.
to sekunder. Dermed kan føreren i all sikkerhet flytte
foten fra bremsen til gasspedalen.
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MOTORER

AV SISTE GENERASJON
Enten du velger diesel- eller bensinmotor vil
Citroën C4 SpaceTourer og Grand C4 SpaceTourer
gi deg ytelser som er referanse, med dynamiske og
spenstige kjøreegenskaper under alle
omstendigheter.

Vinner av «The International Engine of the Year Awards» organisert
av det britiske tidsskriftet «Engine Technology International», for
bensinmotorene PureTech 110 og PureTech 130,
i kategorien for motorer med sylindervolum 1 l til 1,4 l.
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EFFEKTIVITET
OG KJØREGLEDE

For å gi maksimalt med komfort og kjøreglede
finnes Citroën C4 SpaceTourer og Grand C4
SpaceTourer nå med den automatiske girkassen
EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8). Denne
girkassen optimaliserer styringen av girskiftet, noe
som resulterer i lavere drivstofforbruk og
CO2-utslipp.

Finn alle videoene om Citroën C4 SpaceTourer og
Grand C4 SpaceTourer ved å skanne denne koden
med din smartphone.
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INTERIØR

KAROSSERIFARGER*

INTERIØRUNIVERS DUNE BEIGE

STOFF MILAZZO SORT+GRÅ

STOFF YATAGO BEIGE/SORT

INTERIØRUNIVERS WILD BLUE

HVIT BANQUISE (S)

GRÅ PLATINIUM (M)

BLÅ LAZULI (M)

NAPPA-SKINN I TO FARGER
SORT & BEIGE

INTERIØRUNIVERS HYPE GREY

GRÅ ARTENSE (M)

STOFF LEVANZO BLÅ

RØD RUBI (M)

SKINN CLAUDIA SORT

SVART ONYX (S)

SKINN CLAUDIA SORT

SKINN CLAUDIA MØRK

CLUB NAPPA

FELGER

ALUMINIUMSFELG
16” COBRA

ALUMINIUMSFELG
17” ANACONDA
SORT DIAMANT SORT**

ALUMINIUMSFELG
17” ZEBRA
DIAMANT SORT**

ALUMINIUMSFELG
17” BOA
DIAMANT SORT***

ALUMINIUMSFFELG
18” PHYTON
DIAMANT SORT

FELG
16” GARBIN****

ALUMINIUMSFELG
17” LEVANT
GRÅ ANTHRA****

BEIGE SABLE (M)
*Også tilgjengelig på Citroën Grand C4 SpaceTourer.
** Kun på Citroën C4 SpaceTourer
*** Kun på Citroën Grand C4 SpaceTourer
**** Selges som tilbehør, leveres uten bolter og uten navkopp
(M) Metallic – (P) Perlemor – (S) Standard
Det utstyret som beskrives i denne brosjyren omfatter alle de teknologiske systemene som er tilgjengelige for Citroën C4 SpaceTourer og for C4 SpaceTourer. Citroën-modellene som selges i EU kan ha en definisjon som varierer fra
et land til et annet. For å se i detaljer hvilket utstyr som er standard og hva som er ekstrautstyr, se dokumentet «Tekniske spesifikasjoner og utstyr» som kan lastes ned på Citroen.no
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ET UTVALG TILBEHØR
Citroën C4 SpaceTourer og Grand C4 SpaceTourer finnes med et stort utvalg praktisk tilbehør.

GARANTI

FABRIKKGARANTI:

5 ÅR / 100 000 KM. Citroën Assistanse 24 timer i døgnet / 365 dager i året.

LAKKGARANTI:

3 ÅR.

MOT GJENNOMRUSTNING: 12 ÅR.
For ytterligere informasjon, gå inn på www.citroen.no, eller kontakt din forhandler.

CD-spiller i hanskerom

Termoformet bagasjeromsmatte

SERVICE

Sykkelstativ på tilhengerfeste

Terskelbeskyttere i børstet stål

CITROËN ASSISTANSE:

Citroën Assistanse vil kunne gi deg hjelp på alle dine bilturer i Norge såvel som i hele Europa
dersom problemer skulle oppstå. Citroën Assistanse står til disposisjon 24 timer i døgnet,
365 dager i året, både på hjemsted og på veien. Du kan ringe gratis grønt nummer 800 32 444,
og hjelpen kommer i løpet av kort tid. Citroën Assistanse vil også sette deg i direkte kontakt med
din forhandler om det er ønskelig.

SERVICEAVTALER:

Ta kontakt med din lokale Citroën-forhandler for tilbud på serviceavtale.

Barneseter

1610 / 1625

1638 / 1644

DIMENSJONER

LAST NED MY CITROËN PÅ DIN SMARTTELEFON
Dra nytte av en personlig oppfølging av bilen din, og tilgang til alle Citroën-tjenester fra smarttelefonen din.

1573 / 1587

1576 / 1590

1573 / 1587

1576 / 1590

1826

1971* / 2117

1826

1971* / 2117

LAST NED APPEN FOR MOBILTELEFON SCAN MY CITROËN
Ha all dokumentasjon for hånden hele tiden! Du skanner de elementene i bilen du er interessert i,
og så får du direkte tilgang til informasjon om disse på din smarttelefon.

764

889
4438

*Sammenfoldede speil.
Oppgitt i millimeter.

38 UTSTYR

873

889
4602

– AUTOMOBILES CITROËN – RCS Paris 642 050199. Informasjonen om modellene og deres spesifikasjoner er i samsvar med definisjonene da dette dokumentet ble trykket. Denne informasjonen kan ikke regnes som kommersiell
informasjon. Citroën forbeholder seg retten til å endre karakteristikker for modellene som presenteres, og det uten forpliktelse til oppdatering av dette dokumentet. Fremstilling av farger i dette dokumentet er kun veiledende, da trykketeknikken ikke gir mulighet for tro
gjengivelse av fargene. For ytterligere informasjon, gå inn på www.citroen.no
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Gå inn på www.citroen.no

April 2018 – Trykket i EU. 05/2018 av ALTAVIA PARIS.

SE HELE CITROËNS MODELLUTVALG

