NYA CITROËN C4 PICASSO
& GRAND C4 PICASSO
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Designed by

1934

2014

CITROËN revolutionerar
bilvärlden med sin framhjulsdrift. Framhjulsdrivna bilar,
det vill säga att de drivande
hjulen sitter på bilens
framvagn, är något helt nytt
på marknaden.

Le Tone introducerar musikstilen French
Touch under 1990-talet med sin hit
”Joli Dragon”. I 15 år ägnar han sig
mest åt musiken, men glider sedan successivt över mot illustration. Sedan
2011 har han haft utställningar med
sina verk, bland annat på Centre
Pompidou. Även om Le Tone beundrar
konstnärer som kan hantera färg,
erkänner han att han själv är svag för
svart-vitt som han använder i de enkla
historier som han ritar med filtpenna i
sina anteckningsblock.
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CITROËN C4 CACTUS
presenterar AIRBUMP ®
– ett helt nytt tänk vad gäller
karosskydd och design.

1919
Modellen Citroën Typ A börjar
serietillverkas.

1939

1948

CITROËN presenterar TUB, en nytänkande transportbil som bland annat har
en sidoskjutdörr till lastutrymmet.
Modellen får en uppföljare i H Van 1948.

Citroën tar fram den lilla folkbilen 2CV för
att kunna erbjuda en ”billig och säker bil
som bekvämt rymmer fyra personer och
50 kilo bagage.

1968
Trenden går mot lätta, smidiga bilar som
Ami 6 och Dyane. Citroën lanserar även
Méhari, föregångaren till alla terränggående fritidsbilar.

1974
Under 70 och 80-talen stärks Citroëns
rykte som teknisk innovatör inom bilbranschen. I modellerna CX sedan BX och XM
förenas genom fjädringssystemet i tive
elektronik och hydralik och tar märket mot
premiumsegmenten.

2015
Segrare i Rally Raid konstruktörs-VM 1993–1997,
4 segrar i följd i Rally-Raid förar-VM, 8 världsmästartitlar för konstruktörer i Rally VM - WRC och 2 i
WTCC visar, år efter år, på Citroëns styrka och konkurrenskraft.
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CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C4

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN BERLINGO MULTISPACE

NYA CITROËN C4 PICASSO
& GRAND C4 PICASSO
NJUT AV RESAN

DET FINNS EN CITROËN
TILL VAR OCH EN

I staden så väl som på landet uppskattas Citroëns tidlösa kärnvärden komforten och välbefinnandet i kupén.
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CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C5

CITROËN C5 TOURER

SORTIMENT

CI
TR OË
N SP
SPAC
OËN
AC ET OU RE R
CITROËN
SPACETOURER
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NYA CITROËN C4 PICASSO OCH GRAND C4 PICASSO
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HANDS

SID 20 - 21

ÖVERLÄGSEN
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OMFORT
SID 20 - 21

PACK LOUNGEE

SID 30 - 31
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SYSTEMET
SYSTEM

SID 22 - 23
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N
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SID 26 - 27

PANORAMAVINDRUTAN
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DET VIKTIGASTE

SID 36 - 39

MOTORALTERNATIVEN
MOTOR
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INNEHÅLL
SID. 10 – DESIGN
SID. 18 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®
SID. 28 – TEKNIK
SID. 40 – HUVUDSAKLIG UTRUSTNING
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INNEHÅLL

9

EN NYTÄNKANDE
MPV
EN MODERN KOMBI

08.00
På väg till jobbet

10 DESIGNEN

MED NYA CITROËN C4 PICASSO och GRAND C4
PICASSO får du det bästa av Citroëns hela
kunnande inom teknik och design. Två bilar med
dynamisk silhuett och en ljussignatur både fram och
bak som gör att bilen känns igen direkt.
Kupén på båda modellerna bjuder på en komfort
och flexibilitet som gör varje resa unik och bilen till
en plats där alla kan trivas.
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TVÅ KAROSSTYPER
KOMPAKTA OCH RYMLIGA

16.00
Skjutsa barnen

12 DESIGN

Den omarbetade fronten på NYA CITROËN C4
PICASSO och GRAND
GRAN C4 PICASSO ger bilarna en mer
dynamisk och modern
moderrn design, tack vare de mjuka
linjernas nya djärva uttryck.
u
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VÄLJ FÄRG

PÅ DIN NYA CITROËN C4 PICASSO ELLER
GRAND C4 PICASSO

14 DESIGN

GRÅ ACIER

RÖD RUBI

LAZULI BLÅ

SVART ONYX

GRÅ SHARK

SAND

VIT BANQUISE

GRÅBRUN MOKA
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INTERIÖR BLÅ TERPA FÖR
DYNAMISK KOMFORT
Du som gillar långresor och äventyr
kommer att uppskatta inredningen
Wild Blue - en flexibel lösning som
passar en aktiv och sportig livsstil.
Passagerarsätet fram kan fällas
ihop helt och baksätena förflyttas
bakåt eller framåt på skenor.
Det gör det enkelt att anpassa
utrymmet i CITROËN C4 PICASSO
och GRAND C4 PICASSO
efter dina behov.

INTERIÖR HYPE GREY FÖR
ELEGANS
OCH KOMFORT
Inredningen Hype Grey kombinerar
en elegant klädsel med delar i skinn
som, i kombination med Lounge
Pack och barnvänlig utrustning,
skapar en unik komfort.

VÄLJ EN INREDNING
- SOM PASSAR JUST DIG

Vill du ha en ljus och välkomnande inredning i kupén eller söker du en
raffinerad och exklusiv inredning som speglar din dynamiska livsstil?
Välj den inredning som passar dig bäst bland alternativen till NYA
CITROËN C4 PICASSO eller GRAND C4 PICASSO.
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KÖR
KOMFORT

INTERIÖR
KOMFORT

EXTRA KOMFORT FÖR ALLA

ANVÄNDAR
KOMFORT

CITROËN har utformat ett system i syfte att göra bilen extra bekväm
för samtliga passagerare. CITROËN ADVANCED COMFORT® består
av innovativa och smarta tekniska lösningar som gör resan avkopplande
för både kropp och själ. Systemet har tagits fram med både förare och
passagerare i åtanke. De innovativa lösningarna visar tydligt att Citroën
ligger i framkant vad gäller komfort. CITROËN ADVANCED COMFORT®
har utformats för att ge en bil med mjuka ytor och en behaglig ljudmiljö
med funktionell inredning oavsett användning. Systemet bidrar även till
en lugn och avkopplande atmosfär med smidig, användbar teknik.

TANKE
KOMFORT

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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LOUNGE PACK
FÖR EXTRA KOMFORT

Det dominerande draget i NYA CITROËN C4
PICASSOS och GRAND C4 PICASSOS interiör är
den ljusa och rymliga känslan. I utrustningspaketet
Lounge Pack, för CITROËN C4 PICASSO och
GRAND C4 PICASSO, ingår framsäten med massagefunktion. Framsätespassageraren har dessutom
förlängt benstöd för en ännu mer bekväm resa.
Framsätena är utrustade med bekväma nackstöd
med tre olika inställningar och justerbara sidokuddar
som ger extra stöd för huvudet. Passagerarna i
baksätet har tillgång till de nedfällbara borden i
baksätet som har försetts med praktiska läslampor.
Alla passagerare kan njuta av den unikt bekväma
fjädringen som bygger på Citroëns skicklighet inom
området. En perfekt balans mellan god väghållning
och körkomfort.

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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EN RYMLIG OCH
FLEXIBEL KUPÉ
DÄR ALLA KAN TRIVAS

De tre platserna i baksätet förflyttas fram- och bakåt på skenor. Platserna är exakt lika
stora vilket bidrar till att samtliga passagerare sitter bekvämt. Det finns en läslampa
och ett praktiskt, nedfällbart brickbord på framsätenas ryggstöd. LEDlampan avger ett generöst men exakt ljus, som gör det bekvämt att läsa utan att
störa andra passagerare.
Den rymliga kupén tillåter samtliga passagerare att resa bekvämt. Eftersom
passagerarsätet fram kan fällas ihop* eller fällas ned helt i golvet* kan du även
transportera långa föremål i bilen.
NYA CITROËN C4 PICASSO och GRAND C4 PICASSO har många praktiska
förvaringsutrymmen: fram finns ett ventilerat handskfack, mittfack med 3,5 mm-,
USB- och 230 V-uttag* samt ett stort förvaringsfack mellan framsätena. Bak finns två
förvaringsluckor i golvet med lock samt nätfickor* som sitter på ryggstödet på sätena
framför. Utöver detta finns det förvaringsfack under framsätena där du kan placera
personliga tillhörigheter. (*Beroende på version)
22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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18:00
Dags att koppla av

24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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18:30
Lust att åka vidare

PANORAMAVINDRUTAN
GER EN KUPÉ SOM BADAR I LJUS

Panoramavindrutan släpper in extra mycket ljus och ger bättre
sikt för samtliga passagerare i bilen. Tillsammans med panoramaglastaket* bidrar panoramavindrutan till den ljusa, luftiga
och öppna atmosfären i kupén.
*beroende på version

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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NYHET

BAKLUCKA MED
HANDSFREEFUNKTION
- LÄTT ATT ÖPPNA OCH STÄNGA

Nya CITROËN C4 PICASSO och GRAND C4
PICASSO har försetts med handsfreeteknik för
bakluckan*. Det gör bilen enkel att lasta även när
du har armarna fulla. Du för endast foten framför en
sensor under stötfångaren bak för att öppna och
stänga bakluckan. Sedan lastar du enkelt in allt i det
stora och breda bagageutrymmet på din nya bil.
*Beroende på version.
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NYHET

ALLTID UPPKOPPLAD

MED SMART OCH LÄTTANVÄND PEKTEKNIK
En 7-tums pekskärm med nytt uppkopplat 3D-navigationssystem och trafikinformation i
realtid, CITROËN Connect Nav, låter dig zooma på kartan med enkla fingerrörelser.
För att göra det lättare att hitta i Europas större städer återges vissa monument och
byggnader tredimensionellt på ett verklighetstroget sätt. De förinstallerade kartorna
uppdateras dessutom fyra gånger per år. Via navigationssystemet kan du även få dina
SMS och e-postmeddelanden upplästa utan att du behöver ta ögonen från vägen*.
Utöver detta ingår flertalet tjänster, som till exempel trafikinformation, visning av
bensinstationer och parkeringar, väder och lokal sökning. Den högupplösta
panoramaskärmen på 12 tum ger dig all väsentlig körinformation. Du kan dessutom se 3D-kartan i storformat, något som gör navigationen ännu enklare och
tydligare. Funktionen med automatisk zoom underlättar vid korsningar och filbyten
vilket bidrar till att du kan köra lugnt och tryggt. Skärmen kan även anpassas med egna
inställningar för exempelvis körhjälpsfunktioner, multimedia och färddator.
*Tillgänglighet beroende på land.

Till vänster på skärmen hittar du den
viktigaste körinformationen.Till höger kan
du välja att visa till exempel körhjälpsfunktioner.

Två tredjedelar av den högupplösta 12-tums
panoramaskärmen kan anpassas med egna
inställningar och exempelsvis visa
färddatorn och 3D-kartan för navigation.

Vision 360 ger dig en komplett vision av hur
det ser ut runt omkring din bil. Du ser
enkelt alla hinder när du till exempel backar
eller parkerar.

Klimatanläggningen med två zoner har
individuella temperaturreglage för förare och
passagerare.

Via funktionen Mirror Screen kan du se
kompatibla appar från din smartphone på
den 7- tum stora skärmen. (fungerar med
Apple CarPlayTM, MirrorLink® och Android
Auto*).

Med Citroën Connect Nav får du trafikinformation i realtid med förslag på alternativa färdvägar och visning av parkeringar och
bensinstationer längs vägen.

*Kommer längre fram.
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KÖRHJÄLPSFUNKTIONER
NYHET

IGENKÄNNING AV
HASTIGHETSSKYLTAR
OCH REKOMMENDERAD HASTIGHET
Ett system som informerar dig om den aktuella
hastighetsgränsen.När kameran upptäcker en
hastighetsskylt kan du välja att programmera den
angivna hastigheten som önskad hastighet för
farthållare eller fartbegränsare med en enkel
knapptryckning.
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VISION 360*

BACKKAMERA

En funktion som underlättar vid olika manövrar
tack vare fyra diskreta, inbyggda kameror.
Beroende på situation kan du välja mellan tre olika
vyer: 360°-vyn som visar bilen ovanifrån och ger
dig en snabb överblick över möjliga hinder såsom
andra fordon, fotgängare, stolpar och murar. Du
kan välja att visa vyn enbart bakåt eller
panoramavyer till höger eller vänster, som är
mycket användbara när du kör ut från exempelvis
ett parkeringshus eller passerar två hinder.

Backkameran underlättar för dig när du ska parkera
eftersom du får bättre sikt. Så fort du lägger i
backväxeln visar panoramaskärmen på 12-tum (eller
pekskärmen på 7 tum, beroende på version) bilder
och visuella riktmärken för att hjälpa dig att styra
bilen korrekt.

AUTOMATISK
VÄXLING HELLJUS/
HALVLJUS*
Funktionen styr växlingen mellan hel- och halvljus
och bländar av med hänsyn till övrig trafik.

PARK ASSIST
Park Assist-funktionen är en aktiv hjälp vid
fickparkering eller parkering sida vid sida. När du
aktiverar Park Assist läser bilen själv av
parkeringsplatsen och hjälper dig att parkera
säkert. Du behöver endast lägga i backväxeln,
gasa och bromsa.

*Funktionen EJ tillgänglig i Sverige.
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TRYGG PÅ VÄGEN
NYHET

AKTIV DÖDA
VINKELVARNARE
Systemet ger en visuell varning via sidospeglarna
om en bil befinner sig i den döda vinkeln, till höger
eller vänster. När systemet aktiveras korrigerar det
dessutom färdriktningen på din bil om du kommer
för nära fordonet i döda vinkeln.

NYHET

ANPASSNINGSBAR
FARTHÅLLARE MED
STOPPFUNKTION*
Med hjälp av en radarsensor känner den här typen av
farthållare av fordon framför dig och anpassar farten
för att hålla önskat säkerhetsavstånd, genom inverkan
på bromssystem och gas. Farthållaren kan även
stanna din bil helt om det krävs. (Finns med
motoralternativet BlueHDi 150 S&S EAT6 och utan
stoppfunktion för övriga motorer.)

NYHET

NYHET

NYHET

AKTIV
AVÅKNINGSVARNARE

ACTIVE SAFETY
BRAKE*

KOLLISIONSVARNARE*

Ett system som motverkar bristande uppmärksamhet
hos föraren. Systemet fungerar i hastigheter från 65
km/h och korrigerar bilens färdriktning genom att
varna om en vägmarkering överträds utan att någon
blinkers aktiverats. Om du ändå vill behålla den
aktuella färdriktningen kan du hindra systemet från att
räta upp bilen genom att hålla hårt i ratten. Systemet
har även en trötthetsvarnare för att minska risken för
att föraren somnar vid ratten.

Nödbromssystemet som förhindrar att du kör in i
fordonet framför. Det fungerar från 5 km/h när du
närmar dig både stillastående och rörliga fordon.
Systemet kan även bromsa in för fotgängare upp till
en viss hastighet. Vid risk för kollision varnas först
föraren, om föraren då inte reagerar aktiveras
nödbromsen.

Systemet varnar föraren om att han eller hon riskerar
att kollidera med fordonet framför. Systemet fungerar
från 30 km/h via en radar som sitter framtill
på bilen.

*Tillgänglighet beror på produktionsmånad.
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BÄTTRE
PRESTANDA

- OCH LÄGRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

Vare sig du föredrar en diesel- eller bensinmotor
erbjuder nya CITROËN C4 PICASSO och GRAND
C4 PICASSO en prestanda på toppnivå med
dynamiska och smidiga köregenskaper i alla lägen.
Modellserien kommer med både bensinmotor
(PureTech 130) och dieselmotorer (BlueHDi 120
och BlueHDi 150). Samtliga utrustade med
systemet Stop & Start (vad gäller svenska
motoralternativ, se aktuell prislista). Den
automatiska växellådan EAT6 ger en optimal
växling i förhållande till varvtalet, låg
bränsleförbrukning och låga koldioxidutsläpp. Den
nya trecylindriga PureTech 130 S&S är en
turbomotor av senaste generationen med
högtrycks direktinsprutning och hög verkningsgrad
(240 000 varv/min). Detta ger en otrolig
körkomfort även vid de lägsta varvtalen. Det är den
motor på marknaden som lyckats bäst med
kombinationen lågt varvtal/hög effekt: 95 % av
vridmomentet finns tillgängligt mellan 1500 och
3500 varv/min, något som ger en optimal drift
under alla körförhållanden.
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NYHET

MOTORER

MED ÄNNU LÄGRE FÖRBRUKNING
Med den nya motorn PureTech 130 S&S EAT6
förenar Citroën prestandan hos bensinmotorn
PureTech med effektiviteten hos den automatiska
växellådan EAT6, vilket ger en trygg och behaglig
körupplevelse. Med PureTech- och BlueHDimotorerna blir nya CITROËN C4 PICASSO och
GRAND PICASSO förebilder på marknaden vad
gäller förbrukning och koldioxidutsläpp, både för
diesel- och bensinmodeller. Nya CITROËN C4
PICASSO släpper ut från 100 g koldioxid/km.
Motsvarande siffra för nya CITROËN GRAND C4
PICASSO ligger på 103 g koldioxid/km. Motorn
PureTech 130 S&S EAT6 har koldioxidutsläpp från
115 g/km, samtidigt som du får en utmärkt
körkomfort.

20.00
Redo för en
trevlig utekväll

Du kan ta del av samtliga videor för CITROËN
C4 PICASSO och GRAND C4 PICASSO om
du scannar den här koden med din smartphone.
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KLÄDSLAR

KAROSSFÄRGER*

BRUN MOKA (N)

VIT BANQUISE (O)

INTERIÖR BLÅ TERPA

GRÅ SHARK (N)
TYG MILAZZO GRÅ

TYG TERPA BLÅ

AMBIANCE HYPE GREY

GRÅ ACIER (M)

RÖD RUBI (N)

LAZULI BLÅ (N)
DELLÄDER SVART & GRÅ

LÄDERKLÄDSEL SVART

LÄTTMETALLFÄLGAR
SVART ONYX (O)

SAND(N)
LÄTTMETALLFÄLGAR
17” AQUILLON
SVART & SILVER***
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NOTOS

NOUVEAUX CITROËN C4 PICASSO ET
GRAND C4 PICASSO LIVE

¡

¡

NOUVEAUX CITROËN C4 PICASSO ET
GRAND C4 PICASSO FEEL

¡

NOUVEAUX CITROËN C4 PICASSO ET
GRAND C4 PICASSO SHINE

¡

STANDARD
UTRUSTNING
URVAL PER
NIVÅ

40 HUVUDSAKLIGA FUNKTIONER

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡
¡
¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

(3)

¡
¡

¡

¡

¡

¡

***

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

(1) Paket med tjänster för nödsamtal och assistanssamtal med lokalisering.
(2) I tjänsten ingår TomTom navigationssystem, röstigenkänning samt paketet Citroën Connect Nav
(inklusive tjänster för trafikinformation, lokalisering av bensinstationer och parkeringsplatser, väder
och lokal sökning) under tre års tid.
(3) Endast med motorerna BlueHDi 150 S&S EAT6.
(4) Aktiv avåkningsvarnare, trötthetsvarnare,automatisk växling mellan helljus/halvljus, igenkänning av
hastighetsskyltar och hastighetsrekommendation samt avbländande (fotokromatisk) invändig backspegel .
*Finns även för Citroën Grand C4 Picasso
**Endast på Citroën C4 Picasso.
*** Endast på Citroën Grand C4 Picasso.
**** Säljs som tillbehör, levereras utan bultar och kåpor.
(M): metallic – (N): pärlemorlack – (O): topplack.
All utrustning som beskrivs i broschyren är en presentation av samtlig teknik som kan finnas i nya
CITROËN C4 PICASSO och GRAND C4 PICASSO. Eftersom Citroëns fordon marknadsförs i hela EU
kan de till sin utformning variera från land till land. Exakt information om tillgänglig standardutrustning
och tillvalsutrustning finns i pdf-filen ”Produktfakta” som kan laddas ner från citroen.se.
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MILJÖDEKLARATION
MOTOR

Citroën C4 Picasso och Grand C4 Picasso
PureTech 130 S&S BVM6
Citroën C4 Picasso och Grand C4 Picasso
PureTech 130 S&S EAT6 (1)

Stadskörning
(l/100 km)

Landsvägskörning
(l/100 km)

Blandad körning
(l/100 km)

CO2-utsläpp (g/km)
blandad körning

16”-fälg

6,1

4,3

5,0

115

17”-fälg

6,1

4,3

5,0

116

Pneumatisk

16”- & 17”-fälg

6,4

4,4

5,1

115

4,4

3,5

3,8

100

16”-fälg

4,6

3,7

4,0

105

Citroën C4 Picasso
BlueHDi 120 S&S BVM6
Citroën Grand C4 Picasso
BlueHDi 120 S&S BVM6

17”-fälg

4,5

3,8

4,0

106

Citroën C4 Picasso
BlueHDi 120 S&S EAT6 (2)

16”- & 17”-fälg

4,3

3,5

3,8

100

Citroën Grand C4 Picasso
BlueHDi 120 S&S EAT6 (2)

16”- & 17”-fälg

4,5

3,6

3,9

103

16”-fälg

5,0

3,9

4,3

112

17”-fälg

5,1

4,0

4,4

115

Citroën C4 Picasso och Grand C4 Picasso
BlueHDi 150 S&S EAT6 (2)

CITROËN :
TRYGGHET & SERVICE

1610 / 1625

BRÄNSLEFÖRBRUKNING & CO2-UTSLÄPP (norm CEE 1999-100)*

1573 / 1587

1576/ 1590

1826

1971*/2117

• CITROËN ASSISTANS
Om du inte kan fortsätta färden efter driftstopp kan Citroën Assistans nås dygnet runt för att
avhjälpa felet på plats eller för att bärga din bil och transportera den till närmaste auktoriserade
Citroën-verkstad.

• VAGNSKADEGARANTI 3 ÅR
Gäller för reparationskostnader på bilen, med avdrag för självrisk, då skadan uppstått:
- genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av tredje
man
- under bilens transport på annat transportmedel

• CITROËN SERVICEAVTAL
Njut av din Citroën fullt ut - låt oss hålla den i toppform genom att teckna ett Citroën serviceavtal. Information om villkor och priser för serviceavtal hittar du på www.citroen.se och hos din
Citroën-återförsäljare.

• LACKGARANTI 3 ÅR
Garantin gäller i 3 år utan begränsning i miltal. Omfattar defekter i den ursprungliga karosserilacken.
764

889
4438

• GARANTI MOT GENOMROSTNING 12 ÅR
Garantin omfattar kostnadsfri reparation och/eller byte av korroderade delar (inifrån
kommande genomrostningsskada). Garantin gäller under 12 år, utan begränsning i miltal.

1638 / 1644

*All information som rör motorer kan komma att ändras. Läs därför alltid på vår webbplats www.citroen.se. Där hittar du uppdaterad
information. Siffrorna för bränsleförbrukning som anges här motsvarar godkända värden i enlighet med europeiska bestämmelser som gäller
för alla tillverkare och alla bilar som säljs i Europa. Dessa värden tas fram under noggranna testförhållanden (temperatur, vikt, egenskaper för
testbänken, osv.) och baseras på en mycket lugn körstil. Den faktiska trafiksituationen, luftförhållandena, bilens lastnivå, körstilen, däcktrycket,
om bilen har lasträcke (även utan last), om luftkonditioneringen och/eller värmen används ofta samt bilens allmänna skick, kan påverka
bränsleförbrukningen och leda till värden som skiljer sig från de godkända värdena.

TILLBEHÖR - ETT URVAL

Enkel att skräddarsy för dina behov, NYA CITROËN C4 PICASSO och GRAND C4 PICASSO
erbjuder många praktiska tillbehör.

CD spelar i handsfacket

• NYBILSGARANTI 3 ÅR / 100 000 KM
Omfattar kostnadsfri reparation eller utbyte av delar vid material- eller fabrikationsfel. Garantin
gäller i 3 år eller 100 000 km och upphör när den första av dessa båda gränser nås. Täcker
inte underhåll och slitage.

1573 / 1587

1576/ 1590

1826

1971*/2117

Bagagerumsskydd

873

889
4602

Cykelhållare för dragkrok
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Kromade instegsskydd

Stort urval barnstolar

* Sidospeglar, elinfällbara.

De fordon som tillverkas av Citroën S.A. och som
marknadsförs i Europa, kan till sin utrustning och
specifikation variera från land till land. Denna modellbroschyr är internationellt producerad. För exakt
information om de bilar som marknadsförs av FSC
Bilar AB, hänvisar vi till trycksaken Produktfakta som
kompletterar denna modellbroschyr och till våra återförsäljare runt om i Sverige. Citroën S.A. intygar,

genom att tillämpa innehållet i direktiv CEE nr
2000/53 från den 18 september 2000 som
handlar om skrotade fordon, att de av EU fastställda
målen uppnås och att företaget använder återvunnet
material i tillverkningen av de produkter som företaget
marknadsför. Innehållet i denna trycksak är avsett
som information, men kan ej betraktas som
bindande. Informationen om modeller och deras

utrustning motsvarar det som gäller vid tryckningstillfället. FSC Bilar AB förbehåller sig rätten att göra
ändringar i produkt utan föregående meddelande
och utan att denna broschyr uppdateras.
Avbildningen i broschyren av färgnyanser i karossfärgerna är endast vägledande eftersom trycktekniken
inte medger en helt rättvisande färgåtergivning. Om
ni anser - trots all den omsorg som lagts ner på denna

trycksak - att den innehåller felaktigheter, tveka inte att
kontakta oss. För mer information gällande produkter
och tjänster från FSC Bilar AB, kontakta din närmaste
Citroën-handlare, ring 08-474 53 00 eller besök vår
hemsida www.citroen.se.
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