
CITROËN C4



NY LJUSSIGNATUR FÖR ETT MER 
PERSONLIGT UTTRYCK
Med sin stilsäkra design ger Citroën C4 redan vid första anblicken 
ett intryck av kraft och kvalitet. Den klassiska fronten känns genast 
igen och framhävs ännu mer tack vare strålkastarnas nya design. 
Uttrycket i de strömlinjeformade framlyktorna förstärks av LED-
varselljus och skapar en helt ny ljussignatur.

All utrustning som beskrivs i broschyren är en presentation av teknik som kan finnas i Citroën 
C4. Specifikationerna för de Citroënbilar som säljs inom EU kan variera från land till land. 
Detaljerad information om vilken standardutrustning som ingår och vilka tillval som finns 
hittar du i filen ”Produktfakta” som kan laddas ned från www.citroen.se. (Klicka på Priser & 
fakta).

EN STILSÄKER

UTSIDA
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NY LJUSSIGNATUR FÖR ETT MER 
PERSONLIGT UTTRYCK
Baklysena med 3D-effekt är en lyckad förening av teknik och design. 
De ger ett extra lyft till bakluckans rena, enkla linjer och accentuerar 
bilens klass och elegans. Ett intryck som förstärks av den exakta 
monteringen, detaljerna i krom (stötfångarna fram och bak, listerna 
under sidorutorna...) och de nya lättmetallfälgarna Miami på 17 
tum.

EN STILSÄKER

UTSIDA



EN VÄLKOMNANDE

RYMLIG OCH MÅNGSIDIG

INSIDA
06/07



Citroën C4 har en rymlig kupé och ett baksäte 
som ger gott om plats för passagerarna. 
Modellen har även generösa förvarings-
utrymmen som till exempel ett stort 
handskfack, dörrfack med plats för en 
vattenflaska på 1,5 liter, en låda under 
framsätena, samt förvaringsutrymmen i 
instrumentbrädan och under armstödet fram. 
Utrymmet är dessutom anpassningsbart med 
fäll- och delbart baksäte, 2/3-1/3, och en 
skidlucka för att transportera långa och 
skrymmande föremål.
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EN VÄLKOMNANDE

EN UNIK KÄNSLA FÖR DETALJER
Hela kupén hos Citroën C4 ger ett genomtänkt och ombonat 
intryck.  Inredningen i  b i len är  av högsta kval i tet 
(instrumentbräda med mjukbehandlad yta, tygklätt innertak, 
kromdetaljer på rattkommandon, luftmunstycken och 
växelspak), instrumentbrädan har lättats upp och 
moderniserats med hjälp av en stor pekskärm på 7 tum och 
sätena är stabila och bekväma på samma gång.

INSIDA



NAVIGERING
Via pekskärmen kan du ta fram en kartvy i 
perspektiv, se information om hastighets-
begränsningar, trafiksituationen och välja det 
mest bränsleeffektiva vägalternativet.

MEDIA
Bläddra bland olika ljudkällor som radio, 
strömmat ljud via Bluetooth**, USB-anslutna 
enheter eller enheter anslutna via AUX-
anslutningen, eller lyssna på musik lagrad på 
bilens hårddisk på 8 GB.

MEDIA
Via radiomenyn kan du ställa in och spara 
upp till 15 stationer.

*Utrustningen som presenteras i den här broschyren kan vara standard, tillval eller inte vara tillgänglig alls beroende på version. **En kompatibel telefon krävs.
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INTUITIV

FÖRENKLA DIN VARDAG
Den nya pekskärmen på 7 tum ger inte bara en ny modern look till 
instrumentbrädan. Den samlar dessutom flera funktioner på ett ställe. 
Via skärmen kan du navigera* och hantera media, telefon och flera av 
bilens inställningar.

PEKSKÄRM

TELEFON
Du ringer trafiksäkert med handsfreefunktionen 
som ansluts via Bluetooth**.

TELEFON
Pektekniken gör det enkelt att hantera 
telefonsamtal och komma åt telefonboken. 
Du kan dessutom lägga in foton på dina 
kontakter för att få en mer personlig touch.

INSTÄLLNINGAR
Pekskärmen på 7 tum kan förvandlas till en 
interaktiv bruksanvisning som låter dig 
utnyttja alla finesser i bilen (endast när bilen 
står stilla). Den gör det även möjligt att 
justera instäl ln ingarna för  en del  av 
utrustningen i bilen och erbjuder dessutom 
verktyg som kalkylator, kalender etc…



12/13



EN VÄLKOMNANDE

GÖR RESAN TILL EN NJUTBAR 
OCH AVKOPPLANDE STUND
Bekväma säten och förarsäte med massage-
funktion, där du även kan reglera inställningarna 
för svanken med elkommando (beroende på 
version), samt stora fönsterytor gör resan till en 
behaglig upplevelse.

INTERIÖR
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STORT LJUSINSLÄPP

VÄLBEFINNANDE FÖR KROPP OCH SJÄL
Ledmotivet för Citroën C4: att göra resan till en njutbar och 
avkopplande stund... Tak med stort panoramafönster (1,3 m2 
med eldriven gardin) och en vindruta med ökad synvinkel 
uppåt ger ett extra stort ljusinsläpp som gör resan angenämare 
för både förare och passagerare.

I KUPÉN
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Bagageutrymmet på 408 liter är bland de största i segmentet. Hela utrymmet 
kan utnyttjas tack vare kubformen, den låga, smala lastkanten och den smarta 
inredningen.

MÅNGSIDIGHET

LI
TE

R408
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NYCKELFRI

SMART TEKNIK FÖR EN 
ENKLARE VARDAG

Det nyckelfria lås- och startsystemet 
(ADML) låter dig kliva in och starta bilen 
med bilnyckeln kvar i fickan.

START





EN TRYGGARE

VÄGEGENSKAPER SOM SKAPAR
TRYGGHET PÅ RESAN

KÖRUPPLEVELSE

C4 har alla de pålitl iga vägegenskaper och den goda 
väghållning som förknippas med Citroën, samt en mycket exakt 
styrning. Citroën C4 utmärker sig också genom sina mycket 
kontrollerade rörelser och snabba och kloka reaktioner, framför 
allt vid undanmanövrer eller i nödsituationer. Bilen känns lätt 
att köra och ger en upplevelse av total kontroll. Den 
balanserade väghållningen har förstärkts med stödteknik som 
elektronisk bromskraftsfördelning, nödbromssystem och ett 
intelligent antispinnsystem kopplat till antisladdsystemet (ESP).
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INTELLIGENT

FÖR DRIVKRAFT I ALLA LÄGEN

ANTISPINNSYSTEM
Det intelligenta antispinnsystemet (ITC) känner av situationer med dåligt 
väggrepp då det kan vara svårt att starta och få bilen att röra sig framåt. I 
de situationerna tar ITC över kontrollen från det vanliga antispinnsystemet 
(ASR) och överför drivkraften till det hjul som har bäst grepp, för att 
optimera drivkraften och bibehålla färdriktningen.
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CITROËN CONNECT SOS
NÖDANROP MED 
LOKALISERING

Citroën Connect SOS samlar 
tjänsterna för SOS-samtal och 
assistans på vägen (beroende på 
land), två tjänster som är tillgängliga 
dygnet runt alla dagar, via ett 
inbyggt SIM-kort. Tack vare de här 
tjänsterna kan föraren snabbt få 
hjälp vid olyckor eller problem med 
bilen.

HILL HOLD -
STARTHJÄLP I BACKE

Funktionen starthjälp i backe 
bromsar bilen automatiskt i två 

sekunder så att den inte börjar rulla 
åt fel håll i backar med en lutning 

som överstiger 3 %.

EN TRYGGARE

SMART TEKNIK FÖR EN ENKLARE 
VARDAG

KÖRUPPLEVELSE
Citroën C4 är försedd med intelligent teknik som gör bilen enkel 
och säker att köra.
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STATISKT
KURVLJUS

Dimstrålkastarna fram med statiskt kurvljus ger en 
extra ljusstråle i bilens körriktning och förbättrar 

därmed sikten och säkerheten i kurvor och 
vägkorsningar.



Avåkningsvarnare (ej tillgängligt i Sverige)

DÖDA VINKELN-
VARNARE 

Döda vinkeln-varnaren (SAM) 
informerar föraren om att det 
finns ett fordon i den döda 
vinkeln via en orange lysdiod 
som är placerad på 
backspegeln.



MILJÖEFFEKTIVA

MOTORER
NYA MOTORER MED EURO 6-STANDARD GER LÅG 
FÖRBRUKNING OCH HÖG PRESTANDA 

PureTech-motorerna är framtagna och tillverkade i Frankrike och
använder innovativ, effektiv och bränslesnål teknik (upp till 25 % reduce-
ring av bränsleförbrukningen). Citroën C4 har utrustats med två nya 
bensinmotorer: PureTech 110 (förbrukning vid blandad körning på 4,8 
l/100 km och CO2-utsläpp på 112 g/km) och PureTech 130 S&S 
AUT6 (förbrukning vid blandad körning på 4,9 l/100 km och CO2-
utsläpp på 113 g/km ). Motorerna BlueHDi 100 (förbrukning på 3,3 
l/100 km och CO2-utsläpp på 86 g/km) och BlueHDi 120 (förbrukning 

vid blandad körning på 3,6 l/100 km* och CO2-utsläpp på 95 g/km) 
är dieselalternativen för Citroën C4. De här nya motorerna lyckas med 
att förena hög prestanda med kraftigt reducerad förbrukning och
minskade CO2-utsläpp.

* med däck med extra lågt rullmotstånd (UBRR-teknik).
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PureTech BlueHDi



09
LACKFÄRGER

VIT BANQUISE (S)

GRÅ PLATINIUM (M)

GRÅ SPIRIT (M)

BLÅ BOURRASQUE (M)

RÖD BABYLONE (P)

SVART PERLA NERA (P)

VIT PEARL (P)

SILVER ALUMINIUM (M)

HICKORY (M)

UTRUSTNINGSNIVÅ ‘‘FEEL’’*:
ABS & ESP – Armstöd fram med förvaringsfack – Bakljus 
med 3D-effekt – CD-radiosystem med AUX-anslutning, 6 
högtalare & reglage på ratten – Dimljus fram med statiskt 
kurvljus – Däckreparationssats – Däcktrycksövervakning – 
Elektriskt manövrerade & uppvärmda ytterbackspeglar –
Elfönsterhissar fram & bak – Eluppvärmda framsäten – 
Fjärrstyrt centrallås – Fäll- & delbart baksäte – Förarsäte 
med justerbar höjd & svankstöd – Intelligent antispinn-
system – Krockkuddar: förare, passagerare & sidor fram, 
samt gardiner fram & bak – Kromade nedre fönsterlister – 
LED-varselljus – Luftkonditionering – Läderklädd ratt – 
Programmerbar farthållare – Progressiv servostyrning – Ratt 
justerbar i höjd & djupled – Textilklädsel ’’Rayados’’ – 16’’ 
stålfälg med navkapsel ‘’Atlanta’’.

UTRUSTNINGSNIVÅ ‘‘SHINE’’*: 
FEEL+ 7’’ pekskärm – Automatiskt avbländande 
innerbackspegel – Automatisk elektronisk parkeringsbroms 
– Automatisk klimatanläggning med två zoner – Bluetooth- 
& USB-anslutning – Delläderklädsel – Digitalradio (DAB) – 
Döda vinkeln-varnare (SAM) – Dörrhandtag i blänkande svart 
med kromlist – Elinfällbara ytterbackspeglar med 
instegsbelysning – Fällbart mittarmstöd bak – Laddningsbar 
ficklampa i bagageutrymmet – Mörktonade rutor bak – 
Nyckelfritt lås- & startsystem – Parkeringssensorer fram & bak 
– Passagerarsäte med reglerbar höjd & svankstöd – 
Regnsensor – Skidlucka – Stötfångare fram & bak med 
krominlägg – Takspoiler i blänkande svart  – 16’’ 
lättmetallfälg ‘’Boston’’.

* Citroën förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra modellprogram och utrustning som visas i denna trycksak. För aktuell information om standardutrustning och tillvalsutrustning, se dokumenten 
‘‘Prislista’’ och ‘‘Produktfakta’’ på www.citroen.se. (S): Solid, (M): Metallic, (P): Pärleffekt. Metallic och pärleffekt är tillval.
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KLÄDSLAR

04

LÄDERKLÄDSEL MISTRAL SVART

TEXTILKLÄDSEL RAYADOS SVART

DELLÄDEKLÄDSEL CLAUDIA 
SVART

DELLÄDERKLÄDSEL SAINT-CYR 
BEIGE

FÄLGAR

04

18” LÄTTMETALLFÄLG
NEWPORT

16‘‘ STÅLFÄLG MED 
NAVKAPSEL ATLANTA

16” LÄTTMETALLFÄLG
DARWIN

17” LÄTTMETALLFÄLG
MIAMI



* All information som rör motorer kan komma att ändras. Aktuell information finner du i dokumentet
‘‘Produktfakta’’ på vår webbplats www.citroen.se. 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 erhålls under noggranna testförhållanden (temperatur, vikt, egenskaper för rulltest-
bänken o.s.v.) och baseras på en mycket lugn körstil. Den faktiska trafi ksituationen, luftförhållandena, bilens 
lastnivå, körstilen, däcktrycket, om bilen har lasträcke (även utan last), om luftkonditioneringen och/eller
värmen används ofta och bilens allmänna skick, kan påverka bränsleförbrukningen och leda till värden som 
skiljer sig från de godkända värdena.

DIMENSIONER

RESPEKT
FÖR MILJÖN

BRÄNSLEFÖRBRUKNING & CO2-UTSLÄPP (enligt normen CEE 1999-100)*

Motor & fälg
Stad

(l/100 km)
Landsväg 

(l/100 km)
Blandad 

(l/100 km)
CO2-utsläpp

(g/km)

PureTech 110, 16”-fälg 6,1 4,0 4,8 112

PureTech 110, 17”-fälg 6,3 4,1 5,0 115

PureTech 130 S&S, 16”-fälg 5,9 4,2 4,8 110

PureTech 130 S&S, 17”- eller 18”-fälg 6,1 4,3 4,9 114

PureTech 130 S&S AUT6, 16”-fälg 6,1 4,2 4,9 113

PureTech 130 S&S AUT6, 17”- eller 18”-fälg 6,2 4,4 5,1 117

BlueHDi 100, 16’’-fälg 3,7 3,1 3,3 86

BlueHDi 120, 16”-fälg 4,2 3,3 3,6 95

BlueHDi 120, 17”- eller 18”-fälg 4,4 3,5 3,8 100

BlueHDi 120 AUT6, 16”-fälg 4,4 3,5 3,8 100

BlueHDi 120 AUT6, 17”- & 18”-fälg 4,4 3,6 3,9 102

Takbågar och takbox.

TILLBEHÖR

Bagagerumsmatta med avdelare. Kromade backspegelkåpor.

Cykelhållare till dragkrok.

Hållare till mediautrustning. Bilbarnstol.

Citroën C4 är lätt att skräddarsy med många praktiska tillbehör. 
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CITROËN: 
TRYGGHET & SERVICE

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.

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

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

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

CITROËN ASSISTANS:
Om du inte kan fortsätta färden efter driftstopp på grund av ett fel som täcks av garantin 
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.

CITROËN SERVICEAVTAL:
Njut av din Citroën fullt ut - låt oss hålla den i toppform genom att köpa till ett Citroën 
serviceavtal. Välj mellan tre olika avtalstyper:
CITROËN BASIC DRIVE: Fabriksgaranti och assistans under hela avtalsperioden.
CITROËN EASY DRIVE: Service och mekaniskt underhåll av bilen enligt serviceboken, 
samt fabriksgaranti och assistans under hela avtalsperioden.
CITROËN FREE DRIVE: Vårt mest omfattande serviceavtal där vi räknar med allt!
- Service och mekaniskt underhåll enligt serviceboken.
- Reparationer som är nödvändiga för att bilen ska fungera säkert, bl.a. byte av slitdelar 
som bromsar, styrdelar, koppling mm.
- Fri lånebil vid planerad service (inkl. bränsle för 50 km samt försäkring).
- Kostnadsfritt byte av glödlampor och torkarblad.
- Citroën Assistans.
- Fabriksgaranti under hela avtalsperioden.

VÄLKOMMEN ATT DISKUTERA DITT BILÄGANDE
Vi gör ditt bilägande enklare och tryggare. Kontakta din Citroënhandlare för mer
information om: fi nansiering, service och serviceavtal, längre garantiåtaganden och övriga 
frågor i samband med ditt bilköp. Du kan även ringa 020-44 33 22 eller besöka vår 
hemsida www.citroen.se för mer information.

De fordon som tillverkas av CITROËN och som 
marknadsförs i Europa, kan till sin exakta utformning 
variera från land till land. Denna modellbroschyr är 
internationellt producerad. För exakt information 
om de bilar som marknadsförs av Citroën Sverige 
AB, hänvisar vi till dokumentet Produktfakta som 
fi nns på www.citroen.se och till våra återförsäljare 
runt om i Sverige. CITROËN 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 tillverk-
ningen av de produkter som företaget marknads-
för. För information om återvinning av din bil, se
www.citroen.se. 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 trycknings-
tillfället. CITROËN förbehåller sig rätten att göra 
ändringar i produkt utan föregående meddelande 
och utan att denna broschyr uppdateras. Avbild-
ningen 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 
Citroëns produkter och tjänster, kontakta din när-
maste Citroënhandlare, ring 08 – 474 53 00 eller 
besök vår hemsida www.citroen.se



www.citroen.se
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