
      

NYA CITROËN C4 PICASSO - GRAND C4 PICASSO



   

All utrustning som beskrivs i denna broschyr tillhör produktlinjen Citroën C4 Picasso och Citroën Grand C4 
Picasso. Eftersom CITROËNs bilar marknadsförs i hela Europa kan de till sin utformning variera från land till
land. Exakt information om tillgänglig standardutrustning och tillvalsutrustning nns i pdf-dokumentet 
”Produktfakta” på www.citroen.se

Nya Citroën C4 Picasso och Grand C4 Picasso är så kompakta men samtidigt rymliga att de 
ändrar din syn på komfort. En annorlunda strålkastarlösning med effektiva LED-lampor fram-
häver fronten. De innovativa 3D-bakljusen med LED-lampor, specika för respektive modell, ger
ytterligare elegans. Den breda motorstyrda bakluckan understryker bilens dynamiska linjer.
Detta är en design som anger början på en ny era.
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Nya Citroën C4 Picasso och Grand C4 Picasso har
mycket goda anslutningsmöjligheter med inbyggd
teknik och synnerligen innovativ utrustning som 
garanterar både komfort och säkerhet för föraren
och passagerarna.



      

KREATIV TEKNOLOGI



   

ÖPPEN 
MOT VÄRLDEN



      

Den stilrena instrumentbrädan är uppbyggd kring två skärmar. Den
första, en 7-tums pekskärm, används för intuitiv styrning av alla
funktioner i fordonet: Luftkonditionering med två zoner, media, 
navigationssystem, telefon, körhjälp samt en portal med applika-
tioner, Citroën Multicity Connect (tillgänglig i vissa länder). Den 
högupplösta instrumentskärmen på 12 tum visar all viktig infor-
mation om körningen (hastighet, varvräknare, bränslenivå osv.).
Föraren kan själv välja mellan de olika funktionerna som visas med
hög upplösning (navigationssystem, media, körhjälp osv.) eller
ladda ner egna foton som bakgrund. Dessutom kan föraren 
anpassa skärmen genom att välja mellan tre olika graska miljöer.

EN INTUITIV PEKSKÄRM
NYA CITROËN C4 PICASSO OCH GRAND C4 PICASSO HAR ETT FÖRAR-
GRÄNSSNITT MED TVÅ SKÄRMAR, EN 7-TUMS PEKSKÄRM FÖR ATT
STYRA ALLA FUNKTIONER, OCH EN 12-TUMS INSTRUMENTSKÄRM
MED HÖG UPPLÖSNING SOM VISAR ALL VIKTIG INFORMATION UNDER
KÖRNING.



   

NAVIGATION
Navigationssystemet har en Birdview-funk-
tion för en utmärkt framställning av den
kommande sträckan, samt Europakartor.
Den 7-tum stora pekskärmen underlättar 
användningen av navigationssystemet, bland
annat genom inmatning av adressen via det
digitala tangentbordet.



      

LUFTKONDITIONERING MED TVÅ
ZONER
Tack vare luftkonditioneringen med två
zoner kan föraren och passageraren ställa
in temperaturen individuellt på rad 1 och
luftfördelningen på rad 1 och 2.

ANSLUTNA TJÄNSTER - CITROËN MULTICITY CONNECT
Citroën Multicity Connect är ett revolutionerande mellanting mellan GPS och surfplatta.
Genom att teckna ett abonnemang för Citroën Multicity Connect får du tillgång till
ett utbud av 3G-uppkopplade tjänster som gör det möjligt att hitta den bästa färd-
vägen och tryggt använda applikationer under färden direkt på pekskärmen: Sociala
nätverk, TripAdvisor©, Guide Michelin, Coyote™ m.. (Lanseras i Sverige 2014)

TELEFONI
Genom handsfreesystemet med Bluetooth-anslutning* kan
du ringa tryggt. Pekskärmen gör det lättare än någonsin att
svara i telefonen eller att använda din telefonbok som kan
anpassas med bilder av kontakterna.

* Kräver en kompatibel telefon.

HJÄLPFUNKTIONER
Pekskärmen ger möjlighet att aktivera
eller avaktivera hjälpfunktioner, som
t.ex. döda vinkeln-varnaren, helljus-
assistansen, avåkningsvarnaren och 
parkeringshjälpen med Park Assist.

MEDIA
Med pekskärmen går det att växla mellan ljudkällor beroende
på om du vill lyssna på MP3-ler från ett USB-minne eller från
den inbyggda hårddisken (tillval), lyssna på programmerade 
radiostationer eller strömma ljud via Bluetooth från din mobil-
telefon. Det är också möjligt att navigera enkelt i spellistor i 
musikspelaren. Ljudanläggningen sprider ett mycket bra ljud,
och en ljudanläggning från JBL, med åtta högtalare och 
Arkamys-ljudteknik, nns som tillval.

INSTÄLLNINGAR
När Citroën C4 Picasso är stillastående
kan pekskärmen förvandlas till en 
interaktiv bruksanvisning som hjälper
dig att utnyttja alla nesser i bilen. Den
gör det även möjligt att ställa in
vissa funktioner och erbjuder många
verktyg som t.ex. miniräknare och 
kalender mm.



   

Kupén i Citroën C4 Picasso och Grand C4 
Picasso har helt planerats med tanke på 

välbennande. Panoramavindrutan
fyller bilen med ljus och förarmiljön
präglas av omsorgsfullt utformade
detaljer, som den eleganta instru-
mentbrädan i två färger och de 
behagliga materialen. 
Inne i kupén är allt utformat för att
ge bästa komfort, med automatisk
tvåzons klimatanläggning som

regleras via 7-tumspekskärmen och medger 
separat inställning för förare och passagerare.
Bak har passagerarna luftmunstycken i två
zoner på den andra raden och en unik äkt på
den tredje raden. 
Interiören är stilren och vilsam för blicken. Bilens
rymlighet förstärks ytterligare av det förlängda
axelavståndet, som ger ett större benutrymme. 
I utrustningspaketet Lounge Pack ingår fram-
säten med massagefunktion. Framsätes-
passageraren har förlängt benstöd för en ännu
bekvämare resa. Alla fem säten har relax-
nackstöd utrustade med justerbara sidor för ökat
stöd.

EN LJUS OCH LUFTIG 
INTERIÖR

DET DOMINERANDE DRAGET I NYA 
CITROËN C4 PICASSOS OCH GRAND C4
PICASSOS INTERIÖRER ÄR DEN LJUSA
OCH RYMLIGA KÄNSLAN. MATERIALEN
ÄR HÖGKLASSIGA OCH FRAMSÄTENA,
SOM KAN UTRUSTAS MED MASSAGE-
FUNKTION, ÄR EXKLUSIVA.



      

Utrymme, ljus, bekväma säten 
med massagefunktion och relax-
nackstöd: Citroën C4 Picasso och
Grand C4 Picasso ger en helt ny nivå
av komfort.



   



      

NYA
CITROËN GRAND C4 PICASSO - 

STILREN ELEGANS

Det första man lägger märke till är den stora motorhuven med effektfulla linjer.
Panoramavindrutan övergår i taket i en perfekt linje till den bakre spoilern. Tak-
bågarna ger bilen en tydlig prol. De är både snygga och praktiska eftersom de
även fungerar som takrelingar.



   



      

Att kunna erbjuda sju riktiga, bekväma sittplatser i en 
elegant bil med mycket goda anslutningsmöjligheter är ett

konststycke som Citroën Grand C4 
Picasso lyckas med oavsett väglag och kör-
förhållanden. Interiören är noga genom-
tänkt och uppfyller alla behov och
önskemål. I denna bil är exibiliteten en
av de största fördelarna. 
Genom ett axelavstånd på 2,84 meter,
har Citroën Grand C4 Picasso fått en 
rymligare interiör. Tack vare detta, har

passagerarna på andra och tredje raden mycket bra
utrymme för att kunna njuta av en resa med full komfort. 
Citroën Grand C4 Picasso kan anpassas till alla tillfällen,
även exceptionella förhållanden, oavsett om det handlar
om en spontan minisemester över helgen eller en famil-
jeutykt. Två extra platser bak fälls ut på ett ögonblick så
att upp till sju personer får plats. Dessa extrasäten kan 
enkelt fällas in under golvet. Tack var en mycket originell
funktion i sätena, är det mycket enkelt att ta sig in på tredje
raden. Sidosätena på andra raden kan med ett enkelt
handgrepp fällas som biostolar för att det ska gå lättare att
komma förbi. Sätena på andra raden fälls separat i en
handvändning och ger en stor plan golvyta för bagage. Om
passagerarframsätets ryggstöd fälls ned blir lastlängden 
genast 2,75 meter.

MER UTRYMME

TACK VARE DEN FÖREDÖMLIGA FLEXI-
BILITETEN FINNS DET PLATS FÖR UPP
TILL SJU PERSONER I NYA CITROËN
GRAND C4 PICASSO. DE TVÅ EXTRA
BAKSÄTENA FÄLLS ENKELT OCH GER
PLATS ÅT BAGAGE OCH SKRYMMANDE
FÖREMÅL. 



   



      

TEKNIK
FÖR TRIVSAMMA

RESOR

Citroëns diesel- och bensinmotorer förnyas och förbättras hela tiden och kan 
därför erbjuda bättre prestanda och dynamiska och smidiga köregenskaper i alla
situationer. 
Nya Citroën C4 Picasso och Grand C4 Picasso nns med ett ertal olika 
motorer som tillsammans med en viktminskning på 140 kg gör dem lätta och
pigga att köra. Bensinmotorn VTi 120 med manuell växellåda har en utmärkt 
effektreserv och kombinerar körglädje med effektivitet. Vad gäller dieselmotorer
har motorn e-HDi 90 Airdream ETG6 en mycket låg bränsleförbrukning och 
utsläppsnivå. Motor e-HDi 115, nns med manuell växellåda med sex växlar eller
den nya elstyrda växellådan ETG6. Den erbjuder körkomfort och effektivitet, 
samtidigt som den håller förbrukningen och koldioxidutsläppen på en låg nivå. 
Den nya elstyrda växellådan ETG6 är smidig med optimerad styrning av varvtalen
vid växelbyten. Du kan enkelt välja mellan att låta växlellådan växla automatiskt
eller att själv styra växlingen.  Integreringen av en krypkörningsfunktion under-
lättar parkeringsmanövrerna. Intelligent teknik medger betydligt lägre bränsle-
förbrukning och koldioxidutsläpp. 
Till nya Citroën Grand C4 Picasso nns den nya motorn BlueHDi 150, med en
sexväxlad automatlåda. Den förenar kraft och smidighet med låga koldioxid- och
kväveoxidutsläpp.
Den nya elektriska servostyrningen är ett litet tekniskt mästerverk som gör 
körningen smidig och erbjuder en exceptionell körkomfort. I stadstrak är bilen lätt
att manövrera och enkel att parkera. På vägen är den ytterst exakt, vilket garan-
terar ytterligare säkerhet.



   

MOTORER MED 
LÅGA UTSLÄPP:
FRÅN 98 G  CO2/KM*



      

* Med motorn e-HDi 90 Airdream ETG6. 

Miljöhänsyn är med hela vägen då Citroën konstruerar och tillver-
kar sina bilar. De innovativa och effektiva motorerna har rekord i
fråga om låga utsläpp i sin kategori, med endast 98 g CO2/km för
motorn e-HDi 90 Airdream ETG6 eller 117 g CO2/km med den
nya motorn BlueHDi 150 med sexväxlad automatlåda. 
Den nya motorn BlueHDI 150 uppfyller de nya Euro 6-normerna
och innebär ett stort framsteg med hänsyn till miljön. 99,9 % av
alla partiklar i avgaserna ltreras bort. Dessutom nns det nya 
systemet SCR (Selected Catalyse Reduction) som eliminerar 90 %
av kväveoxiderna. Systemet fungerar med hjälp av ett tillsats-
medel, Adblue i en 17-litersbehållare bak i fordonet, som genom
en kemisk reaktion omvandlar kväveoxider till vattenånga och
kväve. 
Alla dieselmotorer har mikrohybridtekniken e-HDi. Det innebär
att en HDi-motor har kombinerats med senaste generationens
Stop & Start-system med en funktion som återvinner energi varje
gång du bromsar. Det tysta och vibrationsfria Stop & Start-
systemet är praktiskt i stadstraken och minskar både kol-
dioxidutsläppen och bränsleförbrukningen. Det gör att motorn
stängs av automatiskt då bilen står stilla och startas omedelbart då
föraren släpper upp bromspedalen med den nya elstyrda växel-
lådan, eller släpper kopplingen med den sexväxlade manuella
växellådan. En teknisk lösning som passar perfekt i stadstrak.
Alla dieselmodeller har ett partikellter som bidrar till att skydda
miljön genom att förhindra att förorenande partiklar släpps ut med
avgaserna.



   

Ett anpassat ljudspår för alla dina resor erbjuds av
JukeBox-funktionen som visas på 7-tums pek-

skärmen i Citroën C4 Picasso och
Grand C4 Picasso. Den ger möjlighet
att välja musik som lagras på den 
interna hårddisken. Med en nger-
tryckning går det även att välja i 

musikbiblioteket från USB-minne eller smarttele-
fon*, eller låta sig lockas av någon av 
radiostationerna i FM-bandet. 
Navigationssystemet innehåller fullständiga kartor
över 42 länder i Europa och analyserar i realtid
färdvägen och trakproblem (olyckor, trakstock-
ningar, vägarbeten). Vid behov erbjuds en ny rutt
för att undvika problemen. Dessutom har satellit-
navigationssystemet en birdview-funktion, som är
mycket praktisk för att se den kommande vägen.
Systemet lokaliserar även parkeringar, bensin-
stationer och närmare 2 000 000 intresse-
punkter i hela Europa. 
7-tums pekskärmen hanterar alla inkommande
och utgående samtal för telefoner med Bluetooth-
funktion*. Den kan visa bilder av telefonkontak-
terna, vilket gör användningen ännu enklare. 
Citroën C4 Picasso och Grand C4 Picasso har
mycket goda anslutningsmöjligheter: USB-portar
och AUX-anslutning, 12-voltsuttag och till och
med 230-voltsuttag så att du kan ansluta och
ladda dina apparater. Alla uttag är smart place-
rade och skyddade i den övre delen av mittfacket
i instrumentbrädan. Där kan utrustning anslutas
eller lämnas för laddning. 

ANSLUTEN
ÖVERALLT
PÅ VÄGEN

MED PEKSKÄRMEN STYR DU ENKELT
ALLA FUNKTIONER I NYA CITROËN 
C4 PICASSO OCH GRAND C4 PICASSO.

*Kräver en kompatibel telefon.



      

Ansluten

INGEN INCIDENT
LÄNGS RESVÄGEN

MUSIK FRÅN MIN
SMARTPHONE

TANKA
OM 30 KM



   

Med döda vinkeln-varnare känner bilen av om det
nns ett fordon på någondera sidan, i ett område

som sträcker sig tre meter bakom bilen.
Så fort ett fordon benner sig i ett 
område som föraren har svårt att se, lyser
en orange lampa i sidospegeln på den 
berörda sidan. 
Tack vare en digitala minikameran i den
invändiga backspegeln kan helljusen 
automatiskt övergå till halvljus så fort
bilen möter ett annat fordon, varefter de
återgår till sitt ursprungliga läge. Detta
ökar säkerheten och förbättrar sikten. 
Avåkningsvarnaren (AFIL) känner av de
vita linjerna och varnar föraren med vibra-
tioner i det aktiva säkerhetsbältet om bilen

håller på att köra av vägen. 
De aktiva säkerhetsbältena spänns automatiskt i
farliga situationer och ger därmed maximalt skydd
tillsammans med krockkuddarna vid kollision.

TEKNIK FÖR AKTIV
SÄKERHET

FÖR YTTERLIGARE KOMFORT OCH 
SÄKERHET I NYA CITROËN C4 PICASSO
OCH GRAND C4 PICASSO KAN BILEN
UTRUSTAS MED DÖDA VINKELN-
VARNARE, HELLJUSASSISTANS MED
AUTOMATISK AVBLÄNDNING VID 
MÖTANDE FORDON, OCH AVÅK-
NINGSVARNARE SOM VARNAR FÖRA-
REN OM EN LINJE KORSAS TILL
VÄNSTER ELLER HÖGER AV VÄGEN.



      

Den aktiva farthållaren känner av hastigheten hos fordonet 
framför, vilket gör det möjligt för bilen att hålla ett konstant 
avstånd och anpassa hastigheten inom ett intervall av 30 km/h.



   



      

Tack vare det nyckelfria lås- och startsystemet 
behöver du inte längre ta nyckeln ur ckan för att

starta bilen. Systemet känner av den elek-
troniska nyckeln så fort bilens ägare när-
mar sig. Dörrarna och bakluckan öppnas
och stängs genom en lätt beröring vid
handtaget. Motorn startas och stängs av

genom en enkel tryckning på Start/Stop-knappen. 
Parkeringsmanövrerna underlättas av back-
kameran. Så fort föraren lägger i backväxeln visar
instrumentskärmen (eller pekskärmen beroende
på version) bild och visuella märken för att under-
lätta manövern. Park Assist-funktionen är en aktiv
hjälp vid ckparkering eller parkering sida vid sida.
På förarens begäran känner systemet automatiskt
av parkeringsplatsen och hjälper föraren att 
parkera bilen. Föraren behöver bara lägga i back-
växeln, gasa och bromsa. Manövern kan följas via
ljudsignaler och visning på 12-tums instrument-
skärmen. 

TEKNOLOGI
I VARDAGEN

NYA CITROËN C4 PICASSO OCH
GRAND C4 PICASSO UNDERLÄTTAR
KÖRNINGEN VARJE DAG.



   



      

Nya Citroën C4 Picasso har ett bagageutrymme som är
537 liter stort (VDA). Det har utformats för att få plats

med hela familjens bagage. Trots
att nya Citroën C4 Picasso är 4 cm
kortare än sin föregångare, lyckas
den med konststycket att erbjuda
ett bagageutrymme med en ökad
volym på 37 liter, tack vare ett
axelavstånd som är 6 cm längre. 
Bagageutrymmet i nya Citroën

Grand C4 Picasso har ökat med 69 liter till en volym på
645 liter VDA för förvaring av bagage, även skrym-
mande föremål. Sätena på rad tre kan enkelt fällas och
därmed frigörs ytterligare golvyta för transport av skrym-
mande föremål.
Med motorstyrd baklucka som nns som tillval, kan 
bakluckan öppnas genom automatisk fjärrstyrning med
hjälp av nyckeln eller direkt på luckan. Av säkerhetsskäl
är systemet utrustat med ett klämskydd som spärrar
stängningen om det känner av att en person eller ett 
föremål är i vägen. Öppningshöjden kan dessutom 
minneslagras för att passa din dagliga användning. 
Smidigt! 
Nya Citroën C4 Picasso och Grand C4 Picasso har
många smarta förvaringsutrymmen: fram ett ventilerat
handskfack, ett generöst tilltaget mittfack, en för-
varingslåda bakom växelspaken och bak, två mycket
praktiska förvaringsluckor i golvet, försedda med lock,
eller förvaringsnät på framsätenas ryggstöd. Dessutom
förvaringsfack under framsätena (beroende på utrust-
ningsnivå), där du kan placera personliga tillhörigheter.
Mittkonsolen (1) innehåller ett stort förvaringsfack som
skyddas av en skjutbar lucka, samt två mugghållare och
en askkopp. Konsolen kan tas ut (2) mycket enkelt (på
versioner med elstyrd eller automatisk växellåda) för att
lätt kunna ta sig från förar- till passagerarsäte. 
Passagerarna sitter bekvämt i de tre lika stora bak-
sätena. Det nns en läslampa och ett praktiskt fällbart
bord på framsätenas ryggstöd. Ljusstrålen är precis och
tillräckligt stark för att kunna läsa bekvämt utan att störa
de andra passagerarna.

UTRYMMEN
SOM UPPFYLLER
FÖRVÄNTNINGARNA

NYA CITROËN C4 PICASSO OCH GRAND C4
PICASSO ÄR BYGGDA PÅ DEN NYA PLATT-
FORMEN EMP2 MED EN MYCKET SMART
UPPBYGGNAD SOM FÖRENAR EN KOMPAKT
EXTERIÖR MED STORT UTRYMME I KUPÉ
OCH BAGAGEUTRYMME.

1

2



   

 Ett stort utbud av tillbehör nns till nya
Citroën C4 Picasso och Grand C4 
Picasso. Tillbehör i urval : 
1. Med en cykelhållare blir det enkelt
och säkert att transportera era cyklar
på bilens dragkrok. Passar de esta
ramar, stora som små.  
2. Instegsskydd i borstad aluminium-
stil. Ett tillbehör som utstrålar kvalitet.
3. Skydda bagageutrymmet med en
slitstark modellanpassad bagagerums-
matta med C4 Picasso-logotyp.
4. Ett ertal olika bilbarnstolar nns

som originaltillbehör och säkerställer
säker och bekväm färd för barn.

Mer information om tillbehör till nya 
Citroën C4 Picasso och Grand 
C4 Picasso hittar du hos din Citroën-
handlare och på www.citroen.se

TILLBEHÖR, FÄLGAR,
FÄRGER OCH KLÄDSLAR

Lättmetallfälg Garbin
16”* till C4 Picasso &

Grand C4 Picasso

Lättmetallfälg Éole 18”
till C4 Picasso

& Grand C4 Picasso

Navkapsel Loo 16”*
till C4 Picasso

Navkapsel Hegoa
16”*

till Grand C4 Picasso

Lättmetallfälg Zephyr
17”

till C4 Picasso

Lättmetallfälg Aquillon
17”

till Grand C4 Picasso

Lättmetallfälg Notos
16” till C4 Picasso &

Grand C4 Picasso

1 2

3 4

* Säljs som tillbehör 



      

HUVUDSAKLIG UTRUSTNING
BEROENDE PÅ UTRUSTNINGSNIVÅ
NYA CITROËN C4 PICASSO/
GRAND C4 PICASSO SEDUCTION :
6 airbags – ABS med REF och AFU – Armstöd fram –
Dimljus fram – Elektronisk parkeringsbroms – Elektriska
fönsterhissar fram och bak med antiklämfunktion – 
El-uppvärmda framsäten – ESP antisladdsystem – Fart-
hållare – Flygplansbord för rad 2 – Hill hold-
funktion – ITC intelligent antispinnsystem – Ljudanläg-
gning med Connecting Box (Bluetooth, USB- &
AUX-anslutning) – 
Läderklädd ratt, multifunktion – Lättmetallfälgar 16” –
LED-ljus fram – Nyckelfri start – Panoramavindruta – Två-
zons automatisk klimatanläggning (ECC) – Regnsensor –
Touch Drive pekskärm 7”.

NYA CITROEN C4 PICASSO/
GRAND C4 PICASSO INTENSIVE :
UTRUSTNING UTÖVER SEDUCTION: Backkamera – 
C-signature kromade fönsterlister (endast 5-sitsig) – 
El-infällbara sidospeglar – Extra USB-anslutning – 
Instrumentskärm 12” HD i färg – Komfortbelysning – 
Navigationssystem eMyWay – Nyckelfri upplåsning &
start – Uppladdningsbar cklampa i bagageutrymmet –
Övervakningsspegel för baksätet – Parkeringssensorer fram

& bak – Solgardiner i baksätet – Takrails (endast 7-sitsig).
NYA CITROEN C4 PICASSO/
GRAND C4 PICASSO BUSINESS :
UTRUSTNING UTÖVER INTENSIVE: Bi-xenonstrålkastare,
adaptiva – Citroën EasyDrive servicekontrakt, fri service i 36
månader eller upp till 100 000km.

NYA CITROEN C4 PICASSO/
GRAND C4 PICASSO EXCLUSIVE :
UTRUSTNING UTÖVER INTENSIVE: 230V-uttag – Del-
läderklädsel – Drive Assiste Pack (aktiv farthållare, aktiva 
säkerhetsbälten, automatiskt avbländande innerback-
spegel) – Laminerade sidorutor – Lättmetallfälgar 17”
– Lounge Pack (benstöd på passagerarsäte fram, elinställ-
bara svankstöd fram, läslampor bakom framsäten, massage-
funktion i framsäten, komfortnackstöd – Motorstyrd 
baklucka – Park Assist Pack (halvautomatisk parkerings-
hjälp, P-platsmätare, döda vinkeln-varnare) – Style 3D Pack
(3D-bakljus, mörktonade rutor bak).

Brun Hickory (P) Grå Aluminium (M) Blå Télès (M)

Röd Rubi (P)

Grå Shark (P)

Blå Kyanos (M) Vit Banquise (S) Svart Onyx (S)

(M) metallic – (P) pärleffekt – (S) solid. 
Metallic, pärleffekt och svart Onyx är tillval.

Tyg Milazzo/Calodras Svart Tyg Svart Ondulice/Grå Milazzo Tyg Svart Ondulice/Beige Milazzo

Delläder Grå Ardoise/Tyg Finn Läder Svart Grainé/Svart PerforéDelläder Beige Ambre/Tyg Finn

Nappaläder Grå/Beige Ambre



   

För att bidra till säker färd under alla dina resor är nya Citroën C4 Picasso och Grand C4 Picasso utrustade med aktiva och passiva säkerhets-
system av senaste generation:
ABS : ABS-systemet förhindrar att hjulen låser sig genom att bromstrycket justeras vid behov. På så sätt kan bilen hålla kursen.
AFIL : Avåkningsvarnare. Detta är en hjälpfunktion som varnar föraren om bilen överskrider en streckad eller heldragen linje utan att blinkers 
samtidigt aktiveras. Då görs föraren uppmärksam genom ett lätt ryck i säkerhetsbältet.
AFU : Nödbromsassistans som förstärker bromskraften när bromspedalen trycks ner snabbt och på så sätt hjälper till att minska bromssträckan.
När systemet aktiveras tänds bilens varningsblinkers automatiskt för att varna bakomliggande bilar.
ASR : Antispinnsystemet är ett elektroniskt system som bevarar bilens drivkraft och respons när du startar på underlag med dåligt grepp. 
Sensorerna känner av underlaget och styr mängden kraft till respektive drivhjul så att det får fäste även om det är halt.
ESP : ESP-systemet (Electronic Stability Program) är ett intelligent elektroniskt system som stabiliserar bilen och hjälper den att hålla kursen och
undvika sladd, exempelvis i kurvor och vid halt väglag.
Intelligent antispinnsystem : Den här funktionen ökar säkerheten och drivkraften på snöig, isig eller blöt vägbana. Det smarta systemet 
analyserar först vägbanan, lutningen och typen av underlag. Sedan avgörs hur mycket de drivande hjulen ska slira och olika mycket kraft läggs på
vänster och höger framhjul, vilket ger bättre hantering av understyrning.
Starthjälp i backe : När föraren tar foten från bromspedalen hålls bilen kvar ett kort ögonblick, med bromsen fortfarande aktiverad, så att 
föraren får tid att ytta foten från bromspedalen till gaspedalen.
Programmerbar fartbegränsare : Med den här funktionen kan du bestämma och ställa in 5 hastigheter som inte får överskridas, oavsett 
gaspedalens läge. När du inte vill använda funktionen längre, trampar du hårt på gaspedalen eller trycker in en knapp, så avaktiveras funktionen.
REF : Elektronisk bromskraftsfördelning som använder ABS-sensorerna för att optimera bakhjulens bromsverkan genom att styra höger och 
vänster hjul separat.
Programmerbar farthållare : Precis som fartbegränsaren kan du med den här funktionen ställa in 5 olika hastigheter. Farthållaren håller sedan
den hastighet som du har valt. Du behöver alltså inte göra något, inte ens ha foten på gaspedalen, oavsett hur vägprolen ser ut. 

TEKNOLOGI 
FÖR DIN SÄKERHET MOTORALTERNATIV

Under beteckningen CITROËN Airdream samlas den främsta tekniken som CITROËN har utvecklat med hänsyn till
miljön.
För att reducera utsläppen av CO2 till 98 g/km, är nya Citroën C4 Picasso e-HDi 90 Airdream ETG6 utrustad med  :
– 140 kg lägre vikt jämfört med föregående generation Citroen C4 Picasso ; 
– Stop & Start-system av senaste generation ; 
– system för återvinning av bromsenergi ; 
– optimerad servostyrning för att begränsa energiförbrukningen ; 
– elstyrd växellåda med optimerad växling. 

Nya Citroën Grand C4 Picasso erbjuds med den nya dieselmotorn BlueHDi 150. Den uppfyller kraven för den
nya standarden Euro 6 vilket innebär mycket effektiv rening av avgaserna:
– Katalysatorn SCR (Selective Catalyse Reduction) är placerad före partikelltret och ger snabb rening av avgaserna med hjälp av ett
tillsatsmedel.
– Kvävepartiklarna omvandlas till vattenånga och kväve efter en kemisk reaktion med tillsatsen AdBlue.
– I 80 % av fallen behöver AdBlue-behållaren (17 liter) inte fyllas på mellan servicetillfällena. 

*All information som rör motorerna kan komma att förändras. Besök www.citroen.se för de senaste uppdateringarna. 
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 rulltestbänken, osv.) och baseras på en mycket lugn
körstil. Den faktiska traksituationen, luftförhållandena, bilens lastnivå, körstilen, däcktrycket, om bilen har lasträcke (även utan last), om luftkonditioneringen
och/eller värmen används ofta och bilens allmänna skick, kan leda till att bränsleförbrukningen skiljer sig från de godkända värdena.* Med infällda ytterbackspeglar.

5 platser

7 platser



      

GARANTIER OCH SERVICEAVTAL

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 trycksaken Produktfakta som kompletterar
denna modellbroschyr 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 tillverkningen av de 
produkter som företaget marknadsför. 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 tryckningstillfället. CITROËN 
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 Citroëns
produkter och tjänster, kontakta din närmaste Citroënhandlare,
ring 020-44 33 22 eller besök vår hemsida www.citroen.se

• NYBILSGARANTI 3 ÅR / 100 000 KM
Omfattar kostnadsfri reparation eller utbyte av delar vid material- eller fabrika-
tionsfel. 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 trakolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom 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 teckna ett
Citroën serviceavtal. Information om villkor och priser för serviceavtal hittar du
hos din Citroën-återförsäljare eller på www.citroen.se

• VÄLKOMMEN ATT DISKUTERA DITT BILÄGANDE!
Vi gör ditt bilägande enklare och tryggare. 
Kontakta din Citroënhandlare för mer information om: 
Finansiering 
Service och serviceavtal 
Reparationsavtal 
Specialanpassning för ditt verksamhetsområde 
Längre garantiåtaganden 
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.

Fordon testat : 
Nya Citroën C4 Picasso



   

www.citroen.se
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