НОВИЙ CITROËN C4

100% ЕЛЕКТРИЧНИЙ,
БЕНЗИНОВИЙ ЧИ ДИЗЕЛЬНИЙ

Усі 90-ті Le Tone був
на вершинах хіт-парадів
із композицією Joli Dragon
і присвятив музиці 15 років,
але своєчасно змінив
напрям діяльності
на ілюстрацію. З 2011 року
його твори виставлялись
у відомих галереях, як-от у центрі
Помпіду. Le Tone щиро захоплюється
митцями, котрі знають, як працювати
з кольором, але зізнається, що особисто
він надає перевагу чорному й білому —
фломастерами цих кольорів він
розповідає прості історії в нотатниках.

1974

2019

Citroën випускає СХ —
безпрецедентне поєднання
технічних інновацій
та передового дизайну
із розміщеними спереду
двигуном та коробкою
передач. Продумана
гідропневматична підвіска,
увігнуте заднє скло
та футуристична передня
панель виділили цю модель
з-поміж більш посередніх
конкурентів.

Ефектний дизайн повністю
електричного 19_19 Concept,
що був натхненний
аеронавтикою.
У ньому комфорт доведено
до екстриму і за допомогою
розумної підвіски створено
атмосферу лаунжу
на колесах. Концепт-кар
також має функцію
автономного водіння
й персонального
асистента, а запас ходу
становить 805 кілометрів.

1934

Citroën спричиняє революцію
на автомобільному ринку
із Traction Avant. Легендарна
назва пов’язана з інноваційною
передньоприводною
конструкцією.
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1939

Citroën випускає TUB —
надзвичайно практичний
сучасний дизайн зі зсувними
бічними дверима: його
відомого наступника, Type H
(див. вище), випущено у 1948 р.

1948

Улюблений 2 CV створений
як «безпечне та економічне
авто, що може перевозити
чотирьох осіб та 50 кг
багажу». Випущено понад
5 мільйонів.

1955

Представлений широкому загалу
на Паризькій автомобільній виставці
1955 року, DS піднімає футуристичний
дизайн на новий рівень.
За свою аеродинамічну форму, створену
Фламініо Бертоне, отримав прізвисько
«літальна тарілка». Рівень внутрішнього
оснащення був не менш досконалим.

1968

Золота ера легких
та прудких авто,
як Ami 6, Dyane
та Mehari, унікальний
дизайн яких
підходить для всіх
доріг та цілей.

1970

Сучасний вигляд і лаконічний стиль
GS забезпечили йому позицію одного
з найбільш аеродинамічних та комфортних
автомобілів на ринку на багато років уперед.
Продажі цього хетчбека з опозитним 4-циліндровим двигуном і гідропневматичною
підвіскою сягнули майже 2,5 мільйона одиниць.
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CITROËN ДЛЯ КОЖНОГО

НОВИЙ CITROËN C4

У місті чи на швидкісній трасі — насолоджуйтесь комфортом
та відчуттям турботи під час поїздки. Саме такі цінності
завжди були рушійною силою Citroën.

100% ЕЛЕКТРИЧНИЙ,

БЕНЗИНОВИЙ ЧИ ДИЗЕЛЬНИЙ –
ВІДКРИВАЙТЕ НЕЗВІДАНІ ДОСІ ШЛЯХИ
CITROËN C3

CITROËN C4

CITROËN Ë-C4
100% ELECTRIC

CITROËN BERLINGO

CITROËN
C3 AIRCROSS SUV
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МОДЕЛЬНИЙ РЯД

CITROËN C-ELYSEE

CITROËN SPACETOURER

CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

5

ДЕСЯТЬ ГОЛОВНИХ
ПЕРЕВАГ

ІНТЕР’ЄР
ПЕРШОКЛАСНОГО
РІВНЯ
Світлий та просторий салон дає змогу трьом
пасажирам з комфортом розміститись
на задньому сидінні.
СТОР. 26–27

SMART PAD
SUPPORT™
Вбудована в передню панель продумана
система забезпечує надійну фіксацію
вашого планшета.

ТРИ ДОСТУПНІ
ДВИГУНИ
Обирай 100% електричний,
бензиновий чи дизельний.
СТОР. 10– 11

СТОР. 28–29

МОБІЛЬНІСТЬ КЛАСУ
Ë-COMFORT
На 100% електрична модель без шуму,
викидів CO2 та вібрації.
СТОР. 32–33

КОМПАКТНИЙ ХЕТЧБЕК
НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Новий крок вперед у дизайні Citroën:
елегантність хетчбека, поєднана
з потужністю SUV.
СТОР. 14 –15

ПІДВІСКА
PROGRESSIVE
HYDRAULIC CUSHIONS®
Ексклюзивна розробка Citroën
для бездоганної зручності та відчуття
летючого килима.
СТОР. 22 –23

СИДІННЯ ПІДВИЩЕНОГО
КОМФОРТУ
Широкі та затишні сидіння пропонують
підвищену посадку для подорожей
у вітальні на колесах.
СТОР. 24–25
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НАЙГОЛОВНІШЕ

ЧУДОВІ КОМУНІКАЦІЙНІ
МОЖЛИВОСТІ ЗАВДЯКИ
СЕНСОРНОМУ ЕКРАНУ 10”
TOUCHSCREEN
Цей HD-екран з функцією розпізнавання голосу
дає доступ до всіх систем налаштування
автомобіля.
СТОР. 36–39

НОВА АВТОМАТИЧНА
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Забезпечує абсолютно новий рівень
задоволення від водіння.
СТОР. 40–41

20 СИСТЕМ ДОПОМОГИ
ВОДІЄВІ
Технології, що поліпшують безпеку, комфорт
та затишок в салоні.
СТОР. 56–59
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ЗМІСТ
СТОР. 10
СТОР. 20
СТОР. 34
СТОР. 60
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ЗМIСТ

ДИЗАЙН
CITROËN ADVANCED COMFORT®
ТЕХНОЛОГІЇ
ОСНАЩЕННЯ
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МОЖЛИВОСТI

ДВИГУНИ
ВІД 100 К. С.
ДО 155 К. С.

АВТОМАТИЧНА
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
EAT8

ВІД 119 Г
СО2/КМ*

ВІД 4,5 Л/100 КМ
У ЗМІШАНОМУ
ЦИКЛІ*

ЕЛЕКТРОМОТОР
НА 100 КВТ
(136 К. С.)

ПАЛЬНЕ ЧИ ЕЛЕКТРИКА
У ХЕТЧБЕКУ
Новий Citroën C4 та новий Citroën ë-C4 100% ëlectric дає змогу
вибрати двигун, що найкраще підходить до вашого стилю водіння
і життя. Хоч би який ви обрали, обидва спроєктовані однаково
комфортними й практичними у використанні. А крім насолоди
від водіння електромобілем, відсутності викидів CO2 та економії
коштів, новий Citroën ë-C4 також відкриває вам доступ у райони
міста з обмеженнями руху транспорту.

ЄМНІСТЬ
АКУМУЛЯТОРНОЇ
БАТАРЕЇ 50 КВТ·ГОД

ШВИДКЕ
ЗАРЯДЖАННЯ —
100 КМ ЗА 10 ХВИЛИН

ГАРАНТІЯ НА АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ –
8 РОКІВ АБО 160 ТИС. КМ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ
70% СВОЄЇ ЗАРЯДНОЇ ЄМНОСТІ

* За стандартом WLTP.

10 ДИЗАЙН
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Промовисті та динамічні обриси нового
Citroën C4 та нового Citroën ë-C4 100% ëlectric
уособлюють нове бачення компактного
хетчбека. Широкі можливості персоналізації
з 31 кольоровою комбінацією дають змогу
впевнено заявляти про власний стиль.

12 ДИЗАЙН
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АЕРОДИНАМІКА

ЕЛЕГАНТНА

14 ДИЗАЙН

У новому Citroën C4 та новому Citroën ë-C4 100% ëlectric плавні
вишукані лінії хетчбека гармонійно поєднуються із силою
та просторістю кросовера.
Із похилою лінією даху силует авто набуває аеродинаміки, унікальної
для цієї категорії. Цілеспрямований характер підкреслюють як великі
колеса, так і високий силует: автомобіль готовий зірватися з місця.

17” легкосплавні
колісні диски MARIEM
з діамантовим
напиленням, діаметр
колеса 690 мм
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СВІЖИЙ ПОГЛЯД НА

ЕСТЕТИКУ
Унікальний характер нового Citroën C4
та нового Citroën ë-C4 100% ëlectric
відображає новий фірмовий стиль
бренду, що був представлений
на початку 2020 року. Насамперед
він знайшов своє відображення
у високотехнологічному та сучасному
оформленні передньої частини
з двоярусними повністю
світлодіодними фарами та шевронами
на всю ширину капота. Тема динамізму
й потужності продовжується у задній
частині, де глянцево-чорна декоративна
накладка з’єднує задні ліхтарі.

16 ДИЗАЙН
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6 ІНТЕР’ЄРУ

Салон нового Citroën C4
та нового Citroën ë-C4 100%
ëlectric уособлює сучасний
комфорт. Матові, хромовані
чи глянцево-чорні елементи
доповнюють теплі та м’які
на дотик матеріали, нове
оформлення використане й для
сидінь. Iз шести варіантів інтер’єру
кожен водій може вибрати, який
йому ближчий, навіть якщо це
стандартна стримана сіра тканина.

Інтер’єр Urban Grey

v
Інтер’єр Metropolitan Grey

Інтер’єр Urban Grey — це комфортне
та ненав’язливе поєднання текстур
шаржевої ялинки та тканини
з ефектом шкіри, оздоблене смужкою
з орнаментом у шеврони.

ВАРІАНТІВ

Інтер’єр Metropolitan Grey створює
елегантний контраст між чорною м’якою
тканиною з ефектом шкіри та сірим
крапчастим матеріалом, підкреслений
смужкою з орнаментом у шеврони.

18 ДИЗАЙН

Інтер’єр Metropolitan Blue

Інтер’єр Metropolitan Blue пропонує
оригінальне та витончене поєднання блакитної
тканини з ефектом шкіри, блакитного текстилю
та смужки кольору «срібний металік».
Інтер’єр Hype Black — це темні чари зернистої
шкіри та тканини з ефектом шкіри, пронизаної
сірою смужкою з орнаментом у шеврони.

Інтер’єр Hype Black

І, нарешті, інтер’єр Hype Red, який уособлює
динаміку поєднанням червоної зернистої шкіри
та чорної тканини з ефектом шкіри на сидіннях
та дверях. Сіра смужка з алькантари на спинках
сидінь та декоративних накладках дверей
прикрашена вишитими шевронами.
Інтер’єр Hype Red
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КОМ
ФОРТ
Сучасний і гостинний салон нового Citroën C4 та нового
Citroën ë-C4 100% ëlectric створений дарувати безтурботність.
Програма CITROËN ADVANCED COMFORT® пропонує водіям
і пасажирам технологічні, інноваційні та розумні рішення,
підтверджуючи, таким чином, славетну зручність водіння
Citroën. Ця філософія комфорту має чотири основи: ефект
кокона, практичність, плавність та спокій.

ОМИНАЙ
СТРЕС

20 CITROËN ADVANCED COMFORT®

НАСОЛОДЖУЙСЯ
ЛЕГКІСТЮ

ВІДПУСТИ
ДУМКИ

ВДОСКОНАЛЮЙ
ПЛАВНІСТЬ РУХУ
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ПІДВІСКА CITROËN
З ТЕХНОЛОГІЄЮ

PROGRESSIVE
HYDRAULIC
®
CUSHIONS
Неперевершений комфорт та задоволення від водіння чекають на вас
у салоні нового Citroën C4 та нового Citroën ë-C4 100% ëlectric завдяки підвісці
Progressive Hydraulic Cushions®. Під час їзди вона створює ефект летючого
килима, амортизуючи удари та згладжуючи будь-які недоліки дорожнього
покриття. Інновації Citroën змінюють розуміння комфорту під час руху.

22 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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СИДІННЯ

ПІДВИЩЕНОГО
КОМФОРТУ
Ще одна унікальна розробка Citroën — сидіння підвищеного
комфорту у новому Citroën C4 та новому Citroën ë-C4 100% ëlectric.
Вони забезпечують комфорт у найширшому його розумінні:
візуальний — завдяки видимій м’якій оббивці, гостинний комфорт —
завдяки миттєвому відчуттю м’якості та підтримки, динамічний
комфорт завдяки піні високої щільності в основі сидінь, що завадить
деформації з часом, і, нарешті — комфорт для спини завдяки
регуляторам висоти і підтримки попереку передніх сидінь.
Все це у поєднанні з широкими боковими й центральними
підлокітниками передніх і задніх сидінь.
На додачу до вбудованого підігріву передніх сидінь задні сидіння
також можна обладнати системою підігріву, що як ніколи сприяє
відчуттю перебування у комфортабельному коконі.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР

ВИНЯТКОВИЙ
26 CITROËN ADVANCED COMFORT®

Завдяки колісній базі
2 670 мм новий Citroën C4
та новий Citroën ë-C4 100%
ëlectric належать
до найдовших авто у своїй
категорії і не обділяють
місцем жодного з пасажирів:
на задньому сидінні для ніг
відводиться аж 198 мм.
Завдяки ширині, задні
сидіння з комфортом
розмістять трьох осіб.
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РОЗУМНЕ ТА ЕРГОНОМІЧНЕ

Місце для смартфона із
індукційним зарядним пристроєм

ОБЛАДНАННЯ
Завдяки програмі Advanced Comfort® у все
обладнання нового Citroën C4 та нового Citroën ë-C4
100% ëlectric привнесений інноваційний підхід.
Пасажири на передніх сидіннях можуть
користуватись Smart Pad Support™ — висувною
шухлядою в передній панелі, яка надійно
та безпечно утримує планшет. У центральну
консоль інтегровано магнітний зарядний килимок
для смартфонів та всіх сумісних із Qi-стандартом
пристроїв, а також чотири USB-роз’єми типу
А і С — два спереду і два ззаду центральної консолі.

Citroën Smart Pad Support™
(висувна шухляда для планшета)
28 CITROËN ADVANCED COMFORT®

USB-роз’єми спереду і ззаду
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ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДСІКУ

ДО

*

1,250 л

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ РЕЧЕЙ, ЯКИХ

ВИСТАЧИТЬ
УСІМ

Шухляда в передній панелі

Відділення для зарядного кабелю
30 CITROËN ADVANCED COMFORT®

Багажний відсік із дворівневою підлогою
* Зі складеною спинкою заднього сидіння.

Місткий багажний відсік об’ємом 380 л вирізняється
зручністю доступу завдяки низькому порогу
і достатньо гнучкий у використанні,
щоб задовольнити будь-які потреби. Дворівнева
підлога сприяє оптимізації доступного простору,
а зі складеним заднім сидінням утворюється рівна
поверхня, придатна для розташування габаритних
предметів. Зарядний кабель зберігається саме
під цією підлогою. У салоні нового Citroën ë-C4
100% ëlectric та нового Citroën C4 ви знайдете
численні зручні відділення для речей, зокрема
висувну шухляду для планшета в передній панелі
з боку пасажира, яка ідеально підходить
для зберігання планшета і дає змогу не займати
місце у відділенні для рукавичок.
Для пасажирів заднього ряду підставки для напоїв
і відділення для речей передбачені у висувному
підлокітнику спинки заднього сидіння.
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НАСОЛОДА ВІД ВОДІННЯ

СПРАВЖНЯ

32 CITROËN ADVANCED COMFORT®

Продовжуючи традиції бренду, новий
Citroën ë-C4 100% ëlectric та новий Citroën C4
забезпечують взірцевий рівень насолоди
від водіння. Покращену акустику інтер’єру,
що стала можливою завдяки зниженню шуму
дороги та ізоляції блока двигуна, доповнює
м’яке освітлення, яким можуть насолоджуватися
всі пасажири: скляний дах з електроприводом
і засклені поверхні заливають світлом весь
салон. Завдяки підігріву вітрового скла та керма
і двозональній автоматичній системі

кондиціонування повітря ці автомобілі
забезпечують температурний комфорт за будьяких умов. Крім того, модель 100% ëlectric
пропонує мобільність класу ë-Comfort завдяки
цілковитій відсутності вібрацій, нульовому рівню
шуму та миттєво доступному крутному моменту,
а чутлива плавність забезпечує незрівнянні
враження від керування. А завдяки функції
попереднього кондиціонування на момент
посадки у салоні завжди буде 21 °С — незалежно
від пори року.
33

ТЕХНО
ЛОГІЇ
Новий Citroën ë-C4 100% ëlectric та новий
Citroën C4 пропонують три типи двигунів:
на 100% електричний, бензиновий
або дизельний. Крім того, перелік
оснащення автомобілів включає 20 систем
допомоги водію та шість комунікаційних
систем. Усі вони сприяють підвищенню
безпеки руху та посилюють відчуття
комфорту на борту.
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Навігація у режимі 3D

НАВІГАЦІЯ В

РЕЖИМІ ОНЛАЙН

Прокладання маршруту

CITROËN CONNECT NAV
Для підтримання безперервного зв’язку
між цифровим світом та автомобілем новий
Citroën ë-C4 100% ëlectric та новий Citroën C4
оснащені сенсорними екранами діагоналлю 10’’
із роздільною здатністю стандарту HD
та функцією активації голосом. Ви можете
використовувати цей керівний центр автомобіля
для доступу до навігаційної системи Citroën
Connect Nav 3D останнього покоління.

Розташування місць для паркування

Розташування зарядних станцій
36 ТЕХНОЛОГІЇ
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ТЕХНОЛОГІЯ

КОМУНІКАЦІЙНА
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CITROËN CONNECT NAV
Ця технологія, що включає функцію
Mirror Screen (сумісну з Android Auto
та Apple CarPlay™), відтворює додатки
вашого смартфона на сенсорному
екрані автомобіля, дозволяючи вам
безпечно користуватися ними.
Що стосується заряджання, новий
Citroën e-C4 100% ëlectric та новий
Citroën C4 мають чотири USB-роз’єми,
а це означає, що всі пасажири можуть
заряджати свої смартфони. Крім того,
центральна консоль оснащена
вбудованою поверхнею для
заряджання, яка дає змогу заряджати
смартфон методом індукції.
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АВТОМАТИЧНА

КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ
Новий Citroën ë-C4 100% ëlectric
та Citroën C4 оснащені елегантним
металевим перемикачем автоматичної
коробки передач, декорованим у техніці
«гільйош». Зручний перемикач має три
положення: рух заднім ходом (R),
нейтральна передача (N) і рух уперед (D).
Поряд розташовані дві підсвічувані
кнопки: P — для активації режиму
блокування трансмісії на стоянці
та M — для активації режиму з ручним
перемиканням у моделях
із бензиновими або дизельними
двигунами, або B — для активації
режиму гальмування та відновлення
більшої кількості енергії для
заряджання акумуляторної батареї
у версії з електроприводом.
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БЕНЗИНОВІ АБО ДИЗЕЛЬНІ

ДВИГУНИ
Новий Citroën C4 пропонує незрівнянний рівень насолоди
від керування завдяки видатній динаміці, яку забезпечують
його ефективні та потужні двигуни. Для бензинових версій
доступні двигуни PureTech 100 S&S із 6-ступеневою механічною
коробкою передач, PureTech 155 S&S із автоматичною коробкою
передач EAT8. Дизельні версії можна оснастити двигуном
BlueHDi 130 S&S з автоматичною коробкою передач EAT8.
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ЕЛЕКТРИЧНИЙ МОТОР

НА 100%
44 ТЕХНОЛОГІЇ

Електромотор нового
Citroën ë-C4 100% ëlectric
розвиває потужність 100 кВт
(136 к. с.) і крутний момент
260 Н·м, що доступний
миттєво.
Завдяки цьому прискорення
від 0 до 100 км/год
у режимі Sport триває
9,7 с. Ємність акумуляторної
батареї електромотора
становить 50 кВт·год,
гарантується збереження
70% ємності протягом
восьми років або
160 000 км пробігу.
Новий Citroën ë-C4 100%
ëlectric має додатковий
режим гальмування, який
забезпечує ефективніше
уповільнення
без натискання
на педаль гальма, водночас
відновлюючи енергію.
Завдяки цьому запас ходу
автомобіля сягає 350 км
за умовами циклу WLTP.

ДО

350 КМ
ЗА УМОВАМИ ЦИКЛУ WLTP
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ПРОСТОТА

ЗАРЯДЖАННЯ
Домашній режим

Триває заряджання
(блимає зелений
світлодіодний
індикатор)

Заряджання
завершено

Відтерміноване
заряджання

Одна зі знакових особливостей нового
Citroën ë-C4 100% ëlectric — максимальна
простота користування. За допомогою сенсорного
екрана або додатка My Citroën заряджання можна
відкласти, приміром, щоб скористатися
перевагами тарифу для періодів низького
навантаження на мережу. Ще одна особливість —
індикатор на кришці зарядного роз’єму, який дає
змогу контролювати процес заряджання.
Таку ж можливість пропонує додаток My Citroën.
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СТАНДАРТНА РОЗЕТКА

РОЗЕТКА ТИПУ GREEN’UP

100 КМ
ЗА 9 ГОДИН
Вдома або в особливих
ситуаціях заряджання
акумуляторної батареї
від стандартної розетки
до 100% триває 31 годину.

100 КМ
ЗА 4,5 ГОДИНИ
Від розетки типу Green’Up
на 16 A заряджання
акумуляторної батареї
до 100% триває 15 годин.

WALLBOX

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ
ШВИДКІСНОГО
ЗАРЯДЖАННЯ

Вдома можна встановити
пристрій WallBox, який
забезпечує заряджання
від 0% до 100%
за 7,5 годин
від однофазної мережі
та лише за 5 годин
від трифазної мережі
з використанням
доступного як опція
зарядного пристрою
потужністю 11 кВт.
Зарядні станції
потужністю 11 кВт
ви також можете знайти
в місті та на автошляхах
загального користування.

Загальнодоступна
зарядна станція
потужністю 20 кВт
заряджає акумуляторну
батарею зі швидкістю
140 км за 1 годину.
А станції потужністю
100 кВт, встановлені
на автомагістралях,
відновлюють 80% заряду
акумуляторної батареї
лише за 30 хвилин.

РІЗНІ ТИПИ

ЗАРЯДЖАННЯ
У місті, на автомагістралях чи вдома доступні різні
можливості для заряджання нового Citroën ë-C4
100% ëlectric, а це означає, що підхоже рішення
завжди легко знайти. Вибір за вами.
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Панель приладів із ключовою інформацією щодо електричної системи

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛІ

ІНТЕРФЕЙСИ
Новий Citroën ë-C4 100% ëlectric має численні
інтерфейси, зручні для сприйняття та користування.
Спеціальний режим індикації цифрової панелі
приладів відображає рівень заряду акумуляторної
батареї або запасу ходу та забезпечує доступ до трьох
ключових видів інформації: індикатора потужності,
даних щодо потоків енергії або температурного
комфорту. Вкладки на розташованому в центрі
передньої панелі сенсорному екрані діагоналлю 10’’

Статистика: інформація про споживання електроенергії,
що дає змогу оптимізувати стиль водіння

забезпечують доступ до інформації щодо стану
системи, налаштувань відтермінованого заряджання
акумуляторної батареї та температури попереднього
кондиціонування салону. Під час заряджання на
екрані відображається відповідна інформація,
приміром залишок часу до повного заряджання,
відновлений запас ходу (в милях або кілометрах) чи
відновлений рівень заряду акумуляторної батареї.
Потік енергії: наочна демонстрація роботи електропривода
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• Визначення місця розташування 			
автомобіля.
• Запис на обслуговування
у сервісному центрі.
• Перегляд інструкції з експлуатації.
• Інформація про тривалість ваших поїздок,
пройдену відстань, середню швидкість
та споживання пального на різні поїздки.
• Інформація щодо обслуговування вашого
автомобіля: гарантія, пробіг, дати
наступних відвідувань майстерні.
• Звернення до Citroën Assistance.
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CITROËN

Завантажте додаток My Citroën на ваш
смартфон, щоб залишатися на зв’язку
зі своїм автомобілем.
Він дає змогу завжди мати під рукою всю
інформацію про використання й технічне
обслуговування і пропонує такі можливості:

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ДОДАТОК
MY CITROËN

1
ГАРАНТІЯ НА ТЯГОВУ АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ ВІСІМ РОКІВ
АБО 160 000 КМ
2
CITROËN ASSISTANCE — ПОЇЗДКИ IЗ ЦІЛКОВИТИМ ДУШЕВНИМ
СПОКОЄМ У РЕЖИМІ 24/7
3
ЦЕНТР E-EXPERT — НАШІ ЕКСПЕРТИ ПОТУРБУЮТЬСЯ ПРО ВАШ
АВТОМОБІЛЬ І НАДАДУТЬ ВІДПОВІДІ НА ВСІ МОЖЛИВІ ЗАПИТАННЯ
4
СХВАЛЕНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ (РЕКОМЕНДОВАНО) —
ВСЯ ЛІНІЙКА ПРИСТРОЇВ WALLBOX, МОНТАЖ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЮТЬ
ПРОФЕСІОНАЛИ
5
У БУДЬ-ЯКИХ СИТУАЦІЯХ ПРОПОНУЮТЬСЯ РІШЕННЯ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ
6
РЕГУЛЯРНІ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ЩО ДАЮТЬ ЗМОГУ ОТРИМУВАТИ МАКСИМУМ ВІД ВОДІННЯ
7
ЗАРЯДЖАННЯ АВТОМОБІЛЯ ДО 80% ПІД ЧАС КОЖНОГО ВІЗИТУ
НА СЕРВІС
8
ЗАПИС НА СЕРВІС ОНЛАЙН — ЗАРЕЗЕРВУЙТЕ ПОТРІБНУ ДАТУ
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Кольоровий проєкційний дисплей

НА ШЛЯХУ ДО АВТОНОМНОГО

АВТОМОБІЛЯ
Система напівавтономного водіння Highway Driver Assist являє собою поєднання адаптивного
круїз-контролю з функцією Stop & Go iз системою, яка утримує автомобіль у межах смуги руху.
Це означає, що водій більше не мусить контролювати швидкість чи траєкторію, оскільки це робить
автомобіль. Слід пам’ятати, що система працюватиме тільки якщо руки водія залишаються на кермі.
Кольоровий проєкційний дисплей допомагає водієві не відволікатися від дороги, водночас маючи в полі
зору ключову інформацію щодо параметрів руху.
Система Highway Driver Assist
54 ТЕХНОЛОГІЇ
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20 СИСТЕМ

БЕЗПЕКИ Й ДОПОМОГИ ВОДІЄВІ

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

КОЛЬОРОВИЙ
ПРОЄКЦІЙНИЙ
ДИСПЛЕЙ
Використовуючи прозору
панель для відображення
ключової інформації щодо
параметрів руху (поточна
та рекомендована
швидкість, налаштування
круїз-контролю
чи обмежувача швидкості,
підказки навігаційної
системи та попередження
про ризик зіткнення)
у полі зору водія,
проєкційний дисплей
допомагає водієві
не відволікатися
від дороги.
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МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

АДАПТИВНИЙ
КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
ІЗ ФУНКЦІЄЮ
STOP & GO*
Використовуючи камеру
й радар, система виявляє
автомобіль попереду
та автоматично підтримує
обрану водієм безпечну
дистанцію, здійснюючи
прискорення та застосовуючи
гальма з можливістю повної
зупинки автомобіля. Крім
того, автомобіль може знову
рушити без жодного
втручання з боку водія.
Доступний в усіх версіях
з автоматичною коробкою
передач.

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

СИСТЕМА HIGHWAY
DRIVER ASSIST
Ця технологія дає водієві
змогу делегувати частину
пов’язаних із водінням
функцій самому авто.
Система утримує
автомобіль на певній
позиції в межах своєї
смуги руху та здійснює
зупинки й рушання
з урахуванням відстані
до автомобіля попереду.
Доступна в усіх версіях
з автоматичною
коробкою передач.

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

АВТОМАТИЧНЕ
ГАЛЬМУВАННЯ
ACTIVE SAFETY
BRAKE
Ця система екстреного
гальмування знижує
ймовірність зіткнень.
Вона працює
на швидкості понад
5 км/год і розпізнає
рухомі та нерухомі
об’єкти і пішоходів.
Коли система виявляє
ризик зіткнення, вона
дає сигнал водію,
а якщо він не реагує
на нього, автоматично
застосовує гальма.

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
РИЗИК ЗІТКНЕННЯ
COLLISION RISK
ALERT ТА
АВТОМАТИЧНЕ
ГАЛЬМУВАННЯ
ПІСЛЯ ЗІТКНЕННЯ
POST-COLLISION
SAFETY BRAKE
Ці системи попереджають водія
про ризик зіткнення
з автомобілем попереду
на швидкості від 30 км/год.
Попередження надається
безпосередньо перед
автоматичним гальмуванням.
Після зіткнення гальма
активуються автоматично,
щоб знерухомити автомобіль та
запобігти повторному зіткненню.

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

КОНТРОЛЬ
УВАГИ ВОДІЯ
Ця система аналізує
траєкторію руху
автомобіля і дає
візуальний та звуковий
сигнал водію, якщо фіксує
зниження уваги.
Ця функція стане
у пригоді під час руху
на швидкісних дорогах.

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

СИСТЕМА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО ВИХІД
ЗІ СМУГИ РУХУ
Використовуючи камеру,
ця система розпізнає
суцільні та пунктирні лінії
дорожньої розмітки. Якщо
автомобіль наближається
до лінії без увімкнення
покажчика повороту,
за допомогою ледь
помітного підкермовування
в протилежному напрямку
система утримує
автомобіль у межах своєї
смуги. Це допомагає
компенсувати недостатню
пильність водія.

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

СИСТЕМА
ВИЗНАЧЕННЯ
ВТОМИ ВОДІЯ

СИСТЕМА
КОНТРОЛЮ
«СЛІПИХ ЗОН»

АВТОМАТИЧНЕ
АДАПТИВНЕ
ДАЛЬНЄ СВІТЛО

Попереджає водія у разі
неправильної траєкторії
руху на смузі. Спрацьовує
у два етапи: під час
виявлення першого
коливання система
сповіщає звуком і текстовим
повідомленням «Їдьте
обережно». Сигнал першого
етапу поновлюється двічі
у разі нового виявлення.
Під час четвертого
виявлення коливання
вмикається другий етап,
при якому звук стає
гучнішим і супроводжується
текстовим повідомленням
«Небезпечне водіння».

Дуже зручна система для
доріг із кількома смугами.
Вона попереджає водія
про наявність
транспортного засобу
в «сліпих зонах»
за допомогою
оранжевого
світлодіодного
індикатора в куточку
зовнішнього дзеркала
заднього виду.

З урахуванням ситуації
на дорозі ця система
автоматично перемикає
світло з дальнього
на ближнє при виявленні
зустрічних автомобілів
чи під час обгону.
Забезпечує оптимальний
рівень освітлення
в нічний час.
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20 СИСТЕМ

БЕЗПЕКИ Й ДОПОМОГИ ВОДІЄВІ

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

СИСТЕМА
РОЗПІЗНАВАННЯ
РОЗШИРЕНОГО
ПЕРЕЛІКУ ДОРОЖНІХ
ЗНАКІВ ТА НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ЩОДО ШВИДКОСТІ
Ця система інформує водія про
поточне обмеження швидкості.
Коли камера виявляє знак
обмеження швидкості, водій може
прийняти рекомендовану
швидкість та встановити
відповідне значення в параметрах
круїз-контролю або обмежувача
швидкості. Знаки «Стоп»,
«В’їзд заборонено» та «Обгін
заборонено» також розпізнаються.
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МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

МОЖНА ДЕАКТИВУВАТИ

ДОПОМОГА ПІД
ЧАС ПАРКУВАННЯ
PARK ASSIST

БОКОВІ
ДАТЧИКИ
ПАРКУВАННЯ

НАГАДУВАННЯ
ПРО ПЕРЕРВУ
«НА КАВУ»

Це активна система
допомоги під час
паркування,
що використовується
для паралельного
або перпендикулярного
паркування. За запитом
водія вона автоматично
виявляє місце для
паркування, а тоді керує
кермом для максимально
безпечного паркування.
Водієві залишається тільки
вмикати передачу заднього
ходу й натискати педалі
акселератора або гальма.

Ця система інформує
водія про відстань
до перешкод з боків
автомобіля під час
маневрування.
Вона використовує
інформацію датчиків
у передньому і задньому
бамперах у поєднанні
з даними щодо траєкторії
автомобіля.

Ця система нагадує
водію про потребу
короткої зупинки для
перепочинку після двох
годин безперервного
руху зі швидкістю
понад 60 км/год.

СИСТЕМА
БЕЗКЛЮЧОВОГО
ДОСТУПУ Й ЗАПУСКУ
ДВИГУНА
Завдяки цій системі
ви можете замикати
й відмикати свій
автомобіль та запускати
двигун, навіть
не дістаючи ключів
із кишені або сумки.
Автомобіль упізнає водія
при наближенні.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ
СТОЯНКОВЕ
ГАЛЬМО

КАМЕРА ЗАДНЬОГО
ВИДУ З ФУНКЦІЄЮ
TOP REAR VISION

Електромеханічне
стоянкове гальмо
вмикається автоматично,
коли двигун вимикається,
і розблоковується,
коли автомобіль рушає.
У разi потреби гальмо
також можна увімкнути
й розблокувати вручну
за допомогою
відповідного важеля.

Після увімкнення передачі
заднього ходу камера
виводить на сенсорний
екран зображення ділянки
позаду автомобіля,
доповнене кольоровими
лініями та скомпонованим
зображенням території
позаду з кутом огляду 180°.
Під час наближення авто
до перешкоди камера
автоматично збільшує
масштаб зображення.

СИСТЕМА
СТАБІЛІЗАЦІЇ
ПРИЧЕПА TRAILER
STABILITY CONTROL
На всіх автомобілях,
оснащених тяговозчіпним пристроєм,
ця додаткова функція
системи ESP виявляє
розхитування причепа
і використовує гальмівну
систему автомобіля
для його стабілізації.
(Недоступно
для Citroën ë-C4.)

ДОПОМОГА
ПІД ЧАС СТАРТУ
ВГОРУ
Попереджає зсув
автомобіля по схилу
під час відпускання
педалі гальм.
Система Hill Start Assist
працює на схилах понад
3%, утримуючи автомобіль
на місці приблизно
дві секунди, щоб водій мав
змогу спокійно перенести
ногу з педалі гальма на
педаль акселератора.

ФУНКЦІЯ
СТАТИЧНОГО
ОСВІТЛЕННЯ
ПЕРЕХРЕСТЬ
STATIC
INTERSECTION
LIGHTING
Ця функція спрямовує
додатковий промінь світла
у бік внутрішньої частини
повороту, покращуючи
видимість та підвищуючи
рівень безпеки
на поворотах
і перехрестях.
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СІМ КОЛЬОРІВ КУЗОВА

БІЛИЙ ЛАК

П’ЯТЬ ВАРІАНТІВ ПАКЕТІВ
ЗОВНІШНЬОГО ДЕКОРУ

БЛАКИТНИЙ ПЕРЛАМУТР

КОРИЧНЕВИЙ ПЕРЛАМУТР

СІРИЙ
TEXTURED GRAY

ЧЕРВОНИЙ
ANODISED DEEP RED

ПЛАТИНОВИЙ МЕТАЛІК

СТАЛЬНИЙ МЕТАЛІК

ГЛЯНЦЕВО-ЧОРНИЙ
GLOSSY BLACK

ПІСОЧНИЙ
VAPOR

ШІСТЬ ВАРІАНТІВ
ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

ІНТЕР’ЄР STANDARD

ІНТЕР’ЄР URBAN GREY

ІНТЕР’ЄР GREY

ІНТЕР’ЄР METROPOLITAN GREY

ІНТЕР’ЄР HYPE BLACK

ІНТЕР’ЄР HYPE RED

ЧОРНИЙ ПЕРЛАМУТР

СИНІЙ
ANODISED BLUE*

ЧЕРВОНИЙ ПЕРЛАМУТР

* Доступно тільки для Citroën ë-C4.
Обладнання, описане в цій брошурі, відображає всі технології нових Citroën C4 та ë-C4. Оскільки автомобілі Citroën продаються на території ЄС, їхні характеристики
можуть відрізнятися залежно від країни. Для отримання докладної інформації щодо характеристик обладнання, доступного в базовій комплектації або як опція,
ознайомтесь із документом «Технічні дані та основні характеристики» (Technical Data and Main Specifications), який можна завантажити з вебсайту Citroën.
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АКСЕСУАРИ

Завдяки гарантії виробника Citroёn та програмі допомоги в дорозі Citroën Assistance ви завжди почуватиметесь впевнено
та захищено!

ВИБІР ДИСКІВ
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WA R R A N T Y

16’’
СТАЛЕВІ КОЛІСНІ
ДИСКИ ODIN

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙЛІНГИ НА ДАХУ

ГАРАНТІЯ CITROЁN
Гарантія Виробника для легкових автомобілів Citroёn становить 3 роки або 100 000 км — залежно від того,
що настане раніше. На додаток до договірної гарантії надається гарантія від наскрізної корозії, яка становить 12 років,
та гарантія на лакофарбове покриття — 3 роки.
CITROËN ASSISTANCE
Citroën Assistance передбачає надання консультаційної або технічної допомоги в дорозі та включає в себе можливість
надання підмінного автомобіля, бронювання готелю або пошуку квитків на інший вид транспорту, і багато іншого.
Citroёn Assistance надається на термін дії гарантії Виробника, але може бути подовжена за допомогою Сервісного
договору. Детальніше про Citroën Assistance на сайті www.citroen.ua.

17’’
ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ
З ДІАМАНТОВИМ
НАПИЛЕННЯМ
MARIEM

Сервісні договори Citroën забезпечують вам свободу та спокій!

CONTR AC T

КОМПЛЕКТ ВОРСОВИХ КИЛИМКІВ САЛОНУ ДЛЯ Ë-C4

РОЗМІРИ

Основні переваги Cервісних договорів:
• Можливість подовження гарантії Виробника терміном до 5 років.
• Ефективний контроль вашого бюджету за рахунок фіксованої ціни договору.
• Страхування від непередбачених цінових змін на обслуговування автомобіля за рахунок фіксованої вартості договору.
• Сервісне обслуговування відповідно до стандартів CITROËN з використанням матеріалів та професійного обладнання,
схвалених виробником.
• Обслуговування у будь-якого офіційного дилера мережі CITROËN в Україні.
• Закріплення сервісного договору за конкретним автомобілем, що збільшує його вартість на вторинному ринку.
Детальніше про Сервісні договори Citroën на сайті www.citroen.ua.

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ
SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

2005

(Безплатно з усіх стаціонарних телефонів на території України.)

1 525 / 1 520 (3)

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА
НА ТЯГОВО-ЗЧІПНОМУ ПРИСТРОЇ

156

СУМКА ДЛЯ ЗАРЯДНОГО КАБЕЛЮ
+ ЗАРЯДНИЙ КАБЕЛЬ MODE 3
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2 670
4 360

CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

0 800 502 200

1 545 / 1 560
2 032 / 1 834 (1) / 1 800 (2)

880

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ

810

Показники в міліметрах.
(1) Зі складеними дзеркалами. (2) Загальний розмір.
(3) Eлектричні версії.

* На всі автомобілі Citroёn поширюється договірна гарантія терміном на 3 роки або 100 000 км — залежно від того, що настане раніше для легкових автомобілів, та два роки без обмеження загального пробігу для вантажно-пасажирських автомобілів, крім випадків, що були обумовлені додатково. Подробиці на
сайті citroen.ua.

ЗАВАНТАЖУЙТЕ ДОДАТОК MYCITROËN
на ваш смартфон, щоб користуватись
інформацією та сервісами,
підібраними спеціально під ваш Citroën.

Customer
reviews
citroen-advisor.co.uk

ОЦІНЮЙТЕ ТА ДІЛІТЬСЯ ДУМКАМИ
ПРО ВАШ АВТОМОБІЛЬ
також і у дилера Citroёn при покупці
чи обслуговуванні свого авто. Рейтинги
та огляди публікуються на сайті Citroёn.

Інформація про моделі та їхні характеристики діє на момент видання цього документа, наводиться лише для довідки і не може розглядатися як контрактні зобов’язання. Citroёn залишає за собою право
без попереднього повідомлення вносити зміни в характеристики представлених моделей автомобілів без зобов’язань щодо оновлення цього документа. Подання кольорів кузова й матеріалів
внутрішнього оздоблення наведено для інформації, оскільки технології друку не забезпечують точного відтворення колірної гами. Кольори, які представлені на фотографіях у каталозі, можуть
відрізнятися. Для отримання детальнішої інформації звертайтеся до найближчого дилера Citroën.
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