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ТА GRAND C4 PICASSO
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CITROËN 
випускає революційну 

модель для 
автомобільного світу 

тих часів – 
Traction Avant. Ця 

модель здобула 
популярність завдяки 
передньому приводу.

1934

1919

Початок масового виробництва 
новаторської моделі CITROËN 
Type A.

1939

CITROËN налагоджує виробництво 
автофургона TUB з надзвичайно 
практичним і сучасним дизайном з 
боковими зсувними дверима: його 
нащадком стане відома модель 
Type H.

1948

Справжній улюбленець
CITROËN 2CV був створений як 
“безпечний та економічний автомо-
біль, що міг перевозити 4 пасажи-
рів та 50 кг багажу”. Всього з 
конвеєру зійшло 5 мільйонів авто-
мобілів.

З МОМЕНТУ ЗАСНУВАННЯ У 1919 РОЦІ 
І ДО СЬОГОДНІ БРЕНД CITROËN 
УОСОБЛЮЄ НЕЙМОВІРНЕ ПОЄДНАННЯ 
ТВОРЧОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
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1968

Золота ера легких та спритних 
автомобілів, таких як Ami 6, Dyane 
та Mehari. Їх на всіх дорогах  виріз-
няв  своєрідний дизайн та спражня 
багатофункціональність.

1974

У 70-х та 80-х роках спостеріга-
ється справжній технологічний трі-
умф CITROËN. Випускаються такі 
моделі, як AX, BX, CX та вдоскона-
лений XM, престижний автомобіль, 
обладнаний гідравлічною підвіс-
кою.

2015

Переможці Всесвітнього кубку з ралі 
в період з 1993 по 1997 рр. серед виробни-
ків; чотириразова перемога водіїв на 
Всесвітньому кубку з ралі; вісім чемпіон-
ських титулів у Чемпіонаті світу з ралі серед 
виробників, а також дві найвищі нагороди в 
Чемпіонаті світу з шосейно-кільцевих пере-
гонів на легкових автомобілях. CITROËN 
продовжує демонструвати своє винятково 
спортивне походження рік за роком.

CITROËN C4 CACTUS
офіційний запуск моделі з 
інноваційною захисною сис-
темою AIRBUMP®.

2014
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ДИЗАЙН

8:00,
початок нового дня
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8:00,
початок нового дня

Нові CITROËN C4 PICASSO та GRAND C4 
PICASSO передають сутність дизайну та 
технологічних інновацій CITROËN. Їхніми 
спільними рисами є чіткі динамічні лінії 
та незрівнянний світловий підпис 
спереду та ззаду. Усередині – новий 
рівень комфорту та універсальності, що 
поєдналися задля створення затишку й 
натхнення для кожного.

МІНІВЕН
ІННОВАЦІЙНИЙ
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ДИЗАЙН

16:00,
закінчення уроків
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Завдяки новому дизайну передньої частини 
нові CITROËN C4 PICASSO та GRAND C4 
PICASSO стали ще більш впізнаваними та, 
безперечно, сучаснішими, ніж раніше.

НОВЕ
ОБЛИЧЧЯ
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ДИЗАЙН

ОСОБИСТИЙ
ПРОСТІР
У кожного є прагнення до ідеального інтер’єру. 
Основою справжнього комфорту є природне 
освітлення і гарний дизайн, які згодом стають частиною 
особистого простору. Якщо ви перебуваєте в пошуку 
динамічної упевненості та витонченої ексклюзивності, 
то неодмінно знайдете все це у нових CITROËN C4 
PICASSO та GRAND C4 PICASSO. 
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ІНТЕР’ЄР WILD BLUE:  
РУШІЙНА СИЛА КОМФОРТУ 

Цей інтер’єр створений, щоб надати 
нового імпульсу вашому активному 
відпочинку на природі. Інтер’єр Wild 

Blue додає ще один рівень 
універсальності місткому й 

багатоцільовому внутрішньому 
простору нового CITROËN C4 

PICASSO. Зсувнi задні сидіння, 
можливість перетворити передні 

сидіння на столик — усе це створює 
ідеальний мобільний простір. 

ІНТЕР’ЄР DUNE BEIGE:   
СУТНІСТЬ КОМФОРТУ 

Яскравий та істинно 
комфортний інтер’єр, який 
розслабляє, справді дасть 

змогу відпочити й 
насолодитися водінням. 

Кожен елемент працює на 
результат. 

ІНТЕР’ЄР HYPE GRAY:  
ЕЛЕГАНТНИЙ КОМФОРТ 

Інтер’єр Hype Gray є ознакою 
справжнього бізнес-класу. 

Ретельно підібрані деталі 
інтер’єру, наприклад висувні 

сонцезахисні шторки ззаду та 
глянцева сіра панель 

приладів, роблять автомобіль 
престижним та комфортним 

для подорожей. 
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ВИНЯТКОВИЙ КОМФОРТ
ФУНКЦІЯ RELAX:

Нові CITROËN C4 PICASSO та GRAND C4 
PICASSO найкращим чином 
демонструють досвід CITROËN у 
створенні комфортабельних автомобілів. 
Світлий просторий і теплий салон 
створює домашній затишок з першої 
хвилини перебування. Функція RELAX 
допомагає створити особливе відчуття 
всередині мінівена, де максимальний 
комфорт для кожного досягається 
завдяки геніальному поєднанню 
технологій. Функція масажу, 
регулювання поперекового відділу, 
електричне регулювання опори для ніг 
переднього пасажира, три позиції 
підголівників для максимальної 
підтримки на передніх та задніх сидіннях 
гарантують комфортну подорож для 
кожного. У салоні є безліч продуманих 
деталей – наприклад, відкидні столики 
для задніх пасажирів мають інтегроване 
освітлення для читання. Поєднайте 
функцію RELAX із сучасною підвіскою і 
відчуйте ідеальний баланс керованості, 
комфорту й бездоганного стилю.
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Задній ряд сидінь нових CITROËN C4 PICASSO та GRAND C4 
PICASSO утворюють три окремих зсувних крісла, що складаються. 
Складані столики* мають індивідуальне світлодіодне освітлення 
для читання, інтегроване в спинки передніх сидінь. Яскравий 
промінь освітлення не заважає іншим пасажирам. У салоні 
достатньо простору для пасажирів та їхніх речей. Навіть переднє 
пасажирське сидіння складається і перетворюється на стіл*. У 
автомобілі ви знайдете багато корисних відсіків для багажу. 
Спереду — відділення для рукавичок з охолодженням, 
центральний відсік з аудіороз’ємом, USB і розеткою на 230 В*, а 
також просторий відсік для зберігання речей між передніми 
сидіннями. Зручні відділення* для особистих дрібничок 
розміщуються під передніми сидіннями. Для задніх пасажирів у 
підлозі розташовано дві ніші та місткі кишені в спинках передніх 
сидінь.  

*Доступно на певних версіях. 

ПРОСТІР ТА 
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ 
ДЛЯ БІЛЬШОГО КОМФОРТУ
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18:00,
відпочинок

ДОСКОНАЛИЙ КОМФОРТ CITROËN 16
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Характерною рисою нових CITROËN C4 PICASSO 
та GRAND C4 PICASSO є максимальна кількість 
природного світла. Широке панорамне лобове 
скло забезпечує максимальну оглядовість для всіх 
пасажирів та пропускає максимальну кількість 
світла. Додайте до цього ще й панорамний дах* 
і відчуйте наповнений світлом відкритий простір, 
який зробить приємною кожну подорож. 
* Доступно на певних версіях.

ВПУСТИ СВІТЛО!

ДОСКОНАЛИЙ КОМФОРТ CITROËN 18



18:30,
зміна декорацій
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НОВИНКА

Однією з найкорисніших інноваційних 
функцій у нових CITROËN C4 PICASSO та 
GRAND C4 PICASSO є автоматичне 
відкривання багажного відділення. 
Тепер, якщо у вас зайнятi руки, все, що 
треба зробити для відкривання 
багажника, – лише провести ногою під 
заднім бампером, і двері багажника 
відчиняться автоматично. Тепер 
завантаження стане максимально 
легким.  

Доступно на певних версіях. 

ДВЕРІ БАГАЖНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 
З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТЕХНОЛОГІЇ20
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ТЕХНОЛОГІЇ

Двозонний клімат-контроль 
дозволяє водієві та передньому 
пасажиру незалежно один від 
одного встановлювати власну 
ідеальну температуру.

На одній третині екрана 
постійно відображається 
важлива для руху автомобіля 
інформація, а на решті екрана 
можна налаштувати 
інформацію за бажанням.
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Корисна функція Mirror Screen дає 
змогу вивести інформацію з сумісних 
додатків смартфона на 7-дюймовий 
сенсорний дисплей*. 

* Працює з технологіями CarPlayTM, Android 
Auto та MirrorLink на сумісних смартфонах. 

Ви можете вибрати інформацію 
для виведення на частину 
12-дюймового панорамного 
HD-екрана, наприклад дані 
бортового комп’ютера або 
3D-навігацію. 

«Огляд 360» дає змогу отримати зображення навколо автомобіля і 
допомагає побачити перешкоди під час складного маневрування.

ПОСТІЙНО 
НА ЗВ’ЯЗКУ

НОВИНКА

За допомогою 7-дюймового сенсорного 
дисплея, створеного за принципом 
смартфона, ви завжди маєте доступ до 
навігаційної системи CITROËN Connect Nav. 
Додатково до 7-дюймового сенсорного 
дисплея в автомобілі є також 12-дюймовий 
панорамний HD-екран, що відображає всю 
необхідну інформацію. На ньому можна 
спостерігати за тривимірними картами у 
відмінному широкоекранному HD-форматі 
для легкого зчитування. Автоматична функція 
наближення уможливлює легку, швидку та 
очевидну зміну напрямку руху. 

23



ТЕХНОЛОГІЇ

ТЕХНОЛОГІЇ*
ДОПОМОГИ 
ВОДІЄВІ

Яскравий приклад технологій, які полегшують життя. 
Технологія «Огляд 360» використовує 4 камери, що 
розташовані по периметру автомобіля для того, щоб 
жодне маневрування не завдавало проблем. Водій 
може обрати кут огляду за власним бажанням: огляд 
360 всіх можливих перешкод «з висоти пташиного 
польоту», огляд ззаду для впевненого руху заднім 
ходом або ж передній панорамний огляд автомобіля 
зліва та справа. Коли справа дійде до паркування у 
вузьких нішах, що вимагає складних маневрів, ніщо не 
стане вам на заваді.

ОГЛЯД 360

* Доступно в стандарті або опціонально, 
залежно від версії. Для отримання детальної 
інформації дивіться прайс-лист. 
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АВТОМАТИЧНЕ 
ПАРКУВАННЯ
PARK ASSIST
Усе, що вам необхідно зробити, –
знайти вільне місце для паркування,
все інше зробить Park Assist. Система
самостійно припаркує автомобіль на
вільне місце, а водієві залишається
тільки стежити за натисканням
педалей газу та гальмування.

КАМЕРА 
ЗАДНЬОГО
ОГЛЯДУ
У той самий момент, коли ви переводите 
важіль КПП в положення задньої 
передачі, система виводить на екран 
чітке зображення того, що відбувається 
позаду автомобіля. Зображення також 
містить допоміжні лінії для точного 
визначення розташування автомобіля. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ
ФАРИ ГОЛОВНОГО 
СВІТЛА
Чудова система для безпечних
подорожей, що автоматично перемикає
світло фар з дальнього на ближнє, коли
розпізнає інший автомобіль, що
наближається. 
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ТЕХНОЛОГІЇ

ПІДВИЩЕНИЙ 
РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ

Система контролю за уважністю 
водія – прогресивна система безпеки, 
що відслідковує ступінь втоми водія та 
подає попереджувальний візуальний і 
звуковий сигнал. Система знає, коли 
водію варто перепочити. 

СИСТЕМА 
КОНТРОЛЮ
ЗА УВАЖНІСТЮ 
ВОДІЯ

НОВИНКА

АКТИВНА 
СИСТЕМА 
МОНІТОРІНГУ 
СЛІПИХ ЗОН
Ця система миттєво вмикає візуальний 
попереджувальний індикатор у разі, 
якщо виявляє інший автомобіль у «сліпій 
зоні». Система активується на швидкості 
більше нiж 15 км/год. Якщо водій не 
реагує на блимаюче попередження 
системи в дзеркалі заднього огляду й 
далі рухається за траєкторією назустріч 
автомобілю в «сліпій зоні», активна 
система моніторингу сліпих зон задіює 
рульове управління та скеровує 
автомобіль в безпечний бік. 

НОВИНКА
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КРАЩІ ДВИГУНИ
В СВОЄМУ КЛАСІ

Нові CITROËN C4 PICASSO та GRAND C4 
PICASSO оснащені дизельними 
двигунами, що не терплять жодних 
компромісів. Потужні й динамічні, вони 
мають конкурентоспроможні показники 
викидів CO2 і споживання пального. 
Кожен двигун оснащений технологією 
«Stop & Start», що допомагає знизити 
споживання пального й рівень викидів. 
Автоматична КПП EAT6 також має на 
меті зниження викидів CO2 та 
максимальне підвищення ефективності 
використання пального шляхом 
плавного й точного керування 
швидкістю роботи двигуна під час зміни 
передач. 
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КОЛЬОРИ КУЗОВА*

ОБЛАДНАННЯ

БІЛА емаль (WPP0) ТЕМНО-СІРИЙ металік (9РМ0)

СИНІЙ металік (ЕВМ0) ЧОРНИЙ металік (ХУР0)ЧЕРВОНИЙ металік ( РУМ0)

ПІСОЧНИЙ металік (ЕUМ0) CІРИЙ металік (1SМ0)

СТАЛЬНИЙ металік (F4M0)
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ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

* Тільки для моделі  CITROËN GRAND C4 PICASSO

ТКАНИНА SLATE 
GREYMILAZZO

ІНТЕР’ЄР WILD BLUE

ТКАНИНА LEVANZO BLUE

ТКАНИНА YATAGO GREY

ІНТЕР’ЄР HYPE GREY

НАПІВШКІРЯНЕ 
ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ –
СІРА ШКІРА CLAUDIA  З 
ЧОРНОЮ ТКАНИНОЮ 

ONDULICE

16-дюймові 
легкосплавні диски 

CHOPIN  

17-дюймові 
легкосплавні диски 

AQUILLAN*

17-дюймові 
легкосплавні диски 

ZEPHYR

ІНТЕР’ЄР DUNE BEIGEФУНКЦІОНАЛЬНІ КОЛЬОРИ
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* ширина зі складеними дзеркалами

* Дані отримано в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, 
погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата 
пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експеримен-
тально. Уся інформація про двигуни та їхні характеристики діє на момент видання 
цього документа, для отримання найновішої інформації дивіться www.citroen.ua. 
Інформація про витрати пального відповідає сертифікованим значенням згідно з 
європейськими правилами, чинними для всіх виробників і всіх автомобілів, про- 
даних в Європі. Ці значення одержано з дотриманням суворих умов пiд час 
випробувань (температура, маса, характеристики стендових випробувань тощо) 
за умови звичайної експлуатації автомобіля. Реальні умови руху автомобіля, 
атмосферні умови, рівень заправки автомобіля, стиль керування, тиск у шинах, 
наявність багажника на даху (навіть за умови його незавантаженості), вико- 
ристання кондиціонера на охолодження або підігрів, стан автомобіля можуть 
спричинити відмінності у заявлених показниках витрати пального. Поради щодо 
еко-дружнього керування автомобілем ви можете знайти на www.citroen.ua.

Витрати пального / викиди CO₂ (норми CEE 1999-100)*

Міський цикл, 
л/100 км

Заміський цикл, 
л/100 км

Змішаний цикл, 
л/100 км Викид CO₂, г/км

Citroën C4 Picasso BlueHDi 120 Stop & Start АКПП-6 4,3 3,5 3,8 100

Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 Stop & Start АКПП-6 4,5 3,6 3,9 103

ЕКО-ДРУЖНІЙ 
АВТОМОБІЛЬ

РОЗМІРИ

АКСЕСУАРИ
Для вашої зручності була створена гама практичних аксесуарів 
Citroën C4 Picasso та Grand C4 Picasso

Піддон для багажника

Дитячі кріслаСтальні  накладки на пороги
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РОЗМІРИ ДОГОВІРНА ГАРАНТІЯ: 
2 роки без обмеження пробігу
ГАРАНТІЯ НА ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ: 
3 роки
ГАРАНТІЯ ВІД НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ: 
12 років

СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОРОЗІ 
CITROËN ASSISTANCE: 
24 години на добу, 7 днів на тиждень протягом дії договірної 
гарантії
СЕРВІСНІ КОНТРАКТИ: 
уточнюйте в офіційного дилера CITROËN

CITROËN:
ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ

Інформація про моделі та їхні характеристики діє на момент видання цього документа, наводиться лише для довідки і не може розглядатися як контрактні зобов’я-
зання. 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 та матеріалів внутрішнього оздоблення наведено для інформації, оскільки технології друку не забезпечують 
точного відтворення колірної гами. Кольори, представлені на фотографіях у каталозі, можуть відрізнятися. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до 
найближчого дилера Citroën.
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0 800 502 200 
(Безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів на території України)

(Бесплатно со всех стационарных телефонов на территории Украины)

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО РАЛЛИ
SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА  
МИРА ПО РАЛЛИ
CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

2005

CITROËN FINANCIAL SERVICES
ПРИДБАЙТЕ СВІЙ CITROËN ВИГІДНО!

ВИД ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ КРЕДИТ, ФІНАНСОВИЙ АБО ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ, СТРАХУВАННЯ

Авансовий платіж Від 10% вартості автомобіля

Термін фінансування Від 12 до 84 місяців

Валюта фінансування Гривня або гривня з прив'язкою до курсу USD

Ставка фінансування Фіксована або плаваюча

Страхові продукти КАСКО, ОСЦПВ, ДЦВ, страхування життя та інше

Деталі на сайті www.citroen.ua та у офіційних дилерів Citroën в Україні
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Дізнайтеся більше на
www.citroen.ua

ВЕРЕСЕНЬ 2016


