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CENY pLN brutto FEEL MORE LIFE ORIGINS SHINE

BeNzYNa

1.2 PureTech 130 S&S 78 240 86 240 92 200    99 640

1.2 PureTech 130 S&S EAT8 — 93 290 99 250    106 690
dIeSeL

1.5 BlueHDi 130 S&S 87 740 95 740 101 700    109 140

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 — 102 790 108 750    116 190

2.0 BlueHDi 160 S&S EAT8 — 108 790 114 750    122 190
CeNNIK uMÓW SerWISoWYCH

BaSIC 
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance

cena już od 250

CoMForT 
Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance

cena już od 750

CoMForT pLuS 
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance

cena już od 1700

preMIuM
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd
zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance

cena już od 2050

eaT8 (efcient automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa
Nagroda “INTerNaTIoNaL eNGINe oF THe Year” dla silników puretech 110 i 130 KM

CITROËN C4 SpaCeTourer

Pieczątka Autoryzowanego Dystrybutora

Ci troën za strze ga so bie pra wo wpro wa dza nia bez uprze dze nia zmian pa ra me trów tech nicz nych i wy po sa że nia po jaz dów ofe ro wa nych na ryn ku pol skim. Po da ne w cen ni ku in for ma cje nie są ofer tą han dlo wą w ro zu mie -
niu art. 66 Ko dek su Cy wil ne go. W wy pad ku sprze da ży kon su menc kiej za war te w tym cen ni ku in for ma cje nie sta no wią za pew nie nia w ro zu mie niu art. 4 ust. 3 usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su menc -
kiej i nie sta no wią opi su to wa ru w ro zu mie niu art. 4 ust. 2 usta wy o sprze da ży kon su menc kiej. In dy wi du al ne uzgod nie nia wła ści wo ści po jaz du na stę pu ją w umo wie je go sprze da ży. Ce na cen ni ko wa sta je się ele men -
tem umo wy z kon su men tem w chwi li in dy wi du al ne go usta la nia tre ści tej umo wy.
UWAGA: nie któ re ele men ty wy po sa że nia opcjo nal ne go mo gą się wy klu czać lub być ze so bą po wią za ne. Peł na li sta wy po sa że nia se ryj ne go oraz opcjo nal ne go do stęp na w au to ry zo wa nych punk tach sprze da ży.
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CITROËN C4 SPACETOURER WaŻNIeJSze eLeMeNTY WYpoSaŻeNIa
Kod BezpIeCzeŃSTWo                                                       pLN brutto FeeL More LIFe orIGINS SHINe

System stabilizacji toru jazdy (eSp + aSr) S S S S
System wspomagania nagłego hamowania  (aFu / Brake assist), elektroniczny
rozdział siły hamowania (reF) S S S S

Wspomaganie ruszania na wzniesieniu 
(Hill assist), Hamulec postojowy elektryczny S S S S

poduszki powietrzne czołowe, boczne i kurtynowe S S S S

pasy bezpieczeństwa w I rzędzie z napinaczami pirotechnicznymi
i ogranicznikami napięcia S S S S

pasy bezpieczeństwa w II rzędzie z ogranicznikami napięcia, (x2; nie dotyczy miejsca
centralnego) S S S S

regulator prędkości z ogranicznikiem (programowany) S S S S
regulator prędkości z ogranicznikiem (aktywny), (S) jeśli zamówiono WQ80 lub WQ81 — (S) (S) (S)
Blokada drzwi mechaniczna, (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci) S S S S

AB08 alarm 1300 1300 S 1300

WQ83
pakiet Bezpieczeństwa (pack SaFeTY): Active Safety BRAKE z alarmem odległości
(AEBS), System kontroli uwagi kierowcy DAA3, System rozpoznawania znaków
ograniczenia prędkości, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne

— 2350 2350 S

WQ84

pakiet Bezpieczeństwa pLuS (pack SaFeTY pLuS): Active Safety BRAKE 
z alarmem odległości (AEBS), System kontroli uwagi kierowcy DAA3, 
Aktywny alarm niezamierzonego przekroczenia linii (LKA) z korektą toru jazdy, System
automatycznego przełączania świateł (AFR), System rozpoznawania znaków ograniczenia
prędkości, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne

— 3650 3650 1300

WQ81

pakiet drive assist + pakiet Bezpieczeństwa pLuS (pack SaFeTY pLuS) 
z funkcją STop: tylko dla skrzyń eaT8: wszystkie silniki z normą 6.2,
Aktywny regulator prędkości z systemem ARTIV (utrzymującym zaprogramowany czas do
poprzedzającego pojazdu) w zakresie 30-180 km/h, Active Safety BRAKE  + ACC
STOP dla EAT8 (od 5 do 30 km/h zatrzymanie do 0), Aktywny alarm niezamierzonego
przekroczenia linii (LKA) z korektą toru jazdy, System automatycznego przełączania
świateł (AFR), System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, System kontroli
uwagi kierowcy. Zawiera VD09

— 6700 6100 4350

WY07 pakiet Miejski: Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu
Lusterka boczne składane elektrycznie 1200 — — —

WY08 pakiet Miejski z kamerą cofania: Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu + kamera
cofania, Lusterka boczne składane elektrycznie 2000 — — —

WY19 pakiet Miejski 2: Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu i z przodu — S S —
WY10 pakiet Miejski 2 z kamerą cofania: — 800 800 —

WY09
pakiet park assist: System automatycznego parkowania Park Assist, 
System kontroli martwego pola SAM, Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu 
i z przodu + kamera cofania

— 1800 1800 S

WY11
pakiet park assist 360: Kamera 360 (wyświetlanie widoku wokół samochodu 
“z lotu ptaka”), System automatycznego parkowania Park Assist, System kontroli
martwego pola SAM, Wspomaganie parkowania - czujniki z przodu

— 3700 3700 1900

KoMForT

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa S S S S
odświeżacz powietrza, (S) z IXFC, 8PFC, 8QFC — (S) — (S)

YD04 adML - zdalny dostęp i bezkluczykowe uruchamianie pojazdu 2000 2000 2000 S
RZCE adML + klamki czarne z chromowanymi dekorami 2300 2300 2300 500
MO02 automatycznie sterowana klapa bagażnika — 2000 2000 S
D501 otwieranie bagażnika bez użycia rąk, zawiera MO02, YD04 — 4000 4000 S

oŚWIeTLeNIe I WIdoCzNoŚĆ

Szyba przednia akustyczna S — — —
Szyba przednia akustyczna i atermiczna — S S S

OK01 dach panoramiczny Cielo 3000 3000 3000 3000
VD09 Szyby przyciemniane, (S) jeśli zamówiono QL02, 0P8P, 0P8Q, WQ80, WQ81 — 600 (S) S S

Szyby boczne wielowarstwowe laminowane, (S) jeśli zamówiono WQ81 — (S) (S) S
Lusterka boczne z kierunkowskazami Led S S S S
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane S S S S
Lusterka boczne składane elektrycznie, (S) jeśli zamówiono WY07 (S) S S S
Lusterko wewnętrzne z funkcją dzień/noc, regulacja manualna S S S —

S - Standard     — - Nie występuje         900 - Cena (S) - Standard uzależniony od zamówionych opcji
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CITROËN C4 SPACETOURER WaŻNIeJSze eLeMeNTY WYpoSaŻeNIa
Kod oŚWIeTLeNIe I WIdoCzNoŚĆ                                               pLN brutto FeeL More LIFe orIGINS SHINe

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, (S) jeśli zamówiono WQ83, WQ84, WQ81 — (S) (S) S
reektory przednie halogenowe S S S S
Światła do jazdy dziennej Led przód S S S —

QL02 Światła do jazdy dziennej Led przód + tył Led 3d — 2600 2000 S
LA04 reektory ksenonowe — 3000 3000 3000

Światła do jazdy dziennej automatyczne S S S S
Funkcja "Follow me home" S S S S

PR01 reektory przednie przeciwmgłowe, (S) jeśli zamówiono LA04 S (S) (S) (S)
reektory przednie przeciwmgłowe, z funkcją statycznego doświetlania zakrętów — S (1) S (1) S (1)
automatyczna zmiana świateł, (S) z pakietem Drive Assist — (S) (S) (S)
Czujnik deszczu S S S S

SYSTeM audIo I TeLeMaTYKa

ekran 12" LCd monochromatyczny + ekran dotykowy 7" S — — —
WLH0/2 radio z bitunerem + BT + 6 głośników S — — —

radio NaC2 Nav Connect 3d Tri-Tuner, Mirror Link, BT, ekran dotykowy 7",
ekran 12" Hd od More Life (wymaga YR05) — S S S

WL5A radio NaC2 Nav Connect 3d Tri-Tuner, daB, Mirror Link, BT, 
ekran dotykowy 7" z wyjściem Video na ekran 12" Hd — 1000 1000 1000

JQ01 Czytnik płyt Cd 600 600 600 600

YR07 Citroën Connect Box: Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance 
z lokalizacją 3900 S S S

zestaw głośnomówiący Bluetooth, z funkcją streamingu muzyki S S S S
port uSB S S S S
Gniazdo 12V w konsoli centralnej S S S S
Gniazdo 12V w II rzędzie S S S S
Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej S S S S

ES10 Gniazdo 230V 400 400 400 400

XN01 pakiet podróżny: zasłony przeciwsłoneczne w II rzędzie, Lusterko do obserwacji
pasażerów w II rzędzie, Regulacja wzdłużna II rzędu (dla poziomu FEEL) 900 — — —

XN01 pakiet podróżny: zasłony przeciwsłoneczne w II rzędzie, Lusterko do obserwacji
pasażerów w II rzędzie, (S) jeśli zamówiono 0P1H, 0P8P, 0P8Q — 500/ S (2) 500 S

WYpoSaŻeNIe WNĘTrza

Schowek podświetlany i wentylowany S S S S
Konsola centralna w I rzędzie (wyjmowana), (S) dla wersji ze skrzynią automatyczną (S) (S) (S) (S)
Konsola centralna w I rzędzie, zasuwana z uchwytami na napoje S (3) S (3) S (3) S (3)
progi aluminiowe (z przodu) — — — S
dywaniki (x4) — — — S

FoTeLe 

Fotel kierowcy regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia i wysokości) S S S S

Fotel pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, dla
poziomu More Life wysokości siedziska)

S (4) S (4) S (4) —

Stolik w oparciach przednich foteli S S S S

Fotel pasażera składany na płasko, (S) jeśli zamówiono NA01 (S) (S) (S) S

NA01
Fotele przednie podgrzewane, dla poziomu MORE LIFE (S) z tapicerką 0P8P 
i 0P8Q, zawiera funkcję składania oparcia przedniego fotela pasażera 
(nie dotyczy poziomu Shine)

1000 1000/ S 1000 1000/ S

podłokietniki w I rzędzie — S S S

Fotele w II rzędzie niezależne (x3) S S S S

regulacja wzdłużna II rzędu siedzeń, przestrzeń bagażowa z obniżoną podłogą, brak
paneli nakładanych po złożeniu II rzędu siedzeń, (S) jeśli zamówiono XN01 (S) S S S

S - Standard     — - Nie występuje         900 - Cena (S) - Standard uzależniony od zamówionych opcji
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CITROËN C4 SPACETOURER WaŻNIeJSze eLeMeNTY WYpoSaŻeNIa
Kod oBrĘCze KÓŁ                         pLN brutto FeeL More LIFe orIGINS SHINe

obręcze kół stalowe 16" S — — —
DZKA obręcze aluminiowe 16" Notos 2000 S — —
DZTH obręcze aluminiowe 17" zephyr — 1800 — 0
DZTA obręcze aluminiowe 17" Shamal — 1800 S S
DZTK obręcze aluminiowe 18" eole (dostępne dla 2.0HDi i 1.6 PureTech) — 3200 — 1400
RS02 Koło zapasowe dojazdowe 500 500 500 500

zestaw naprawczy S S S S

TapICerKI 

Tapicerka materiałowa Milazzo Grey / Gris ardoise (5) S S — —
26FY Tapicerka Levanzo Blue / Gris ardoise nacré (6) 2000 1600 — 0
IXFC Tapicerka  Yatago Grey / dune Beige (7) 2300 1900 — 0
1HFR Tapicerka skórzano-materiałowa Finn Black / Cuir Grey (8) 3900 3900 S S
8PFY Tapicerka skórzana Cuir Grainé Black (9) — 8340 — 6340
8PFC Tapicerka skórzana Cuir Grainé Beige (10) — 8340 — 6340
8PFR Tapicerka skórzana Cuir Grainé Gris (11) — 8340 — 6340
8QFC Tapicerka skórzana Nappa - Biton Club (12) — 13340 — 11340

LaKIerY

P0WP BLaNC BaNQuISe 0 0 0 0
P0XY NoIr oNYX 2500 2500 2500 2500
M0VL GrIS pLaTINIuM 2500 2500 2500 2500
M0F4 GrIS aCIer 2500 2500 2500 2500
M0EU SaBLe 2500 2500 — 2500
M0PY rouGe ruBI 2500 2500 — 2500

STYL zeWNĘTrzNY

JD04 Czarny dach + lusterka 2000 2000 S 2000
PDDX STYLe BLaCK 600 600/ S (13) 600/ S (13) S

S - Standard     — - Nie występuje         900 - Cena (S) - Standard uzależniony od zamówionych opcji

(1) Element nie występuje, jeśli zamówiono Reektory ksenonowe
(2) Standard jeśli zamówiono 0P1H, 0P8P, 0P8Q
(3) Standard dla wersji ze skrzynią manualną
(4) Element niedostępny z tapicerką skórzaną
(5) Materiał Milazzo ciemny – szary łączony z czarnym.
(6) Tapicerka granatowa łączona z czarną, czarna deska rozdzielcza, fotele z funkcją masażu, fotel pasażera z regulacją wysokości, z funkcją składania, niebieskie elementy wykończenia drzwi, oświetlenie wnętrza

LED, dywaniki.
(7) Tonacja dwukolorowa: perłowy beż na desce rozdzielczej, szare fotele, zagłówki przednie typu RELAX, fotele przednie z funkcją masażu i regulacją lędźwiową elektryczną, dyfuzor zapachów, dywaniki.
(8) Tonacja dwukolorowa: czerń / szarości, czarna deska rozdzielcza i górna część paneli drzwi, fotele przednie z funkcją masażu i regulacją lędźwiową elektryczną, oświetlenie wnętrza LED, dywaniki.
(9) Tonacja czarna: zawiera Pakiet Lounge (fotel pasażera typu Relax o podwyższonym komforcie, fotele przednie z funkcją masażu i regulacją lędźwiową elektryczną, 5 zagłówków typu Relax), Pakiet Podróżny

oraz funkcję składania fotela pasażera,  niebieskie elementy wykończenia drzwi,  dyfuzor zapachów (Shine), dywaniki,  podgrzewane fotele przednie, VD09.
(10) Tonacja dwukolorowa: czerń / perłowy beż wykończenie Méditation, zawiera fotele przednie ogrzewane oraz fotel kierowcy sterowany elektrycznie z pamięcią ustawień, fotel pasażera typu Relax 

o podwyższonym komforcie, fotele przednie z funkcją masażu i regulacją lędźwiową elektryczną, 5 zagłówków typu Relax, Pakiet Podróżny oraz funkcję składania fotela pasażera dyfuzor zapachów,
podgrzewane fotele przednie, VD09.

(11) Tonacja wnętrza czarna: zawiera fotele przednie ogrzewane oraz fotel kierowcy sterowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Pakiet Lounge (fotel pasażera typu Relax o podwyższonym komforcie, fotele
przednie z funkcją masażu i regulacją lędźwiową elektryczną, 5 zagłówków typu Relax), Pakiet Podróżny oraz funkcję składania fotela pasażera, podgrzewane fotele przednie, VD09.

(12) Tonacja wnętrza dwukolorowa: czerń / perłowy beż, beżowa deska rozdzielcza, Pakiet Lounge (fotel pasażera typu Relax o podwyższonym komforcie, fotele przednie z funkcją masażu i regulacją lędźwiową
elektryczną, 5 zagłówków typu Relax), Pakiet Podróżny oraz funkcję składania fotela pasażera, pamięć ustawień fotela kierowcy (sterowanie elektryczne) i lusterek dyfuzor zapachów, podgrzewane fotele
przednie, VD09.

(13) Standard z QL02 oraz WY11, Obramowanie reektorów przeciwmgłowych i środkowa część zderzaka (za tablicą rejestracyjną) w kolorze czarnym.
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CITROËN C4 SPACETOURER paraMeTrY TeCHNICzNe

ND - Dane niedostępne

Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.(1)

SILNIKI 1.2 PureTech 130 S&S 1.2 PureTech 130 EAT8

WERSJE FEEL, MORE LIFE, ORIGINS, SHINE MORE LIFE, ORIGINS, SHINE

Typ Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem

Liczba cylindrów - Liczba zaworów 3 - 12 3 - 12

pojemność skokowa (cm3) 1199 1199

Moc maks. w kW wg przy obr/min 96 / 5500 96 / 5500

Moment obrotowy  maks. w Nm przy obr/min 230 / 1750 230 / 1750

Norma emisji spalin EURO 6.2

SKrzYNIa BIeGÓW

rodzaj (liczba przełożeń) Manualna (6) Automatyczna (8)

uKŁad KIeroWNICzY

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 10,80
zaWIeSzeNIe - HaMuLCe - opoNY

zawieszenie Przednie: niezależne, typu MacPherson, z wahaczami, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe hydrauliczne,
stabilizator. Tylne: oś odkształcalna, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe hydrauliczne.

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

opony (dostępność na stronie 4) 205/60 R16 I 205/55 R17 205/60 R16 I 205/55 R17

LICzBa MIeJSC 5

poJeMNoŚĆ BaGaŻNIKa  wg normy Vda (dm3)

pod półką / bez półki 537 / 630

MaSY (kg) (1)

Masa własna 1320 1320

dopuszczalna masa całkowita 1875 1910

Ładowność 555 590

oSIĄGI

prędkość maksymalna (km/h) 198 200

0 - 100 km/h (sek.) 10,5 - 11,2 10,8 - 11,5

zuŻYCIe paLIWa i eMISJa Co2 (WLTp)(2)

W cyklu niskim (l/100 km) 7,781 - 7,698 8,311 - 9,332

W cyklu średnim (l/100 km) 6,294 - 6,482 6,391 - 7,613

W cyklu wysokim (l/100 km) 5,271 - 5,756 5,417 - 6,514

W cyklu bardzo wysokim (l/100 km) 6,446 - 7,008 6,763 - 8,296

W cyklu mieszanym (l/100 km) 6,231 - 6,607 6,478 - 7,746

emisja Co2 wartość uśredniona (g/km) 140,50 - 148,96 146,25 - 174,78

paLIWo

Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 roN + +

pojemność zbiornika paliwa (w litrach) 57

1573 / 1587

1826

16
10

 /
 1

62
5

1576 / 1590

1971* / 2117
764 889

4438

  

 
 

  

  

* ze złożonymi lusterkami
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CITROËN C4 SPACETOURER paraMeTrY TeCHNICzNe
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SILNIKI 1.5 BlueHDi 
130 S&S

1.5 BlueHDi
130 S&S EAT8

2.0 BlueHDi 
160 S&S EAT8

WERSJE FEEL, MORE LIFE, ORIGINS, SHINE MORE LIFE, ORIGINS, SHINE MORE LIFE, ORIGINS, SHINE

Typ Turbo Diesel ze zmienną geometrią, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem, 
chłodnica powietrza dolotowego

Liczba cylindrów - Liczba zaworów 4 - 16 4 - 16 4 - 16

pojemność skokowa (cm3) 1499 1499 1997

Moc maks. w kW przy obr/min 96 / 3750 96 / 3750 120 / 3750

Moment obrotowy  maks. w Nm przy obr/min 300 / 1750 300 / 1750 400 / 2000

Norma emisji spalin EURO 6.2

SKrzYNIa BIeGÓW

rodzaj (liczba przełożeń) Manualna (6) Automatyczna (8) Automatyczna (8)

uKŁad KIeroWNICzY

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 10,80

zaWIeSzeNIe - HaMuLCe - opoNY

zawieszenie Przednie: niezależne, typu MacPherson, z wahaczami, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe hydrauliczne,
stabilizator. Tylne: oś odkształcalna, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe hydrauliczne.

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

opony (dostępność na stronie 4) 205/60 R16 I 205/55 R17 205/55 R17 I 225/45 R18

LICzBa MIeJSC 5

poJeMNoŚĆ BaGaŻNIKa  wg normy Vda (dm3)

pod półką / bez półki 537 / 630

MaSY (kg) (1)

Masa własna 1320 1406 1517

dopuszczalna masa całkowita 1945 1980 2077

Ładowność 625 574 560

oSIĄGI

prędkość maksymalna (km/h) 198 198 210

0 - 100 km/h (sek.) 11,5 - 12,5 11,1 - 11,8 9,7 - 10,3

zuŻYCIe paLIWa i eMISJa Co2 (WLTp)(2)

W cyklu niskim (l/100 km) – – 7,32 - 7,915

W cyklu średnim (l/100 km) – – 5,899 - 6,549

W cyklu wysokim (l/100 km) – – 5,199 - 5,732

W cyklu bardzo wysokim (l/100 km) – – 6,329 - 6,816

W cyklu mieszanym (l/100 km) 4,912 - 5,522 5,015 - 5885 6,329 - 6,816

emisja Co2 wartość uśredniona (g/km) 128,67 - 144,69 131,58 - 154,46 157,77 / 172/46

paLIWo

olej napędowy + + +

pojemność zbiornika paliwa (w litrach) 55

pojemność zbiornika adBlue® (w litrach) 17

(2) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września
2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia
paliwa i emisji CO2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane
zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym
wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO2 zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele
pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają
sobie prawo do zmian specykacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html

ND - Dane niedostępne

Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.(1)


