
NIEUWE CITROËN C4 PICASSO
& GRAND C4 PICASSO
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CITROËN zorgt met de
Traction Avant voor
opschudding in de

autowereld. Deze auto heeft
een bijzondere eigenschap

waaraan hij zijn naam te
danken heeft: Traction Avant

betekent namelijk
voorwielaandrijving. Inmiddels

zijn bijna alle automerken
overgestapt op

voorwielaandrijving.

De CITROËN Type A gaat
in serieproductie.

CITROËN introduceert de TUB, een
moderne bestelwagen met onder andere
een schuifdeur. Hij wordt in 1948
opgevolgd door de Type H.

De 2CV verschijnt op het toneel,
ontworpen als «een zuinige en veilige
auto waarmee zo comfortabel moge-
lijk vier personen en 50 kg bagage
kunnen worden vervoerd».

1934

1919 1939 1948
Maak kennis met de bijzondere
modellen die vanaf 1919 de
geschiedenis van CITROËN 
hebben gemarkeerd.
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De CITROËN C4 CACTUS 
innoveert met zijn
design en zijn
beschermende Airbump®.

2014

Als voortrekker van de French
Touch in de jaren 90 met zijn hit
«Joli Dragon» heeft Le Tone zich
15 jaar gewijd aan de muziek, om
zich sinds 2011 meer toe te
leggen op de tekenkunst. Zijn

werk is zelfs geëxposeerd geweest in het Centre
Pompidou. Hoewel Le Tone een groot
bewonderaar is van artiesten die hun kleuren
beheersen, heeft hij zelf een voorkeur voor
zwart-wit. Hiermee vertelt hij eenvoudige verhalen
die hij met een viltstift aan het papier toevertrouwt.

1968
Het tijdperk van lichte en veelzijdige
auto’s zoals de Ami 6 en de Dyane.
En niet te vergeten de originele
Méhari die zich op elk terrein thuis
voelt en geschikt is voor alle
gebruiksdoeleinden.

1974
In de jaren 70 en 80 wordt het voo-
ruitstrevende imago van het merk verder 
versterkt met de CX, de BX, de AX en 
ten slotte de XM, een reislimousine met 
het elektronisch gestuurde hydraulische 
Hydractive veersysteem.

2017

BEKIJK
DE BEELDEN

DE 
INDRUKWEK-
KENDE 
TERUGKEER
VAN CITROËN 
IN DE 
RALLYSPORT.

Als vijfvoudig winnaar van de constructeurstitel in het wereld-
kampioenschap Rally-Raid tussen 1993 en 1997, acht kam-
pioenschappen in het WRC tussen 2003 en 2012 en drie 
opeenvolgende titels in drie deelnames aan het WTCC 2014-
2016), beschikt CITROËN over een uitzonderlijke erelijst. Met 
zijn buitengewone mentaliteit en zijn passie voor uitdagingen, 
maakt het Merk in 2017 weer zijn opwachting in het WRC, 
met één enkel doel: weer de onbetwiste nummer 1 worden.
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GAMMA

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN BERLINGO MULTISPACE CITROËN C4

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN C-ZERO

EEN CITROËN VOOR IEDEREEN
Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt, uw CITROËN biedt u altijd onovertroffen 
comfort en rijplezier.

SSO

CASSO

comfort en rijplezier.

CITROËN SPACETOURER
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NIEUWE CITROËN C4 PICASSO
EN GRAND C4 PICASSO

REISAUTO’S BIJ UITSTEK
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VEERCOMFORT
BLZ 18 - 19

PACK LOUNGE
BLZ 18 - 19

BINNENRUIMTE 
EN FLEXIBILITEIT
BLZ 20- 21

PLUSPUNTEN

DE 10 DOORSLAGGEVENDE VOORDELEN VAN DE NIEUWE
CITROËN C4 PICASSO EN GRAND C4 PICASSO

RT

E

TE 
TEIT

PANORAMISCHE
VOORRUIT
BLZ 22 - 23

DESIGN
BLZ 10 - 15
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HANDSFREE
ACHTERKLEP
BLZ 24 - 25

12 INCH HD-SCHERM
BLZ 26 - 27

CONNECTED
NAVIGATIE
BLZ 26 - 27

360°-
CAMERASYSTEEM
BLZ 28 - 29

MOTOREN
BLZ 32 - 35
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BLZ. 10 – DESIGN

BLZ. 16 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®

BLZ. 24 – TECHNOLOGIEËN

BLZ. 36 – BELANGRIJKSTE UITRUSTING

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE
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De Nieuwe CITROËN C4 PICASSO en GRAND C4 PICASSO 
bieden u het beste van de knowhow van CITROËN op het gebied 
van interieurdesign en technologie. De dynamische lijnen en 
karakteristieke lichtsignatuur, zowel voor als achter, zijn 
kenmerkend voor de persoonlijkheid van deze auto’s. Het 
comfortabele en flexibele interieur is elke keer weer een uitgelezen 
plek om ervaringen te delen en gezellig samen te zijn.  

TWEE MPV’S
5 OF 7 ZITPLAATSEN5 OF 7 ZITPLAATSEN
MODERN EN INNOVATIEF

NIEUW
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DESIGN

VAN UW NIEUWE CITROËN C4 PICASSO OF
GRAND C4 PICASSO

KIES ZELF DE KLEUR

GRIS ACIER

LAZULI BLUE

GRIS PLATINIUM

BLANC BANQUISE

ROUGE RUBI

NOIR ONYX

SABLE

BRUN MOKA
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OF PERSONALISEER
UW C4 PICASSO

NIEUW

Geef een extra karaktervol accent aan uw Nieuwe 
CITROËN C4 PICASSO door een carrosseriekleur te combineren 
met een dak en buitenspiegelkappen in de kleur Noir Onyx.

GRIS ACIER

LAZULI BLUE

BLANC BANQUISE

BRUN MOKA

ROUGE RUBI

SABLE

GRIS PLATINIUM
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DESIGN

KIES
DE INTERIEURAMBIANCE
DIE BIJ U PAST

Zijn voor u welzijn en licht belangrijk? Gaat uw voorkeur uit naar
een dynamisch interieur of voelt u meer voor een geraffineerde
en exclusieve ambiance? U kunt het interieur van uw Nieuwe
CITROËN C4 PICASSO of GRAND C4 PICASSO personaliseren
zodat het volledig aan uw wensen voldoet.
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AMBIANCE WILD BLUE
VOOR COMFORT EN DYNAMIEK
Wie een avontuurlijk karakter heeft, 

is uitstekend bediend met de 
ambiance Wild Blue, voor een actief 

en sportief leven. U kunt de 
voorpassagiersstoel in de tafelstand 

zetten en de achterstoelen 
verschuiven, zodat u de flexibiliteit 

van de CITROËN C4 PICASSO 
en GRAND C4 PICASSO 

optimaal kunt benutten.

AMBIANCE DUNE BEIGE
VOOR COMFORT EN WELZIJN
De ambiance Dune Beige legt de

nadruk op licht en welzijn. De
Relax-voorpassagiersstoel met

onderbeensteun en de voorstoelen
met massagefunctie zorgen voor een

onovertroffen comfort. Dankzij de
heerlijk zacht aanvoelende stof

Yatago Grey en de parfumeur reist u
extra ontspannen.

AMBIANCE HYPE GREY
VOOR COMFORT EN ELEGANTIE
De ambiance Hype Grey combineert

het raffinement van gedeeltelijk
lederen bekleding met de

voorzieningen van het Pack Lounge
en het Pack Enfant, voor een

comfort van het hoogste niveau.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

MEER
GEBRUIKSGEMAK

ONTSPANNEN
AUTORIJDEN

COCON-
EFFECT

PRAKTISCHE
VOORZIENINGEN
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VOOR EEN IN ALLE OPZICHTEN UNIEK COMFORT

CITROËN heeft een compleet programma opgezet dat erop is gericht

alle inzittenden van de auto in alle opzichten een uniek comfort

te bieden. Onder de noemer CITROËN ADVANCED COMFORT® 

voorziet dit programma in de toepassing van innovatieve,

hightech en intelligente oplossingen ten dienste van het welzijn

van lichaam en geest.

Aan alle verwachtingen van de gebruikers is gedacht, waarmee

de knowhow, durf en voorsprong van CITROËN op het gebied van comfort

in auto’s worden bevestigd.

Het programma is opgebouwd rond vier pijlers zachte materialen in 

combinatie met een prettige akoestiek, een onder alle omstandigheden 

gebruiksvriendelijk interieur, een aangename en ontspannen sfeer en ten 

slotte intuïtieve en nuttige technologieën.
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VOOR ULTIEM COMFORT
PACK LOUNGE

De zee van licht, de gebruiksvriendelijkheid en het 
ruimtegevoel geven het interieur van de Nieuwe 
CITROËN C4 PICASSO en GRAND C4 PICASSO de 
sfeer van een loft. De Nieuwe CITROËN C4 PICASSO 
en GRAND C4 PICASSO met het Pack Lounge 
(afhankelijk van de uitvoering) doen er voor een 
optimaal reiscomfort nog een schepje bovenop met 
voorstoelen met massagefunctie en een voorpassa-
giersstoel met uitklapbare onderbeensteun. Daarnaast 
zijn de voorstoelen voorzien van een in drie richtingen 
verstelbare Relax-hoofdsteun met zijsteunen die voor 
een optimale ondersteuning van het hoofd zorgen. 
Ook aan details zoals een individueel leeslampje bij de 
tafeltjes voor de achterpassagiers is gedacht. Het Pack 
Lounge is leverbaar in combinatie met de ambiances 
Dune Beige en Hype Grey. De jarenlange ervaring 
van CITROËN op onderstelgebied staat garant voor 
een ongekend veercomfort, een perfecte wegligging 
en veel rijplezier.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

De drie verschuifbare achterstoelen, waarvan de rugleuning kan worden 
versteld, hebben alle drie hetzelfde formaat en bieden de passagiers een 
optimaal comfort. Achter op de rugleuning van de voorstoelen* bevindt zich 
een uitklaptafeltje met een leeslampje. Met dit LED-lampje kan een 
achterpassagier comfortabel lezen zonder dat de andere passagiers erdoor 
gehinderd worden. In het ongekend ruime interieur genieten alle inzittenden 
maximaal van de reis. Dankzij de in tafelstand te zetten voorpassagiersstoel* 
en de vlakke laadvloer* kunt u ook bijzonder lange voorwerpen vervoeren. In 
de Nieuwe CITROËN C4 PICASSO en GRAND C4 PICASSO vindt u meer 
dan voldoende opbergruimtes: voorin beschikt u over een gekoeld 
dashboardkastje, een centraal opbergvak met Jack-, USB- en 
230V*-aansluiting en een groot opbergvak tussen de voorstoelen, terwijl de 
achterpassagiers beschikken over twee opbergvakken met deksel in de vloer en 
een opbergnet* achter op de rugleuning van beide voorstoelen. Bovendien 
bevindt zich onder de voorstoelen een opbergruimte* waarin u uw persoonlijke 
spullen kunt bewaren.

* Afhankelijk van de uitvoering.

EEN RUIM EN FLEXIBEL
INTERIEUR
VOOR NOG MEER COMFORT
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De panoramische voorruit zorgt voor ongekend veel licht in het 
interieur, verbetert het zicht voor alle inzittenden en versterkt 
het gevoel van ruimte en openheid. Het licht kan door de voor-
ruit en het panoramadak* ongehinderd naar binnen stromen.

*Afhankelijk van de uitvoering.

VOOR EEN IN HET LICHT
BADEND INTERIEUR

EEN PANORAMISCHE
VOORRUIT
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NIEUW

De Nieuwe CITROËN C4 PICASSO en 
GRAND C4 PICASSO zijn leverbaar met een 
innovatieve handsfree achterklep die u ook met 
de handen vol kunt openen: een voetbeweging 
in het bereik van een onder de achterbumper 
gemonteerde sensor is voldoende om de 
achterklep te openen of te sluiten. Zo wordt 
het in- en uitladen van de bagageruimte van 
uw nieuwe auto wel heel gemakkelijk.

DE HANDSFREE
ACHTERKLEP
MAAKT IN- EN UITLADEN NOG
GEMAKKELIJKER

TECHNOLOGIEËN24
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TECHNOLOGIEËN

De airconditioning met twee klimaatzones
biedt de bestuurder en de voorpassagier de
mogelijkheid om de temperatuur ieder naar
eigen wens in te stellen.

Links op het scherm ziet u de essentiële
rijinformatie. Rechts kunt u bijvoorbeeld de
rijhulpsystemen weergeven.
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ULTRA CONNECTED
VOOR EEN NOG INTUÏTIEVER GEBRUIK

NIEUW

De kaart van het nieuwe, permanent met internet verbonden 3D-navigatiesysteem, de
CITROËN Connect Nav, wordt weergegeven op het 7 inch touchscreen. Bij dit scherm
kunt u met een vingerbeweging inzoomen op de kaart. Om de navigatie in de grootste
Europese steden te vergemakkelijken worden bijvoorbeeld monumenten op realistische
wijze weergegeven. Er is vier keer per jaar een volledige update voor de vooraf in het
navigatiesysteem geprogrammeerde kaartgegevens beschikbaar waarvan 1 gratis. Het
systeem kan ook e-mails en sms-berichten oplezen, zodat u uw blik niet van de weg
hoeft te wenden. Bovendien zijn de services «Verkeersinformatie», «Tankstations»,
«Parkeerplaatsen», «Weer» en «Lokaal zoeken» 36 maanden lang inbegrepen. Op het
12 inch HD-panoramascherm wordt alle essentiële rijinformatie weergegeven. Hierop
kan ook de 3D-navigatiekaart in groot formaat worden weergegeven, voor een betere
leesbaarheid. De automatische zoomfunctie vergemakkelijkt het voorsorteren zodat u
volkomen ontspannen kunt rijden. U kunt dit scherm ook personaliseren en naar wens
configureren: rijhulpsystemen, multimediasysteem, boordcomputer enz.

Met de Mirror Screen-functie kunnen com-
patibele apps van uw smartphone worden 
weergegeven op het 7 inch touchscreen 
(werkt met Apple CarPlayTM, MirrorLink® 
en Android Auto).

CITROËN Connect Nav geeft verkeersinformatie in real 
time door, biedt alternatieve routes aan, toont parkeerplaat-
sen en tankstations op de kaart enz. Met de optie 
«Gevarenzones»* wordt u met geluidssignalen en visuele 
signalen in real time geattendeerd op gevarenzones op uw 
route.

*Beschikbaarheid afhankelijk van de landelijke verkeerswetgeving.

Het 12 inch HD-panoramascherm kan 
voor 2/3 aan uw eigen smaak worden 
aangepast door bijvoorbeeld de 
boordcomputer of de 3D-navigatiekaart 
erop weer te geven.

Het 360°-camerasysteem geeft een volledig
beeld van de auto in zijn omgeving zodat u
tijdens het manoeuvreren onmiddellijk
objecten in de buurt van uw auto kunt
herkennen.
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TECHNOLOGIEËN

RIJHULP
SYSTEMEN

Het 360°-camerasysteem, dat bestaat uit vier 
onopvallend aangebrachte camera’s, vergemakkelijkt 
het manoeuvreren. Om op elke situatie optimaal in te 
spelen, kunt kiezen uit 3 verschillende weergaven: de 
360°-weergave waarmee u de auto van bovenaf kunt 
zien en zo in één oogopslag objecten (auto’s, 
straatmeubilair, voetgangers) rondom de auto kunt 
herkennen, de weergave van uitsluitend het beeld achter 
de auto en de weergave van een panoramisch beeld 
links en rechts voor, wat bijzonder praktisch is als u 
bijvoorbeeld uw garage verlaat of uw tuinpoort uitrijdt.

360°- 
CAMERASYSTEEM

NIEUW

SPEED LIMIT
RECOGNITION
INTELLIGENT SPEED
ADAPTION
Dit systeem informeert de bestuurder continu over
de ter plaatse geldende snelheidslimiet.
Als de camera een verkeersbord met een
snelheidslimiet heeft gedetecteerd, kan de
bestuurder deze snelheid gebruiken als ingestelde
snelheid van de cruise control of de
snelheidsbegrenzer.
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PARK ASSIST SYSTEM
De Park Assist is een actief parkeerhulpsysteem
voor het fileparkeren of het parkeren in een vak
dwars op de rijbaan. Op verzoek van de bestuurder
detecteert het systeem een geschikt parkeervak en
wordt de auto automatisch en veilig in het vak
gestuurd. De bestuurder hoeft slechts de
achteruitversnelling in te schakelen, gas te geven
en te remmen.

ACHTERUITRIJ
CAMERA
De dagelijkse parkeermanoeuvres worden
kinderspel dankzij de achteruitrijcamera. Zodra de
bestuurder de achteruitversnelling inschakelt,
schakelt het 12 inch HD-panoramascherm (of
afhankelijk van de uitvoering het 7 inch touchscreen)
over op de beelden van de camera en geven lijnen
aan hoe de bestuurder moet sturen.

GROOTLICHT
ASSISTENT
De grootlichtassistent zorgt dat automatisch
overgeschakeld wordt van dimlicht naar grootlicht
en vice versa, afhankelijk van de detectie van
andere voertuigen.
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TECHNOLOGIEËN

OPTIMALE
VEILIGHEID

ACTIEVE CRUISE
CONTROL
MET STOPFUNCTIE
Dit systeem detecteert met een radarsensor 
uw voorligger en zorgt door automatisch 
afremmen en gas geven voor een van tevoren 
door de bestuurder ingestelde veilige afstand, 
waarbij de auto desnoods ook tot stilstand kan 
worden gebracht. (Leverbaar op de BlueHDi 
150 S&S EAT6 en zonder Stop-functie op 
andere motoruitvoeringen.)

NIEUW

ACTIEVE 
DODEHOEK- 
BEWAKING
Dit systeem laat een pictogram branden in het
buitenspiegelglas als er zich een voertuig in de
dode hoek bevindt (links of rechts). Als het systeem
is ingeschakeld, corrigeert het de koers van de auto
als de bestuurder op dat moment toch van rijstrook
gaat wisselen.

NIEUW
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NIEUW

Dit is een hulpsysteem voor situaties waarbij de 
bestuurder dreigt in te dommelen. Het corrigeert de 
koers van de auto en waarschuwt de bestuurder 
wanneer de auto de rijstrook dreigt te verlaten zonder 
dat de richtingaanwijzer is ingeschakeld. Dit systeem 
werkt vanaf een snelheid van 65 km/h. Als de 
bestuurder toch van rijstrook wil wisselen, kan hij de 
correctie ongedaan maken door het stuurwiel stevig 
vast te houden. Met de Driver Attention Alert 
waarschuwt dit systeem u ook voor indommelen.

LANE KEEPING 
ASSIST

NIEUW

WAARSCHUWING
KANS OP AANRIJDING
Deze functie waarschuwt de bestuurder voor een
dreigende aanrijding met een voorligger. Het systeem
werkt vanaf 30 km/h door middel van een radar aan
de voorzijde van de auto.

Dit noodremsysteem helpt aanrijdingen te
voorkomen. Het werkt vanaf 5 km/h en tot een
bepaalde snelheid bij de detectie van vaste of
bewegende objecten, of van voetgangers. Als een
dreigende aanrijding wordt gedetecteerd, wordt de
bestuurder gewaarschuwd. Als de bestuurder niet
reageert, remt het systeem de auto automatisch af.

ACTIVE
SAFETY BRAKE

NIEUW
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GROTE PRESTATIES
LAGERE CO2-UITSTOOT

Zowel de benzine- als de dieseluitvoeringen 
van de Nieuwe CITROËN C4 PICASSO en 
GRAND C4 PICASSO bieden uitstekende 
prestaties en een dynamisch rijgedrag onder 
alle omstandigheden. Het complete gamma 
bestaat uit 3 benzinemotoren (PureTech 110, 
PureTech 130 en THP165) en 2 dieselmotoren 
(BlueHDi 120 en BlueHDi 150) die allemaal 
zijn voorzien van een Stop & Start-systeem.

De automatische transmissie EAT6 schakelt altijd 
bij het juiste toerental en zorgt zo voor een laag 
brandstofverbruik en een geringe CO2-uitstoot. De 
nieuwe driecilinder PureTech 130 S&S-motor, die 
is voorzien van directe inspuiting en een 
hoogrendementsturbo van de nieuwste generatie 
(die met een toerental van 240.000 t/min draait), 
biedt bijzonder veel rijplezier, ook bij lage 
toerentallen. Hij biedt de beste balans tussen 
koppel bij lage toeren en vermogen van de markt: 
95% van het maximale koppel is beschikbaar 
tussen 1500 en 3500 t/min, voor een optimaal 
gebruik onder alle omstandigheden.

De PureTech 110- en 130-motor zijn onderscheiden
met de titel «Engine of the Year 2016» in de

categorie motoren met een cilinderinhoud van 1,0 tot
1,4 liter, door de jury van de door het Britse blad

« Engine Technology International » georganiseerde
verkiezing « International Engine of the Year Awards ».
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TECHNOLOGIEËN

NIEUW

ZUINIGE
MOTOREN

De aan de EAT6-transmissie gekoppelde nieuwe
PureTech 130 S&S-motor combineert de prestaties
van de PureTech-benzinemotor met de efficiency van
de automatische transmissie EAT6: een garantie
voor ultiem comfortabel autorijden. Dankzij de
PureTech- en BlueHDi-motoren zijn de Nieuwe
CITROËN C4 PICASSO en GRAND C4 PICASSO
met een CO2-uitstoot vanaf 94 g/km respectievelijk
98 g/km maatgevend op het gebied van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot. De PureTech
130 S&S-motor gekoppeld aan de EAT6-transmissie
combineert een geringe CO2-uitstoot van 115 g/km
met rijplezier van het hoogste niveau.

Scan deze code met uw smartphone om alle
video’s over de CITROËN C4 PICASSO en
GRAND C4 PICASSO te bekijken.
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CARROSSERIEKLEUREN*

UITRUSTING

BRUN MOKA (P) GRIS PLATINIUM (P)BLANC BANQUISE (N)

ROUGE RUBI (P) LAZULI BLUE (P)GRIS ACIER (M)

SABLE (P)NOIR ONYX (N)
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16” LICHTMETAAL
NOTOS

18” LICHTMETAAL
ÉOLE

DIAMANTÉE BLACK

17” LICHTMETAAL
SHAMAL

DIAMANTÉE BLACK**

17” LICHTMETAAL
AQUILLON

DIAMANTÉE BLACK***

17” LICHTMETAAL
ZEPHYR

DIAMANTÉE BLACK**

16”LICHTMETAAL
GARBIN****

17” LICHTMETAAL
LEVANT

GRIS ANTHRA****

INTERIEURAMBIANCES

WIELEN

* Ook leverbaar op de CITROËN GRAND C4 PICASSO.
** Uitsluitend op de CITROËN C4 PICASSO.
*** Uitsluitend op de CITROËN GRAND C4 PICASSO.
**** Als accessoire leverbaar, geleverd zonder bouten of naafdop.
(M): metalliclak – (P): parelmoerlak – (N): niet-metalliclak.
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de Nieuwe CITROËN C4 PICASSO en GRAND C4 PICASSO. De uitvoeringen van de auto’s die CITROËN in de Europese Unie 
op de markt brengt, kunnen van land tot land verschillen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, standaard of optioneel, verwijzen wij u naar het document «Prijslijst, uitrustingsspecifi  caties & technische gegevens» dat u 
kunt downloaden op de website citroen.nl.

STOF MILAZZO GRIJS

AMBIANCE WILD BLUE

LEER CLAUDIA MISTRALSTOF LEVANZO BLUE

STOF YATAGO GRIJS LEER CLAUDIA MISTRAL

AMBIANCE HYPE GREY

STOF FINN BLACK /
LEER CLAUDIA MISTRAL

LEER CLAUDIA MISTRAL

NAPPA LEDER BI-TON
BLACK & BEIGE

AMBIANCE DUNE BEIGE
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* Met ingeklapte buitenspiegels.

* Alle gegevens met betrekking tot de motoren kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Ga naar de website citroen.nl voor de meest recente
gegevens. De bovenstaande verbruikscijfers zijn officiële waarden die zijn vastgesteld aan de hand van Europese normen die gelden voor alle
fabrikanten en alle auto’s die in Europa worden verkocht. Deze waarden komen tot stand onder specifieke, voorgeschreven
testomstandigheden (temperatuur, gewicht van de auto, type rollentestbank, enz.) en met een uiterst rustige rijstijl. In de praktijk zal het
brandstofverbruik van uw auto van deze officiële waarden afwijken: het verbruik wordt immers beïnvloed door het verkeer, de
weersomstandigheden, de belading van de auto, uw rijstijl, de bandenspanning, de aanwezigheid van allesdragers (ook zonder belading),
veelvuldig gebruik van de airconditioning en/of de verwarming, de staat van de auto enzovoort. Zie voor meer informatie over het verbeteren
van uw brandstofverbruik «Tips voor groen rijden» op citroen.nl.

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT (ECE-norm 1999-100)*

Motor Wielmaat

In de 
bebouwde

kom
(l/100 km)

Buiten de 
bebouwde

kom 
(l/100 km)

Gecombineerd
(l/100 km)

CO2-uitstoot
(g/km)

Citroën C4 Picasso PureTech 110 S&S 16” en 17” 6,3 4,4 5,1 115

Citroën C4 Picasso BlueHDi 120 S&S 94g 16” 4,1 3,3 3,6 94

Citroën C4 Picasso BlueHDi 120 S&S 16” en 17” 4,4 3,5 3,8 100

Citroën C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6 16” en 17” 4,4 3,7 3,9 103

Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S 98g 16” 4,5 3,3 3,8 98

Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
16” 4,6 3,7 4,0 105

17” 4,5 3,8 4,0 106

Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6 16” en 17” 4,6 3,7 4,0 106

Citroën C4 Picasso en Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S
16” 6,1 4,3 5,0 115

17” 6,1 4,3 5,0 116

Citroën C4 Picasso en Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S EAT6 16” en 17” 6,4 4,4 5,1 115

Citroën C4 Picasso en Grand C4 Picasso THP 165 S&S EAT6 17” 7,4 4,6 5,6 130

Citroën C4 Picasso en Grand C4 Picasso BlueHDi 150 S&S 17” 4,7 3,7 4,1 106

Citroën C4 Picasso en Grand C4 Picasso BlueHDi 150 S&S EAT6 17” 5,0 3,9 4,3 112

RESPECT 
VOOR HET MILIEU

SELECTIE VAN ACCESSOIRES
Personaliseer uw NIEUWE CITROËN C4 PICASSO et GRAND C4 PICASSO.

CD speler in dashboardkastje Bagagebeschermbak

Fietsendrager op de trekhaak KinderzitjesInstaplijsten van geborsteld 
aluminium
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• COMMERCIËLE GARANTIE 2 JAAR 
Reparatie of vervanging van defecte onderdelen. Citroën Assistance, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. 

• GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT
12 jaar voor personenauto’s. 5 jaar voor bedrijfsauto’s.

• LAKGARANTIE
3 jaar voor personenauto’s. 2 jaar voor bedrijfsauto’s.

• VERVANGEND VERVOER
U krijgt tegen een voordelig tarief een leenauto aangeboden als uw auto in de werkplaats is.

MyCITROËN FreeDrive

• VERLENGDE GARANTIE
Met de verlengde garantieverzekering van MyCITROËN FreeDrive kunt u de twee jaar fabrieksga-
rantie verlengen tot drie, vier of vijf jaar. De Citroën Erkend Reparateur verhelpt dan gratis en 
vakkundig alle elektrische, hydraulische of mechanische problemen die onder de dekking vallen. 

Daarnaast dekt de verlengde garantieverzekering uitgebreide pechhulpverlening in bijna heel 
Europa met Citroën Assistance. U kunt deze verlengde garantieverzekering direct afsluiten bij 
aanschaf van uw nieuwe auto, maar ook gedurende de standaard garantieperiode van 
24 maanden. MyCITROËN FreeDrive is toegesneden op uw persoonlijke situatie. Naast de 
keuze voor de looptijd en het aantal kilometers, kunt u een verlengde garantieverzekering uit-
breiden met een aantal bouwstenen.

• BOUWSTENEN
- Voorgeschreven onderhoud
- Vervanging van slijtagedelen
- Een jaarlijkse aircocheck
- Het Citroën-bandencontract

Voor meer informatie of het afsluiten van een MyCITROËN FreeDrive kunt u contact opne-
men met uw Citroën-dealer of kijk op www.citroen.nl/freedrive

VOOR ZEKERHEID GAAT U NAAR DE CITROËN-DEALER

AUTOMOBILES CITROËN : Naamloze ven-
nootschap met een kapitaal van 159.000.000 euro - 
Hoofdkantoor: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 
17,Frankrijk – RCS Paris 642 050 199. Dit docu-
ment betreft uitsluitend auto’s die in de Europese Unie 
worden verkocht. De in dit document vermelde infor-
matie over de modellen en hun kenmerken was actueel 
ten tijde van het ter perse gaan van deze uitgave: deze 

informatie is niet bindend. CITROËN behoudt zich het 
recht voor om zonder kennisgeving vooraf de kenmer-
ken van de hier getoonde uitvoeringen te wijzigen, zon-
der de verplichting dit document te hoeven aanpassen. 
Automobiles Citroën verklaart hierbij dat aan de bepa-
lingen van de EG-richtlijn nr. 2000/53 CE van 
18 september 2000 met betrekking tot sloopauto’s is 
voldaan en dat bij de fabricage van door CITROËN ver-

kochte auto’s gebruik wordt gemaakt van gerecyclede 
materialen. De weergegeven kleuren geven slechts een 
indicatie van de daadwerkelijke kleur; met de huidige 
druktechnieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweer-
gave niet mogelijk. De door carrosseriebedrijven omge-
bouwde auto’s kunnen verschillen qua technische 
kenmerken, prestaties, brandstofverbruik, CO2-uitstoot 
en uitrusting van de hier getoonde uitvoeringen. Wij 

hebben deze brochure met uiterste zorg samengesteld. 
Mocht u desondanks een fout ontdekken, neem dan 
gerust contact met ons op. Neem voor meer informatie 
contact op met de telefonische klantenservice van 
CITROËN of ga naar www.citroën.nl. Neem voor meer 
informatie over de diensten van CITROËN contact 
op met een van onze dealers. Citroën Assistance: 
0800-022 22 44 (gratis nummer).

CITROËN : 
SERVICE DIE U MAG VERWACHTEN

 

TRANSPARANTIE
OM UW VERTROUWEN
TE WINNEN

CITROËN
&YOU citroen.nl

beoordelingen van klanten
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MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app. A
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