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Grand C4 Spacetourer

Atjaunināts Grand C4 Spacetourer

Citroën - tas vienmēr ir komforts un praktiskums roku rokā. Nepārspējama

dizaina Grand C4 Spacetourer ir viss tas un pat vairāk.

Citroën-am C4 raksturīgas ērtības piedāvā Grand C4 Spacetourer daudzi viedi risinājumi, gan

automašīnas iekšpusē gan ārpus automašīnas. Piemēram, lai atvērtu aizmugurējās durvis, ir

pietiekami ar vienkāršu kājas kustību zem aizmugurējā bufera, durvis atveras - aizveras ar

elektromotora darbību.

C4 Picasso iekštelpu dekorē mazi LED gaismekļi, kas apgaismo tumsā durvju rokturus un

pakāji. Grand C4 Spacetourer ikdienas ērtību nodrošina iedarbināšana bez atslēgas, palīgierīce

braukšanas uzsākšanai slīpumā, automātiskās tuvās-tālās gaismas pārslēgšanas sistēma,

aklās zonas brīdinājuma sistēma, parkošanās sensori un atpakaļgaitas kamera apkārtnes

skanēšanai 360 grādu diapazonā.

Viedā pasaulē viedi.

Mūsdienu laiki prasa modernus risinājumus un Citroën to jomā ir čempions. Jaunais Grand C4

Spacetourer ir aprīkots ar visu veidu moderniem viedņiem, piemēram, ātruma ierobežojumu

noteikšanas un pareiza braukšanas ātruma ieteikumu sistēma. Grand C4 Spacetourer ierosina

vadītājam paredzēt kafijas pauzi, informējot par to ar kafijas tasi uz instrumentu paneļa.

Savukārt par vadītāja un priekšējā pasažiera svaigumu rūpējas priekšējie sēdekļi ar masāžas

funkciju.

Par noslieci no braukšanas joslas brīdina uzraudzības sistēma, distances attālumu starp priekšā

braucošo transportlīdzekli saglabā adaptīvā kruīza kontrole. Ceļa citu lietotāju drošību uzlabo
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Grand C4 Spacetourer pašbremzēšanas funkcija, kura, gadījumā ja vadītājs nereaģē, spēj auto

nerespondences situācijā to patstāvīgi apstādināt.

Saskaņā ar viedo pasauli jauno Grand C4 Spacetourer var savienot ar jebkuru viedes iekārtu,

borta ekrāna redzamā navigācijas karte redzama 3D attēlā. Braukšanas informācijas rādīšanai

un vadītājam nepieciešamās informācijas sniegšanai, viduskonsolē ir uzstādīts 7 collu

skārienekrāns, kura darbības tiek attēlotas 12 collu ekrānā.

Attiecas 3 g. vai 100 000 km garantija. Ja nepieciešams, ir iespējams iegādāties papildu

garantiju:

3 gadi vai 150 000 km - 520 €

3 gadi vai 200 000 km - 1145 €

4 gadi vai 100 000 km - 260 €

4 gadi vai 120 000 km - 335 €

4 gadi vai 150 000 km - 625 €

4 gadi vai 200 000 km - 1365 €

5 gadi vai 100 000 km - 425 €

5 gadi vai 120 000 km - 530 €

5 gadi vai 150 000 km - 765 €

5 gadi vai 200 000 km - 1385 €

6 gadi vai 120 000 km - 965 €

6 gadi vai 150 000 km - 1230 €

6 gadi vai 200 000 km - 1730 €

Cenas norādītas ar PVN.

Cenrādis

 Transmi

sija

Jauda

(kW / zs)

Degv

iela

Cena Cena ar at

laidi

EUR

iekļ.PVN

21%

Ikmēneš

a maksa

60 mēn

eši

15%

pirmā

iemaksa

 
BlueHDi 130 Live M 96 / 130 D 27 400 23 900 303

 
BlueHDi 150 Feel M 110 / 150 D 29 600 26 100 328

 
BlueHDi 160 Feel A 116 / 160 D 31 600 28 100 350

 
BlueHDi 160 Shine A 116 / 160 D 34 900 31 400 387

 

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. Veho Eesti

AS patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod  bez

iepriekšēja brīdinājuma.

Cenas norādītas ar PVN.
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Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no

transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa

Jauna Citroën iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62  €,

procentu likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā

summa: 11 900 € ar PVN, depozīts  1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce

Standarta aprīkojums

 Live Feel Shine

 Iekļauts Live pakā

EBA elektroniskā bremzēšanas

palīgsistēma

 

   

ESP elektroniskā stabilitātes kontrole

 

   

Metāliska krāsa

 

   

7 collu skārienekrāns dažādu funkciju

pārvaldīšanai

 

   

Automātiskā klimata kontrole,

atsevišķas vadības ierīces 2. rindai,

lietus sensors

 

   

Automātiskā klimata kontrole, kuru

pārvalda, izmantojot 7 collu

skārienekrānu

 

   

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs

 

   

Iebūvētas radio vadības ierīces uz

stūres, 6 skandas

 

   

Stūre ar vadības ierīcēm

 

   

USB, AUX kontakligzda, Bluetooth

brīvroku tālruņa sistēma

 

   

7 sēdvietas 2-3-2 (pēdējās divas ir

iebūvētas grīdā)

 

   

Elektriski vadāmi priekšējie un

aizmugurējie logi

 

   

Elektroniskā rokas bremze

 

   

LED dienas gaitas lukturi

 

   

Miglas lukturi

 

   

Apsildāmas priekšējās sēdvietas

 

   

Apsildāmi elektriski vadāmi ārējie

atpakaļskata spoguļi

 

   

Apsildāms aizmugurējais logs, stikla

tīrītājs un apskalotājs

 

   

Atermisks panorāmas tipa vējstikls,

12V kontakligzda

 

   

Palīgsistēma kustībai slīpumā
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 Live Feel Shine

 
Paplātes galds priekšējās atzveltnēs

 

   

Vadītāja sēdvietas augstuma

regulēšana

 

   

Sānu drošības spilveni un aizkara tipa

drošības spilveni

 

   

Vadītāja un pasažiera drošības spilveni

(izslēgšana)

 

   

Milazzo pelēks auduma salons

 

   

16 collu riteņi, 205/60R16 riepas

 

   

Riepu remonta komplekts

 

   

Riepu spiediena uzraudzības sistēma

 

   

Bezmaksas Citroën palīdzības

pakalpojumi, derīgi garantijas laikā

 

   

Feel, kas pievienota pakai Live

16 collu "NOTOS" alumīnija riteņi,

riepas 205/60R16 (17 collu "ZEPHYR"

alumīnija riteņi ar HDi150 dzinēju)

 

   

3D navigācija, Bluetooth-Wifi un

spoguļa skata ekrāns

 

   

Atermisks panorāmas tipa vējstikls,

12V kontakligzda

 

   

Gari iebūvēti jumta reliņi, sudraba

 

   

Pasažiera sēdvieta, kuru var nolocīt

galdiņa stāvoklī

 

   

Paplātes galds priekšējās atzveltnēs

 

   

Statiskais pagriezienu apgaismojums

 

   

12 collu HD panorāmas tipa displejs ar

maināmiem motīviem

 

   

Ādas stūre ar vadības ierīcēm

 

   

Atpakaļskata kamera, automašīnas

novietošanai stāvvietā paredzētie

aizmugurējie sensori, elektriski vadāmi

ārējie atpakaļskata s

 

   

Atpakaļskata kamera, automašīnas

novietošanai stāvvietā paredzētie

aizmugurējie sensori, elektriski vadāmi

ārējie atpakaļskata s

 

   

Iebūvēta signalizācija

 

   

Atslēgšana un iedarbināšana bez

atslēgas

 

   

Shine, kas pievienota pakai Feel

17 collu "ZEBRA" alumīnija riteņi,

205/55R17 riepas

 

   

3D stila LED aizmugurējās gaismas
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 Live Feel Shine

 
Automātiska palīgsistēma automašīnas

novietošanai stāvvietā, aklo zonu

uzraudzīšana

 

   

Ātruma ierobežojumu zīmju

konstatēšana

 

   

Palīgsistēma vadītāja uzmanības

noturēšanai

 

   

Elektriskā sistēma bērnu drošībai

 

   

Elektriski vadāms bagāžas nodalījums

 

   

Automašīnas novietošanai stāvvietā

paredzētie priekšējie sensori

 

   

Brīvroku bagāžas nodalījuma

atvēršana

 

   

Melns "Finn" audums / pelēka pusādas

salona apdare, pelēks priekšējais

panelis

 

   

Pack Lounge - masāžas funkcija

priekšējām sēdvietām + pasažiera

sēdvieta ar atpūtas funkciju

 

   

Tonēti un laminēti sānu logi

 

   

Salona spoguļa aptumšošanās funkcija

 

   

Aprīkojums

 Live Feel Shine

 Rūpnīcas papildus aprīkojums

Elektriskā brīvroku bagāžas nodalījuma

atvēršana, atslēgšana un

iedarbināšana bez atslēgas, tonēti logi

655 655

 

   

Elektriskā sistēma bērnu drošībai 150 150

 

   

Iebūvēta signalizācija 300

 

   

360° skats, automātiska palīgsistēma

automašīnas novietošanai stāvvietā,

automašīnas novietošanai stāvvietā

paredzētie priekšēji

950

 

   

360° skats, automātiska palīgsistēma

automašīnas novietošanai stāvvietā,

automašīnas novietošanai stāvvietā

paredzētie priekšēji

950

 

   

Automātiska palīgsistēma automašīnas

novietošanai stāvvietā, automašīnas

novietošanai stāvvietā paredzētie

priekšējie sensori, a

500
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 Live Feel Shine

 
Automātiska palīgsistēma automašīnas

novietošanai stāvvietā, automašīnas

novietošanai stāvvietā paredzētie

priekšējie sensori, a

500

 

   

Atslēgšana un iedarbināšana bez

atslēgas

300

 

   

3D stila LED aizmugurējās gaismas,

tonēti aizmugurējie logi

500 500

 

   

Elektriski vadāms bagāžas

nodalījums,tonēti aizmugurējie logi

560 560

 

   

Salona spoguļa aptumšošanās funkcija 80 80

 

   

Panorāmas tipa jumts 640 640 650

 

   

17 collu "AQUILLON" alumīnija riteņi,

205/55R17 riepas

350 350

 

   

Pack Drive Assist 390

 

   

Automātisku tālo gaismu funkcija +

 

   

Joslu šķērsošanas brīdinājuma

sistēma

+

 

   

17 collu "ZEPHYR" alumīnija riteņi,

205/55R17 riepas

400 400

 

   

360° skats, automātiska palīgsistēma

automašīnas novietošanai stāvvietā,

automašīnas novietošanai stāvvietā

paredzētie priekšēji

840

 

   

Ksenona gaismas 1100 1100 1100

 

   

Levanzo auduma apdare zilam /

pelēkam priekšējam panelim

460 460

 

   

Melns "Finn" audums / pelēka pusādas

salona apdare, pelēks priekšējais

panelis

1000 1000

 

   

Yatago auduma apdare pelēkam /

smilškrāsas priekšējam panelim

460 460

 

   

Claudia ādas salona apdare melns /

"Dune" smilškrāsas priekšējais panelis

2200 2200 2000

 

   

Claudia ādas salona apdare melns /

"Hype" pelēks priekšējais panelis

2200 2200 2000

 

   

Graine ādas salona apdare melns /

koši zils priekšējais panelis

2200 2200 2000

 

   

Nappa ādas salona apdare melna 2

toņos un smilškrāsas / kāpu smilšu

krāsas priekšējais panelis

2980 2980 2750

 

   

18 collu alumīnija riteņi 350

 

   

Maza izmēra rezerves ritenis 120

 

   

230V kontakligzda 120 120 100
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 Live Feel Shine

 
Citroen Connect Box 320

 

   

Citroen Connect Box 300 300

 

   

Latvijā uzstādītais papildus aprīkojums

Reģistrācija CSDD + LE drošības

komplekts + tekstila paklājiņi

300 300 300

 

   

Signalizācija 280 280

 

   

Dubļusargi aizmugurējie 61

 

   

Dubļusargi aizmugurējie 60 60

 

   

Dubļusargi priekšējie 60 60 61

 

   

Salona gumijas paklājiņi 70 70 58

 

   

Salona gumijas paklājiņi, vanniņas ar

paaugstinātām malām

70 70

 

   

Salona gumijas paklājiņi, vanniņas ar

paaugstinātām malām

68

 

   

Gumijas paklājiņš bagāžas

nodalījumam

150 150 0

 

   

Jumta reliņi, slēdzami, max. 80 kg 175 175

 

   

Jumta reliņi, slēdzami, max. 80 kg 175

 

   

Fiksēta stiprinājuma sakabes āķis,

vadu komplekts 1609829480

580 580 580

 

   

Noņemams sakabes āķis, vadu

komplekts 1609829480

745 745 742

 

   

Vada kontaktdakšas adapteris 13-7 30 30 26

 

   

Siets suņu pārvadāšanai, metāla 170 170 167

 

   

Pretaizdzīšanas skrūves tērauda

riteņiem

45 45 42

 

   

Pretaizdzīšanas skrūves vieglmetāla

riteņiem

45 45 44

 

   

Vieglmetāla riteņa skrūves 40 40 40

 

   

Apsildes elements DEFA 265 265

 

   

DEFA WarmUp Termini 2100 415 415

 

   

DEFA WarmUp Termini 2100 Smart

Start

830 830

 

   

Salona sildītājs Termini 1350W Defa

A430051 +

190 190

 

   

Aizmugurējo logu tonēšana 185 185 185

 

   

Tehniskie dati

 BlueHDi 130 BlueHDi 150 BlueHDi 160

 Motors

Veids BlueHDi 130 BlueHDi 150 BlueHDi 160
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 BlueHDi 130 BlueHDi 150 BlueHDi 160

 
Cilindru skaits R4

 

 

Darba tilpums, cm³ 1997

 

 

Maksimālā jauda,

kW/ZS/apgr/min

96 / 130 110 / 150 116 / 160

 

   

Transmisija M A

 

  

Dzenošā ass Priekša

 

 

Šasijas tips

Durvju skaits 5

 

 

Sēdvietu skaits 7

 

 

Kategorija M1

 

 

Veida apakšgrupa Minivens

 

 

Izmēri

Garums, mm 4602

 

 

Platums, mm 1826

 

 

Augstums, mm 1644

 

 

Garenbāze, mm 2840

 

 

Min.apgriešanās

rādiuss, m

10,8

 

 

Kravas telpas

/bagāžnieka tilpums 

(garums / platums /

augstums / tilpums

645 l

 

 

Masas

Nokomplektētas

automašīnas

pašmasa, kg

1551

 

 

Pilna masa, kg 2280

 

 

Piekabes maksimāli

pieļaujamais svars ar /

bez bremzēm, kg

1600/750

 

 

Nokomplektētas

automašīnas

kravnesība, kg

729

 

 

Degvielas tvertnes

tilpums

55

 

 

Degvielas patēriņš

Degvielas veids D

 

 

Riepas un riteņi

Riepas izmēri 205/55R17

 

 

Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no

transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa


