
ΝΕΟ CITROËN C4
100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, ΒΕΝΖΙΝΗ Η DIESEL



Από το 1919 μέχρι σήμε-

ρα,ανακαλύψτε τα ξεχω-

ριστά μας μοντέλα που 

έχουν δημιουργήσει την 

ιστορία της Citroën.

Αποκάλυψη της FrenchTouch 

μουσικής σκηνής στη 

δεκαετία του ’90 με το 

κομμάτι «JoliDragon», 

ο LeTone αφοσιώνεται στη 

μουσική για 15 χρόνια. Από το 

2011 ασχολείται με το σκίτσο 

και παρουσιάζει τη δουλειά 

του στο Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού του Παρισιού. 

Αν και θαυμάζει τους καλλιτέχνες που 

δουλεύουν με χρώμα, ο ίδιος προτιμά την 

ασπρόμαυρη εικονογράφηση για να αφηγείται 

απλές ιστορίες που σκιτσάρει με μαρκαδόρο 

στα σημειωματάριά του.

Η Citroën φέρνει την επανάσταση 

στην αυτοκίνηση παρουσιάζοντας 

την Traction Avant. Το συγκεκριμένο 

αυτοκίνητο διέθετε μία ιδιαιτερότητα 

στην οποία οφειλόταν και η ονομασία 

του: η κίνηση μεταδίδονταν στους 

εμπρός τροχούς.

H Citroën λανσάρει το Tub, ένα σύγχρονο, 

ελαφρύ van με πλευρική συρόμενη πόρτα. 

Διάδοχος του Tub είναι το Type H, που 

πρωτοεμφανίζεται το 1948.

Έχει έρθει ο καιρός των ελαφρών και 

ευέλικτων αυτοκινήτων, όπως το l’Ami 

6, το Dyane και το Méhari, ένα 

πρωτότυπο όχημα για κάθε τύπο 

εδάφους και για κάθε χρήση.

Στην διεθνή έκθεση αυτοκινήτου εκείνης 

της χρονιάς η DS παρουσιάζεται με τη 

μορφή ενός UFO, και με την αεροδυνα-

μική της σχεδίαση προσελκύει αμέσως την 

προσοχή. Σχεδιασμένο από τον Flaminio 

Bertoni, με ιδιαίτερα φουτουριστική 

εμφάνιση, το μοντέλο απέκτησε αμέσως 

το προσωνύμιο «ιπτάμενος δίσκος».

Με τη μοντέρνα και αεροδυναμική της 

εμφάνιση, η GS θα παραμείνει για καιρό ένα 

από τα πιο άνετα sedan της αγοράς.  

Εξοπλισμένη με τετρακύλινδρο κινητήρα και 

υδροπνευματική ανάρτηση, θα πουλήσει 

σχεδόν 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

1934 1939 1948 1955 1968
Το 2 CV σχεδιάστηκε με στόχο τη 

δημιουργία «ενός αυτοκινήτου 

οικονομικού και ασφαλούς, ικανού να 

μεταφέρει 4 άτομα και αποσκευές 50 

κιλών με τη μέγιστη δυνατή άνεση».

2019

Το πρωτότυπο 19_19 αποτελεί ένα 

ξεχωριστό αυτοκίνητο εντυπωσιακού 

design, 100% ηλεκτροκίνητο και 

εμπνευσμένο από την αεροναυπηγική. 

Προσφέρει άνεση υψηλού επιπέδου, 

όντας πραγματικά ένα σαλόνι σε 

τροχούς, γεγονός που οφείλεται 

κυρίως στις έξυπνες αναρτήσεις του. 

Η τεχνολογική του αρτιότητα 

αποτυπώνεται από την αυτονομία 800 

χλμ. και από την δυνατότητα 

αυτόνομης οδήγησης.

Η Citroën λανσάρει τη CX. 

Ένα μοντέλο που ενσωματώνει όλα 

τα πλεονεκτήματα της τεχνολογικής 

υπεροχής της μάρκας. Το σύνολο 

κινητήρα-κιβωτίου τοποθετημένο 

εμπρός, οι υδροπνευματικές 

αναρτήσεις που διατηρούν σταθερό 

το ύψος του αμαξώματος, το κοίλο 

πίσω παράθυρο και ο φουτουριστικός 

πίνακας οργάνων, είναι μερικές από 

τις καινοτομίες που της εξασφάλισαν 

μία λαμπρή εμπορική πορεία.

1974

1970
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ΓΚΑΜΑ

Απολαύστε μοναδικές διαδρομές εντός ή 

εκτός πόλης, γνωρίζοντας την ασυναγώνιστη 

αίσθηση άνεσης και ηρεμίας που προσφέρει 

η Citroën.

ΓΚΑΜΑ 
CITROËN

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

SUV CITROËN 

C5 AIRCROSS

SUV CITROËN 

C5 AIRCROSS HYBRID

SUV COMPACT

CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN 

GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURERCITROËN SPACETOURER CITROËN SPACETOURER

(ΑΜΑΞΩΜΑ  M) (ΑΜΑΞΩΜΑ  XL)(ΑΜΑΞΩΜΑ  XS)

CITROËN C1

CITROËN Ë-C4

CITROËN BERLINGO

(ΑΜΑΞΩΜΑ  M)

CITROËN BERLINGO

(ΑΜΑΞΩΜΑ  XL)

CITROËN C4CITROËN C3

CITROËN AMI

100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΝΕΟ CITROËN C4
100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, ΒΕΝΖΙΝΗ Η DIESEL

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΑΣ ΑΝΗΚΕI
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ΔΕΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΥΠΕΡΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΚΙΝΤΗΡΩΝ
100% ηλεκτρικό, βενζίνη ή diesel.

ΣΕΛ. 10 - 11

Αποκλειστικό και καινοτόμο σύστημα ανάρτησης που 

προσφέρει κορυφαία άνεση οδήγησης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ 
PROGRESSIVE 
HYDRAULIC CUSHIONS®

ΣΕΛ. 22 - 23

Ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα του design της Citroën 

που συνδυάζει τη στιβαρότητα ενός SUV με την 

αεροδυναμική των coupe και την άνεση των hatchback.

ΕΝΑ CONCEPT 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΣΕΛ. 14  - 19

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
ADVANCED COMFORT
Η καινοτόμος σχεδίαση των καθισμάτων προσφέρει μία 

πρωτόγνωρη εμπειρία και αίσθηση άνεσης.

ΣΕΛ. 24 - 25

Ανακαλύψτε τα ενημερωτικά βίντεο του 
Νέου Citroën C4 σκανάροντας τον κωδικό 

με το smartphone σας. 

Τα παραπάνω στοιχεία εξοπλισμού διατίθενται στον βασικό η τον προαιρετικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου ανάλογα με την έκδοση.

Τεχνολογίες που βελτιώνουν την ασφάλεια και το 

επίπεδο άνεσης στο εσωτερικό.

20 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΣΕΛ. 56 - 59

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: 
HD ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 10”
Οθόνη HD τύπου tablet με φωνητική αναγνώριση που 

ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. 

ΣΕΛ. 36 - 39

Έκδοση 100% ηλεκτροκίνητη, αθόρυβη, με μηδενικές εκπομπές 

ρύπων CO2 και χωρίς κραδασμούς. 

ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΣΗΣ: 
CITROËN Ë-COMFORT

ΣΕΛ. 32 - 33

Προσφέρει μια μοναδική εμπειρία απολαυστικής οδήγησης. 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 8 ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΕΛ. 40 - 41

Μία μοναδική καινοτομία της Citroën, ένα έξυπνο σύστημα στο 

ταμπλό που επιτρέπει ασφαλή στήριξη του tablet σας.

SMART PAD SUPPORT
CITROËN™

ΣΕΛ. 28 - 29

Φωτεινό και ευρύχωρο εσωτερικό προσφέρει 

κορυφαία άνεση ακόμη και στους 3 πίσω επιβάτες. 

ΚΟΡΥΦΑΙA 
ΕΠΙΠΕΔA ANΕΣΗΣ

ΣΕΛ. 26 - 27
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σ. 10   ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Σ. 20   CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Σ. 34   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ. 60   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σ. 10  ΣΧΕΔΙΑ

Σ. 20  CITROË

Σ. 34  ΤΕΧΝΟΛ

Σ. 60  ΔΙΑΜΟΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ8 9



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τα Νέα Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, προσφέρουν την επιλογή του κινητήρα 

που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και την καθημερινότητα σας. Ανεξάρτητα με τον 

κινητήρα που θα επιλέξετε, όλες οι εκδόσεις προσφέρουν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά 

όσον αφορά την άνεση, το σχεδιασμό και την πρακτικότητα. 

Στην πόλη, το Νέο Citroën ë-C4 επιτρέπει την πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης 

κυκλοφορίας, αλλά και την ευχαρίστηση οδήγησης ενός 100% ηλεκτρικού οχήματος, χωρίς 

εκπομπές ρύπων CO2 και με πραγματική οικονομία χρήσης.

ΘΕΡΜΙΚΟΣ Η 100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ EAT8

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

50 KWH

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΜΙΚΤΟ 

ΚΥΚΛΟ ΑΠΟ 4,5Λ./100KM*

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 8 ΕΤΗ Η 160.000KM 

ΓΙΑ ΤΟ 70% ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ

CO2 ΑΠΟ 118ΓΡ/KM*

ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ 

(100 KM ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ)

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 155 ΙΠΠΟΥΣ

ΙΣΧΥΣ 100 KW 

(136HP)

*Βάση προτύπου WLTP.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ10 11



Ανακαλύψτε όλα τα 
βίντεο το Νέου Citroë n C4 

σκανάροντας τον κωδικό 
με το smartphone σας. 

DES
IGN

Τα νέα Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, εκφράζουν 

τις αξίες της μάρκας. Μια νέα πρόταση σχεδίασης η οποία 

συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία από τρεις διαφορετικούς 

κόσμους: τη στιβαρότητα ενός SUV, την αεροδυναμική των 

coupe και την άνεση που προσφέρουν τα hatchback. 

Μοντέρνος σχεδιασμός που προσφέρει ταυτόχρονα και μια 

πληθώρα δυνατοτήτων εξατομίκευσης χάρη στους 31 δυνατούς 

χρωματικούς συνδυασμούς. 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ12 13
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Ζάντες αλουμινίου 18" 
Aeroblade Diamantee 

διαμέτρου 690mm

Τα Νέα Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, 

συνδυάζουν αρμονικά τις ρευστές και εκλεπτυσμένες 

γραμμές ενός hatchback με τους γενναιόδωρους χώρους και 

τη στιβαρότητα ενός SUV. Η κεκλιμένη γραμμή της οροφής 

προσφέρει ένα μοναδικό αεροδυναμικό προφίλ ενώ η 

αυξημένη απόσταση από το έδαφος και οι τροχοί μεγάλης 

διαμέτρου (690mm) τονίζουν τον δυναμικό και επιβλητικό 

χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ14 15



Τα Νέα Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, 

ενσωματώνουν τη νέα σχεδιαστική υπογραφή της μάρκας 

με τα διπλά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED και 

το χρωμιωμένο έμβλημα Citroën που σχηματίζει ένα 

χαρακτηριστικό «V». Το πίσω μέρος, τονίζει το πλάτος, 

τον δυναμισμό και τη στιβαρότητα του αυτοκινήτου, 

χάρη στο μαύρο γυαλιστερό πλαίσιο που εκτείνεται στα 

επίσης νέας σχεδίασης, πλαϊνά φωτιστικά σώματα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ16 17



Τα Νέα Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό 

προσφέρουν ένα μοντέρνο εσωτερικό που ενισχύει 

την ευεξία και την ηρεμία των επιβατών. 

Τα καθίσματα διαθέτουν ένα νέο μοτίβο σχεδίασης 

ενώ οι διακοσμητικές ενθέσεις σατινέ χρωμίου ή 

μαύρου γυαλιστερού στο ταμπλό συνδυάζονται με 

ζεστά και απαλά στην αφή υλικά, δημιουργώντας 

μια εξαιρετικά φιλόξενη ατμόσφαιρα μέσα από 6 

διαφορετικές επιλογές εσωτερικού διάκοσμου.

To εσωτερικό του βασικού εξοπλισμού, προσφέρει 

ένα απλό και λιτό εσωτερικό διάκοσμο ενώ ανάλογα 

την έκδοση διατίθενται:

Το εσωτερικό Urban Grey προσφέρει ένα άνετο και 

διακριτικό διάκοσμο. Η επένδυση των καθισμάτων 

με τεχνική ύφανσης matelassé συνδυάζει γκρι 

ύφασμα με δερματίνη σε μαύρο χρώμα.

Το εσωτερικό Metropolitan Grey δημιουργεί ένα 

κομψό και μοντέρνο εσωτερικό διάκοσμο. Η 

επένδυση των καθισμάτων με τεχνική ύφανσης 

matelassé συνδυάζει δερματίνη σε μαύρο χρώμα με 

ενθέσεις γκρι υφάσματος.

Το εσωτερικό Metropolitan Blue προσφέρει ένα 

εκλεπτυσμένο και πρωτότυπο εσωτερικό. Η 

επένδυση των καθισμάτων με τεχνική ύφανσης 

matelassé συνδυάζει δερματίνη και υφασμάτινες 

ενθέσεις σε μπλέ χρώμα. 

Το εσωτερικό Hype Black αποτελεί μια πραγματικά 

ξεχωριστή και πολυτελή πρόταση. Η επένδυση 

των καθισμάτων με τεχνική ύφανσης matelassé 

συνδυάζει δέρμα και ενθέσεις δερματίνης σε 

μαύρο χρώμα.

Το εσωτερικό Hype Red προσφέρει δυναμισμό και 

κύρος. Η επένδυση των καθισμάτων με τεχνική 

ύφανσης matelassé συνδυάζει δέρμα σε κόκκινο 

χρώμα και ενθέσεις δερματίνης σε μαύρο χρώμα.

Ambiance Hype Red

Ambiance Hype Black

Ambiance Urban Grey

Ambiance Metropolitan Blue

Ambiance Metropolitan Grey
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

COM
FORT

 

Η Citroën, αντιμετωπίζοντας ολιστικά το ζήτημα της άνεσης, δημιούργησε το 

πρόγραμμα CITROËN ADVANCED COMFORT® με βάση τις απαιτήσεις των 

χρηστών, ώστε να εξασφαλίσει ολοκληρωμένη άνεση σε κάθε επιβάτη. 

Για το σκοπό αυτό, καινοτόμες λύσεις προηγμένης τεχνολογίας τίθενται στην 

υπηρεσία της σωματικής αλλά και της πνευματικής ευεξίας του οδηγού και των 

επιβατών, αναδεικνύοντας το προβάδισμα της Citroën στον τομέα της άνεσης στο 

αυτοκίνητο. Οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται σε τέσσερις βασικούς 

πυλώνες: την εξάλειψη του θορύβου και των κραδασμών, τη λειτουργικότητα του 

εσωτερικού χώρου, την επίτευξη ψυχικής ηρεμίας χάρη στο αρμονικό περιβάλλον 

και τη χρήση «έξυπνης» τεχνολογίας.

ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ

ΕΥΕΞΙΑ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΕΣΗ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ
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Εξελιγμένη σε παγκόσμια αποκλειστικότητα από τη Citroën, οι αναρτήσεις των Νέων 

Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, σας εξασφαλίζουν μοναδικά επίπεδα 

άνεσης κατά την οδήγηση. Απορροφώντας τους κραδασμούς και τις ανωμαλίες στην 

επιφάνεια του οδοστρώματος, το πρωτοποριακό αυτό σύστημα σας προσφέρει ασύγκριτη 

άνεση δίνοντας την εντύπωση ότι το αυτοκίνητο αιωρείται πάνω από το δρόμο.

HYDRAULIC 
CUSHIONS®

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ PROGRESSIVE

CITROËN ADVANCED COMFORT ®22 23



Τα Νέα Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, διαθέτουν 

φαρδιά και αναπαυτικά καθίσματα εμπνευσμένα από τον κόσμο 

σχεδίασης επίπλων. Η καινοτόμος σχεδίασή τους, διαθέτει ενισχυμένο 

αφρό υψηλής πυκνότητας στο κέντρο του καθίσματος και πυκνή 

ύφανση στην επιφάνεια, εξασφαλίζοντας ένα μόνιμα μαλακό και 

αναπαυτικό κάθισμα, διατηρώντας ταυτόχρονα αναλλοίωτο το σχήμα 

του καθίσματος στο χρόνο. Ταυτόχρονα, το κεντρικό υποβραχιόνιο 

καθώς και η δυνατότητα επιλογής λειτουργίας θέρμανσης και μασάζ, 

ενισχύουν τα επίπεδα άνεσης για τους εμπρός επιβάτες. Το 

αποτέλεσμα; Μια πρωτόγνωρη αίσθηση και εμπειρία άνεσης που θα 

εκτιμήσετε τόσο σε κοντινές όσο και σε μακρινές διαδρομές.

ADVANCED
COMFORT

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
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Με μεταξόνιο 2.670χλστ., τα Νέα 

Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% 

ηλεκτρικό, προσφέρουν κορυφαία 

ευρυχωρία στο εσωτερικό, τόσο 

για τους εμπρός όσο και για τους 

πίσω επιβάτες που απολαμβάνουν 

χώρο 198χλστ. για τα γόνατά 

τους. Τα μεγάλα και φαρδιά πίσω 

καθίσματα φιλοξενούν με άνεση 

3 ενήλικες επιβάτες.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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Τα Νέα Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, 

σχεδιάστηκαν βάση του προγράμματος Citroën 

Advanced Comfort® και διαθέτουν πληθώρα 

πρακτικών λύσεων. Χάρη στη μοναδική καινοτομία 

Smart Pad Support CitroënTM, μια έξυπνη βάση 

στήριξης στο ταμπλό, μπορείτε να στερεώσετε με 

ασφάλεια το tablet της επιλογής σας. Στην κεντρική 

κονσόλα διατίθεται ειδική θέση ασύρματης 

(επαγωγικής) φόρτισης για smartphone ή άλλη 

συσκευή συμβατή με το πρότυπο Qi. Επιπρόσθετα, 

οι επιβάτες έχουν στην διάθεση τους συνολικά 

τέσσερεις θύρες USB τύπου A και C.

Smart Pad Support Citroën™  (Βάση στήριξης tablet για τον συνοδηγό) Θύρες USB εμπρός και πίσω 

Σύστημα επαγωγικής φόρτισης smartphone

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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ΕΩΣ

1 250Λ.
*

Χ Ω Ρ Ο Σ  Α Π Ο Σ Κ Ε Υ Ω Ν

Συρτάρι στο ταμπλό

Πάτωμα χώρου αποσκευών δύο επιπέδων

Ο μεγάλος χώρος αποσκευών χωρητικότητας 380λ., 

είναι εύκολα προσβάσιμος χάρη στο χαμηλό κατώφλι 

φόρτωσης. Το πάτωμα δύο επιπέδων δίνει τη 

δυνατότητα της απόλυτης εκμετάλλευσης του 

εσωτερικού χώρου και χάρη στην αναδίπλωση των 

πίσω καθισμάτων έχετε στη διάθεση σας έναν 

εντελώς επίπεδο χώρο για τη μεταφορά αντικειμένων 

μεγάλου μήκους.

Το καλώδιο φόρτισης στην 100% ηλεκτροκίνητη έκδοση 

βρίσκεται σε ειδική θήκη κάτω από το δάπεδο του χώρου 

αποσκευών. Τα Νέα Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% 

ηλεκτρικό, προσφέρουν έξυπνους και πρακτικούς 

αποθηκευτικούς χώρους, όπως το συρτάρι στην 

πρόσοψη του ταμπλό, που αποκαλύπτει ένα χώρο 

ιδανικό για την αποθήκευση του tablet σας και άλλων 

μικροαντικειμένων. 

*Με αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Χώρος αποθήκευσης καλωδίου φόρτισης

ΑΠΟΘΗ-
ΚΕΥΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ

ΠΛΟΥΣΙΟΙ 
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Άξιοι συνεχιστές της τεχνογνωσίας της μάρκας, τα Νέα Citroën C4 

και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, προσφέρουν μια μοναδική 

εμπειρία οδήγησης. Τα ενισχυμένα επίπεδα ηχομόνωσης, χάρη 

στον περιορισμό του θορύβου κύλισης και τη μόνωση στο χώρο 

του κινητήρα, σε συνδυασμό με το εξαιρετικά φωτεινό εσωτερικό 

με την πανοραμική οροφή και τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, 

συντελούν στην τόνωση της ευεξίας των επιβατών.

Η 100% ηλεκτροκίνητη έκδοση διασφαλίζει επίσης άνεση 

επιπέδου ë-Comfort, χάρη στην πλήρη απουσία κραδασμών και 

θορύβων, προσφέροντας εκπληκτική αμεσότητα στην απόδοση 

της ροπής. Επίσης η δυνατότητα προγραμματισμού 

προθέρμανσης της καμπίνας, σας εξασφαλίζει ένα περιβάλλον 

με ιδανική θερμοκρασία 21°.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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ΤΕΧΝΟ
ΛΟΓΙΑ

Τα Νέα Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, 

προσφέρονται με τρείς τύπους κινητήρων: 100% ηλεκτρικό, 

βενζίνη ή diesel. Ταυτόχρονα προσφέρονται 20 συστήματα 

υποβοήθησης οδήγησης και 6 τεχνολογίες συνδεσιμότητας, 

που βελτιώνουν σημαντικά τα επίπεδα άνεσης και 

ασφάλειας, διευκολύνοντας την καθημερινή οδήγηση.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ34 35



Τα Νέα Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, προσφέρουν 

αδιάκοπη σύνδεση του ψηφιακού σας περιβάλλοντος με το 

αυτοκίνητο, μέσω της μεγάλης και έγχρωμης HD οθόνης αφής 10'', 

η οποία διαθέτει και λειτουργία φωνητικών εντολών. Η οθόνη 

αποτελεί το κέντρο του νευρικού συστήματος του αυτοκινήτου και 

σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις παραμέτρους οδήγησης και να 

αποκτήσετε πρόσβαση στο τελευταίας γενιάς σύστημα 3D 

πλοήγησης Citroën Connect Nav. Σε συνδυασμό με δικτυωμένες 

υπηρεσίες όπως η TomTom Traffi c, σας παρέχει πληροφορίες 

κίνησης σε πραγματικό χρόνο, σήμανση περιοχών κινδύνου, θέση 

και τιμές πρατηρίων καυσίμων και χώρων στάθμευσης. Σε αυτό 

προστίθενται, η ενημέρωση για τον καιρό και η τοπική αναζήτηση 

σημείων ενδιαφέροντος (POI).

Το σύστημα πλοήγησης έιναι ειδικά εμπλουτισμένο με πληροφορίες 

που αφορούν την ηλεκτροκίνηση του οχήματος παρέχοντας 

εντοπισμό σταθμών φόρτισης και περιοχή κάλυψης ανάλογα με το 

επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, ώστε να διαχειριστείτε καλύτερα 

την αυτονομία του Νέου Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό.

CITROËN CONNECT NAV

Πλοήγηση 3D

Υπολογισμός διαδρομής

NAVIGATION
CONNECTED

Εντοπισμός χώρων στάθμευσης

Εντοπισμός σημείων φόρτισης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ36 37



Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, μέσω Android Auto και 

Apple CarPlay™ *, δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό 

να χειριστεί μέσω της οθόνης αφής του αυτοκινήτου, 

όλες τις συμβατές εφαρμογές του smartphone του, 

δίχως να αποσπάται η προσοχή του από το δρόμο. 

Τα ΝέαCitroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, 

διαθέτουν τέσσερεις θύρες USB προσφέροντας τη 

δυνατότητα στους επιβάτες να φορτίζουν το 

smartphone τους. 

*Απαιτείται συμβατή τηλεφωνική συσκευή.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία κλήσεων έκτακτης 

ανάγκης και οδικής βοήθειας, διασφαλίζει γεω-

εντοπισμό της θέσης σας και άμεση παροχή 

βοήθειας σε περίπτωση βλάβης η ατυχήματος. Οι 

Υπηρεσίες διατίθενται δωρεάν 24/7. Επίσης, μέσω 

της εφαρμογής My Citroën έχετε τη δυνατότητα εξ 

αποστάσεως σύνδεσης με το αυτοκίνητο.

CITROËN CONNECT PLAY

CITROËN CONNECT ASSIST

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Τα Νέα Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, 

διαθέτουν ένα κομψό μεταλλικό επιλογέα για το 

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο επιλογέας διαθέτει 

3 θέσεις (R, N και D) για εύκολη επιλογή της όπισθεν, 

neutral ή drive. Διαθέτει επίσης και δύο φωτιζόμενα 

πλήκτρα: P για ενεργοποίηση της λειτουργίας 

στάθμευσης και M για ενεργοποίηση της χειροκίνητης 

λειτουργίας στους κινητήρες βενζίνης και diesel. 

Η ηλεκτρική έκδοση διαθέτει επιπρόσθετα πλήκτρο 

B για ενεργοποίηση της λειτουργίας πέδησης με 

ανάκτηση ενέργειας για την μπαταρία.

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ40 41



ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
Η DIESEL

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

Το Νέο Citroën C4 προσφέρει ασύγκριτη απόλαυση και μοναδική 

οδηγική συμπεριφορά, πλεονεκτήματα που οφείλει στους 

οικονομικούς και ισχυρούς κινητήρες τελευταίας γενιάς. 

Μια πλήρης γκάμα είναι διαθέσιμη και περιλαμβάνει τέσσερεις 

κινητήρες βενζίνης (PureTech 100 S&S BVM6, PureTech 130 S&S 

BVM6, PureTech 130 S&S EAT8 και PureTech 155 S&S EAT8) και 

δύο κινητήρες πετρελαίου (BlueHDi 110 S&S BVM6 και BlueHDi 

130 S&S EAT8).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ42 43



Ο ηλεκτρικός κινητήρας του 

Νέου Citroën ë-C4 100% 

ηλεκτρικό, αποδίδει ισχύ 100 kW 

(136 hp), προσφέρει άμεσα 

διαθέσιμη ροπή 260 Nm και 

επιταχύνει από 0-100 km/h σε 

9,7 δευτερόλεπτα με το 

πρόγραμμα Sport. Η μπαταρία 

κίνησης έχει ισχύ 50 kWh, και 

καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών 

ή 160.000χλμ. για το 70% της 

χωρητικότητάς της.

Το Νέο Citroën ë-C4 100% 

ηλεκτρικό, προσφέρει αυτονομία 

έως 350 km (βάσει WLTP), και 

διαθέτει λειτουργία Brake που 

ενισχύει το φρενάρισμα χωρίς 

να χρειάζεται ο οδηγός να 

πατάει το φρένο, με ταυτόχρονη 

ανάκτηση ενέργειας.

Α Υ Τ Ο Ν Ο Μ Ι Α

ΠΡΟΤΥΠΟ WLTP

ΕΩΣ 

350 KM
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Το Νέο Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό, διακρίνεται για την ιδιαίτερη 

απλότητα στη χρήση του. Χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής ή την 

εφαρμογή My Citroën, μπορείτε να προγραμματίσετε την ώρα 

φόρτισης ώστε να επωφεληθείτε για παράδειγμα, από τις ώρες 

μειωμένης χρέωσης. 

Η υποδοχή φόρτισης διαθέτει μία φωτεινή ένδειξη ώστε να ελέγχετε 

τη διαδικασία φόρτισης η οποία μπορεί επίσης να ρυθμιστεί και εξ 

αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής MyCitroën.

ΧΡΗΣΗΣ

ΕΥΚΟΛΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(ΔΙΑΚ/ΜΕΝΟΣ)

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(ΣΤΑΘΕΡΟΣ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΦΟΡΤΙΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ46 47



Στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο ή στο σπίτι, υπάρχουν πολλές λύσεις 

για τη φόρτιση του Νέου Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό. Η επιλογή είναι δική 

σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

100 KM ΣΕ 9 ΩΡΕΣ 
Μέσω μίας οικιακής παροχής, η 

μπαταρία φορτίζεται στο 100% 

σε 24 ώρες.

Μέσω ενός Wall Box 32A 

τριφασικό και το φορτιστή 

On-Board Charger 11 kW, η 

φόρτιση πραγματοποιείται σε 

λιγότερο από 2 ώρες.

100 KM ΣΕ 4,5 ΩΡΕΣ 
Μέσω μίας παροχής 16A τύπου 

Green'Up, η πλήρης φόρτιση της 

μπαταρίας πραγματοποιείται σε 

15 ώρες.

Σε δημόσιο σταθμό 20 kW, η 

μπαταρία επαναφορτίζεται μέσω 

ταχυφορτιστή σε 1 ώρα, για 

αυτονομία 140χλμ. Από 

ταχυφορτιστές ισχύος 100 kW, 

που βρίσκονται σε 

αυτοκινητόδρομους, χρειάζονται 

μόλις 30 λεπτά για φόρτιση έως 

το 80% της μπαταρίας.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

WALL BOX ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΥΠΟΥ GREEN'UP

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
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Προκειμένου να γνωρίζει πλήρως τη λειτουργία του Νέου Citroën ë-C4 100% 

ηλεκτρικό, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ευανάγνωστες και εύχρηστες 

πληροφορίες. Η ειδική λειτουργία προβολής στον ψηφιακό πίνακα οργάνων σας 

επιτρέπει να δείτε το επίπεδο φόρτισης ή την αυτονομία και να έχετε πρόσβαση 

σε τρεις βασικές πληροφορίες: την ένδειξη ισχύος, τη ροή ενέργειας και την 

κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με τη λειτουργία κλιματισμού.

Μέσω της οθόνης αφής 10″, ο οδηγός μπορεί να δει την κατάσταση λειτουργίας 

του συστήματος ηλεκτροκίνησης, τις ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως φόρτιση 

και την προθέρμανση της καμπίνας.

Κατά την διαδικασία φόρτισης, στην οθόνη αφής εμφανίζονται πληροφορίες 

που αφορούν τον χρόνο που απομένει για την πλήρη φόρτιση, την αυτονομία 

σε χιλιόμετρα ή το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας που ανακτήθηκε.

Στατιστικά στοιχεία: ενημέρωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τη βελτιστοποίηση του τρόπου οδήγησης

Πίνακας οργάνων βασικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτροκίνηση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ 

Ροή ενέργειας: απεικόνιση της λειτουργίας της ηλεκτροκίνησης
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1. 8 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή 160.000ΧΛΜ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ*

2. ON LINE ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ AFTER SALES

3. E-EXPERT CENTER – ΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΑΣ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ 

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 

4. ΣΥΜΒΑΣΗ E-SERVICE (ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ) ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ 

ΣΤΑΘΜΩΝ WALL BOX ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

6. ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

7. ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

8. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ 80% ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

9. ON LINE ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ AFTER SALES

10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

*Λαμβάνεται υπόψη το πρώτο όριο που θα επιτευχθεί. Για το 70% της χωρητικότητας φόρτισης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
MY CITROËN
Για να είστε μόνιμα δικτυωμένοι, κατεβάστε 

από το smartphone σας την εφαρμογή

My Citroën. Όλες οι σημαντικές πληροφορίες 

για τη χρήση αλλά και τη συντήρηση του 

αυτοκινήτου σας, θα βρίσκονται στη διάθεσή 

σας.

Σας παρέχεται επίσης και η δυνατότητα: 
•  Να εντοπίσετε τη θέση του αυτοκινήτου σας

•  Να κλείσετε ραντεβού στο συνεργείο

•  Να συμβουλευθείτε το βιβλίο χρήσης

•  Nα συμβουλευθείτε το δελτίο συντήρησης

•  Να επικοινωνήσετε με την Citroën Assistance

•  Να λάβετε συμβουλές οικολογικής οδήγησης

Και επιπρόσθετα για το Νέο Citroë n ë -C4 
100% ηλεκτρικό:
•  Να λάβετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά 

με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας,

το χρόνο φόρτισης και την υπολειπόμενη 

αυτονομία του αυτοκινήτου

•  Να προγραμματίσετε μία φόρτιση εξ 

αποστάσεως

•  Να ρυθμίσετε την εσωτερική θερμοκρασία
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Το ημιαυτόνομο σύστημα οδήγησης Highway Driver Assist συνδυάζει τον ενεργό ρυθμιστή  

ταχύτητας (Adaptive Cruise Control) με λειτουργία Stop & Go και το σύστημα διατήρησης πορείας 

στη λωρίδα κυκλοφορίας. Έτσι ο οδηγός δεν χρειάζεται να ρυθμίζει την ταχύτητα ή την πορεία 

του αυτοκινήτου, καθώς αυτό το αναλαμβάνει το ίδιο το αυτοκίνητο.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, τα χέρια του οδηγού πρέπει να παραμείνουν πάντα στο 

τιμόνι. Επιπρόσθετα, το έγχρωμο σύστημα Head-Up Display επιτρέπει στον οδηγό να διατηρεί το 

βλέμμα του στο δρόμο ενώ έχει στο οπτικό πεδίο του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 

με την οδήγηση.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έγχρωμο Head-Up Display

Highway Driver Assist
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20 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL 
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
STOP&GO

Με τη βοήθεια μίας κάμερας και 

ενός ραντάρ, το σύστημα 

αναγνωρίζει το ρυθμό κίνησης του 

προπορευόμενου οχήματος, 

προσαρμόζοντας αυτόματα την 

ταχύτητα, διατηρώντας 

ταυτόχρονα την επιλεγμένη από 

τον οδηγό απόσταση ασφαλείας, 

επεμβαίνοντας ανάλογα στο γκάζι 

και στα φρένα, φτάνοντας μέχρι 

και την πλήρη ακινητοποίησή του 

αυτοκινήτου. Με τον ίδιο 

αυτόματο τρόπο, το σύστημα 

αναλαμβάνει να ξεκινήσει πάλι το 

αυτοκίνητο χωρίς την παρέμβαση 

του οδηγού. Το σύστημα είναι 

διαθέσιμο σε όλες τις εκδόσεις με 

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

DRIVER ATTENTION 
ALERT

Το σύστημα Driver Attention 

Alert αξιολογεί την κατάσταση 

εγρήγορσης του οδηγού

ανιχνεύοντας τυχόν αποκλίσεις 

στην πορεία του αυτοκινήτου 

από την διαγράμμιση του 

οδοστρώματος. Αυτή η 

λειτουργία είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλη στην κίνηση σε 

δρόμους ταχείας κυκλοφορίας 

άνω των 65 χλμ/ώρα.

BLIND SPOT  
MONITORING

Ιδιαίτερα χρήσιμο σε δρόμους 

πολλαπλών λωρίδων, αυτό το 

σύστημα ενημερώνει τον οδηγό 

για την παρουσία άλλου 

οχήματος στο τυφλό σημείο του 

οπτικού του πεδίου, 

ενεργοποιώντας μία πορτοκαλί 

λυχνία που βρίσκεται στον 

εξωτερικό καθρέφτη της 

αντίστοιχης πλευράς. Εάν ο 

οδηγός πλησιάσει το όχημα που 

εντοπίστηκε, το σύστημα 

διορθώνει αυτόματα την πορεία 

του αυτοκινήτου.

ACTIVE 
SAFETY BRAKE

Το σύστημα Αυτόματου 

Φρεναρίσματος περιορίζει τον 

κίνδυνο σύγκρουσης. 

Ενεργοποιείται από τα 5χλμ./ώρα 

και αναγνωρίζει την ύπαρξη 

σταθερών ή κινούμενων 

αντικειμένων και πεζών. Eάν για 

παράδειγμα, ανιχθευθεί κίνδυνος 

σύγκρουσης, τότε το σύστημα 

ειδοποιεί αμέσως τον οδηγό. Εάν 

εκείνος δεν αντιδράσει, τότε το 

σύστημα αναλαμβάνει να 

φρενάρει αυτόματα το 

αυτοκίνητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Αυτή η λειτουργία ειδοποιεί τον 

οδηγό για ενδεχόμενο κίνδυνο 

σύγκρουσης με το 

προπορευόμενο όχημα και 

λειτουργεί από τα 30χλμ./ώ. 

Αυτό συμβαίνει λίγο πριν από 

την ενεργοποίηση του 

αυτόματου φρεναρίσματος. 

Μετά από σύγκρουση, 

ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα 

ακινητοποιώντας το αυτοκίνητο,  

ώστε να αποφευχθεί  δεύτερο 

ατύχημα.

ACTIVE LANE 
KEEP ASSIST

Αυτό το σύστημα λειτουργεί με 

μια κάμερα που αναγνωρίζει τις 

συνεχείς και τις διακεκομμένες 

διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα. 

Σε περίπτωση που το 

αυτοκίνητο διασχίσει τη 

διαγράμμιση χωρίς να έχει 

ενεργοποιηθεί προηγουμένως το 

αντίστοιχο φλας, το σύστημα 

διορθώνει την πορεία του 

αυτοκινήτου επαναφέροντάς το 

στα όρια των διαγραμμίσεων.

ΕΓΧΡΩΜΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ HEAD-UP 
DISPLAY

Χάρη σε αυτό το σύστημα, 
ο οδηγός διατηρεί το 
βλέμμα του στο δρόμο ενώ 
έχει στο οπτικό του πεδίο, 
σε μια διαφανή επιφάνεια, 
όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την 
οδήγηση (τρέχουσα και 
προτεινόμενη ταχύτητα, 
πληροφορίες περιοριστή 
ταχύτητας, συστήματος 
πλοήγησης και 
προειδοποίηση κινδύνου 
σύγκρουσης).

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΦΩΤΩΝ 

Το σύστημα αναλαμβάνει την 

αυτόματη εναλλαγή μεταξύ 

μεσαίας/μεγάλης σκάλας όταν 

ανιχνευθεί αυτοκίνητο στο ίδιο ή 

και το αντίθετο ρεύμα, 

εξασφαλίζοντας ιδανικές 

συνθήκες οδήγησης ιδιαίτερα 

κατά διάρκεια της νύχτας.

HIGHWAY
DRIVER ASSIST

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δίνει 

στον οδηγό τη δυνατότητα να 

τροποποιήσει μερικώς τον τρόπο

οδήγησής του. Το σύστημα 

διατηρεί τη θέση του οχήματος 

στη λωρίδα του και 

αναλαμβάνει αυτόματα το 

σταμάτημα και την 

επανεκκίνηση ανάλογα με την 

κίνηση του προπορευόμενου 

οχήματος. Αυτές οι λειτουργίες 

εκτελούνται από το ίδιο το 

αυτοκίνητο.

Προσοχή: Το συγκεκριμένο 

σύστημα δεν αντικαθιστά σε 

καμία περίπτωση την οδήγηση.

TRAFFIC SIGN 
RECOGNITION

Tο σύστημα ανιχνεύει τις 

πινακίδες ορίου ταχύτητας και 

ενημερώνει τον οδηγό για το 

επιτρεπόμενο όριο. Ο οδηγός 

μπορεί να αποδεχθεί τη 

σύσταση ταχύτητας και να την 

εισάγει στο ρυθμιστή/ 

περιοριστή ταχύτητας. 

Ταυτόχρονα, το σύστημα 

αναγνωρίζει τα σήματα «Stop» 

«Απαγορευτικό διέλευσης» και 

«Απαγορεύεται το 

προσπέρασμα».

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
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ΣΥΣΤΗΜΑ
HILL ASSIST

Το σύστημα Hill Assist 

διευκολύνει την εκκίνηση του 

αυτοκινήτου σε δρόμους με 

κλίση πάνω από 3% 

διατηρώντας αυτόματα 

ακινητοποιημένο το όχημα για 

δυο δευτερόλεπτα, δίνοντας 

έτσι στον οδηγό τον απαραίτητο 

χρόνο να μετακινήσει το πόδι 

του από το πεντάλ του φρένου, 

στο γκάζι.

ΚΑΜΕΡΑ 
ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ 
ΜΕ TOP REAR VISION

Μόλις ενεργοποιηθεί η όπισθεν, 

η κάμερα μπορεί να εμφανίσει 

το χώρο πίσω από το αυτοκίνητο 

και να βοηθήσει τον οδηγό με 

χρωματικούς δείκτες πορείας, 

καθώς και με μια 

αναπαράσταση του χώρου σε 

τόξο κάλυψης 180°. Όταν 

πλησιάζετε σε κάποιο εμπόδιο, η 

κάμερα εστιάζει αυτόματα σε 

αυτό.

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Σύστημα που προειδοποιεί για 

ύπαρξη εμποδίων πλευρικά του 

αυτοκινήτου, χάρη στην 

αποθήκευση των δεδομένων που 

ανιχνεύονται από τους 

αισθητήρες που βρίσκονται στον 

εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, 

ανάλογα με την κατεύθυνση του 

αυτοκινήτου.

PARK ASSIST

Το σύστημα Park Assist 

εντοπίζει αυτόματα μια 

κατάλληλη θέση στάθμευσης 

και ενεργοποιεί τους 

απαραίτητους ελιγμούς έτσι 

ώστε το αυτοκίνητο να 

σταθμεύσει από μόνο του και με 

απόλυτη ασφάλεια. To μόνο που 

έχει να κάνει ο οδηγός είναι να 

επιλέξει την όπισθεν και να 

ελέγξει το γκάζι και το φρένο.

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Μία πρόσθετη δέσμη φωτός από 

τους προβολείς ομίχλης εστιάζει 

στο εσωτερικό της στροφής,

αυξάνοντας έτσι την ορατότητα, 

αλλά και την ασφάλεια σε 

στροφές και διασταυρώσεις.

TRAILER 
STABILITY CONTROL

Μια επιπλέον λειτουργία του ESP 

αποτελεί ο έλεγχος 

σταθερότητας σε περίπτωση 

ρυμούλκησης. Το σύστημα 

ανιχνεύει τις κινήσεις του τρέιλερ 

και αναγνωρίζει τυχόν τάσεις 

αποσταθεροποίησης, 

ενεργοποιώντας αυτόματα τα 

φρένα ώστε να το επαναφέρει 

στην πορεία του (Μη διαθέσιμο 

στο Citroën ë-C4 100% 

ηλεκτρικό).

KEYLESS ACCESSS/GO

Το σύστημα αυτό δίνει τη 

δυνατότητα στον οδηγό να 

κλειδώσει/ξεκλειδώσει το 

αυτοκίνητο καθώς και να 

εκκινήσει τον κινητήρα 

κρατώντας το κλειδί στην τσέπη 

του. Το αυτοκίνητο αναγνωρίζει 

τον οδηγό του καθώς εκείνος 

πλησιάζει.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

Αυτό το σύστημα λειτουργεί 

κατά δύο τρόπους. 

Ενεργοποιείται αυτόματα μόλις 

σβήσει ο κινητήρας και 

απελευθερώνεται μόλις το 

αυτοκίνητο ξεκινήσει. Η 

λειτουργία του χειρόφρενου 

μπορεί επίσης να γίνει και 

χειροκίνητα, με το αντίστοιχο 

πλήκτρο.

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 360°

Αυτή η λειτουργία διευκολύνει 

τους ελιγμούς, με την εμφάνιση 

της εικόνας του πίσω 

περιβάλλοντος και του 

αυτοκινήτου από ψηλά, σε 

κάλυψη 360°, απευθείας στην 

οθόνη αφής. Αυτή η τεχνολογία 

προσφέρει 3 διαφορετικές 

απεικονίσεις, και το σύστημα 

επιλέγει την καταλληλότερη για 

τον συγκεκριμένο ελιγμό. Η 

επιθυμητή απεικόνιση μπορεί 

επίσης να επιλεγεί και 

χειροκίνητα. 

COFFEE 
BREAK ALERT

Μετά από δύο ώρες συνεχούς 

οδήγησης με ταχύτητα άνω των 

65χλμ./ώρα, το σύστημα 

ειδοποιεί τον οδηγό για στάση.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

20 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
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6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ7 ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 5 COLOR PACK

(M): Μεταλλικό – (N): Nacrée – (O): Opaque.
Όλος ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο παρόν έντυπο αντιπροσωπεύει το σύνολο της τεχνολογίας των Νέων Citroën C4 και Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό. Τα αυτοκίνητα Citroën που κυκλοφορούν 
στην ΕΕ ενδέχεται να έχουν διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον διαθέσιμο βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το έγγραφο 
«Τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός εξοπλισμός» κατεβάζοντάς το από την ιστοσελίδα www.citroen.gr.

NOIR OBSIDIEN (N)

ROUGE ÉLIXIR (N)

GRIS ACIER (M)

BLEU ICELAND (N)
BRUN CARAMEL (N)

GRIS PLATINIUM (M)

BLANC BANQUISE (O)
TEXTURED GREY ANODISED RED

VAPOR GREYBLACK

ANODISED BLUE

AMBIANCE URBAN GREY

AMBIANCE METROPOLITAN GREY

STANDARD AMBIANCE

AMBIANCE HYPE RED

AMBIANCE METROPOLITAN BLUE

AMBIANCE HYPE BLACK
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ΖΑΝΤΕΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΑΣΙ 

16″ SPRING

ΖΑΝΤΕΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ18″

AEROBLADE DARK

ΖΑΝΤΕΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ18″

CROSSLIGHT 

DIAMANTEE*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τιμές σε χιλιοστά.
(1) Καθρέπτες ανοικτοί (2) Καθρέπτες κλειστοί (3) Ηλεκτρικές εκδόσεις. 

*Διαθέσιμες αποκλειστικά στο Citroën ë-C4 100% ηλεκτρικό.

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

18″ AEROBLADE 

DIAMANTEE

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 

ΤΑΣΙ18″ AEROTECH

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO2 WLTP (1)(2)

Κινητηρας
Low phase 
(l/100 km)

Medium 
phase 

(l/100 km)

High phase 
(l/100 km)

Extra high 
phase 

(l/100 km)

Συνδυασ-
μένος 

κύκλος 
(l/100 km)

Εκπομπές 
ρύπων CO2

(g/km)
Συνδυασ-

μένος 
κύκλος

1.2 PureTech 100 S&S BVM6 - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) 133 (3)

1.2 PureTech 130 S&S BVM6 6,3 - 6,5 5,3 - 5,5 4,6 - 4,7 5,6 - 5,8 5,3 - 5,4 120 - 123 

1.2 PureTech 130 S&S EAT8 7,2 - 7,6 5,8 - 6,0 4,9 - 5,0 5,9 - 6,0 5,7 - 5,9 130 - 134 

1.2 PureTech 155 S&S EAT8 - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) 141 (3)

1.5 BlueHDi 110 S&S BVM6 - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) 125 (3)

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 5,2 - 5,5 4,4 - 4,5 3,9 - 4,0 4,9 - 5,0 4,5 - 4,7 118 - 122 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΤ ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ Ë-C4

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

ΤΣΑΝΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ + 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ MODE 3

(1) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων & CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την 
Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure) με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151 
(στις αντίστοιχες ισχύουσες εκδόσεις). Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα τις συνθήκες 
χρήσης και οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου 
και εκπομπών CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε στον «Οδηγό κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών 
Διοξειδίου του άνθρακα - CO2», ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα σημεία πώλησης καινούργιων 
επιβατικών οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δοκιμών WLTP 
παρακαλούμε ανατρέξτε στο citroen.gr.
(2) Τιμές min-max ανάλογα με τον εξοπλισμό. 
(3) Εκκρεμεί έγκριση τύπου, μέγιστη αναμενόμενη τιμή.
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H Citroën συνστά Total – AIGLON Α.Β.Ε.Ε.: Λεωφ. Κηφισίας 240-242, 152 31 Χαλάνδρι, τηλέφωνο 210-6700000, fax: 210-6700491, www.citroen.gr, e-mail:info@citroen.gr. Το παρόν έντυπο, όπως αποδίδεται στην
ελληνική, έχει συνταχθεί στα γαλλικά από την κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Citroën και αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Citroën που πωλούνται στην ΕΕ και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα 
σε χώρα. Για να πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Citroën, ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός Εξοπλισμός», το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, 
ή συμβουλευθείτε τα εξουσιοδοτημένα σημεία διανομής μοντέλων Citroën του Δικτύου Διανομέων Citroën. Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των μοντέλων Citroën είναι η AIGLON Α.Β.Ε.Ε. (Κηφισίας αρ. 240-242).
Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος διανεμόμενου εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή 
να θεωρηθούν ότι έχουν την ισχύ σύμβασης ή ότι αποτελούν συμβατικούς όρους ή δηλώσεις με δεσμευτική ισχύ. Ούτε φυσικά αποτελούν διαφήμιση. Έχουν απλώς πληροφοριακό χαρακτήρα. Η κατασκευάστρια εταιρεία 
Automobiles Citroën διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν έντυπο. Η Automobiles
Citroën δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ.2000/53 CE της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας και 
ότι χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτύπωσής του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος. Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη δημιουργία αυτού του εντύπου, θεωρείτε ότι περιλαμβάνει κάποιο λάθος, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 67 00 000 ή στο site www.citroen.gr. Για πληροφορίες σχετικά με το Service Citroën επικοινωνήστε 
με τα εξουσιοδοτημένα σημεία διανομής και εξυπηρέτησης του Δικτύου Citroën.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : 3 ΕΤΗ*, ΜΕ ΟΡΙΟ ΧΙΛΟΜΕΤΡΩΝ*:

 60.000 ΧΛΜ

 Η 80.000 ΧΛΜ

 Η 100.000 ΧΛΜ

* Λαμβάνεται υπόψη το πρώτο όριο που θα επιτευχθεί. Τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου υπολογίζονται απο το 0.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 2 ΕΤΗ, για επισκευή ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά απο την 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ : Automobiles Citroën

ΒΑΦΗΣ : 2 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗ : 12 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, 5 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Citroën.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ:  Με την υπηρεσία CITRÖEN ASSISTANCE, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης 

βλαβών και ρυμούλκησης οπουδήποτε στην Ευρώπη, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα 

(λεπτομερείς όροι στον ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ).
CITROËN

ASSISTANCE

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Citroën.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΒAΣΤΕ ΤΗ ΝEΑ ΕΦΑΡΜΟΓH ΓΙΑ ΚΙΝΗΤA ΤΗΛEΦΩΝΑ SCAN MY CITROËN
έτσι ώστε, μέσω smartphone, να έχετε εύκολη πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο του βιβλίου 

οδηγιών χρήσης του αυτοκινήτου σας.

ΚΑΤΕΒAΣΤΕ ΤΗ ΝEΑ ΕΦΑΡΜΟΓH ΓΙΑ ΚΙΝΗΤA ΤΗΛEΦΩΝΑ MY CITROËN
έτσι ώστε, μέσω smartphone, να συνδέεστε σε πραγματικό χρόνο με το αυτοκίνητό σας και να 

αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Citroën.
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΤΗΣ CITROËN 
Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα www.citroen.gr, ή κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή MyCitroën μέσω του κινητού σας.


