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NOVÝ CITROËN C4 X 
A ELEKTRICKÝ Ë-C4 X
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Seznamte se s výjimečnými 
modely, které utvářejí historii 
značky Citroën – od roku 1919 
až po současnost.

Multižánrový umělec Le Tone 
se proslavil v devadesátých 
letech hudebním hitem ve 
stylu French Touch „Joli 
Dragon“. Skládání muziky se 
věnoval 15 let, ale postupně 
ho stále více přitahovaly 
ilustrace. Některé z jeho 

prací byly k vidění mimo jiné i v galerii 
Centre Pompidou. Le Tone obdivuje 
umělce, kteří pracují s barvou, ale sám 
upřednostňuje černobílé kresby, které 
používá k vyprávění jednoduchých příběhů 
zachycených ve svých zápisnících.

Citroën mění zažité představy 
o automobilu a přichází 
s revolučním modelem Traction 
Avant. Již samotný název odhaluje 
inovaci, kterou tento model přináší: 
pohon předních kol.

Citroën uvádí na trh model 
Tub, který v rámci své 
moderní koncepce nabízí 
mimo jiné i boční posuvné 
dveře. Od roku 1948 ho 
vystřídá nový model H.

Doba si žádá lehké a snadno 
ovladatelné vozy, jako jsou 
Ami 6 a Dyane, ale objevuje se 
také originální Méhari, vůz do 
náročného terénu vhodný pro 
jakékoliv využití.

Citroën DS, jehož aerodynamické linie 
dodnes přitahují pozornost, je poprvé 
představen na autosalonu v Paříži 
v roce 1955. Futuristický vzhled 
z dílny designéra Flaminia Bertoniho 
mu vynesl přezdívku Létající talíř. 

1934 1939 1948 1955 1968
Na trh přichází legendární 
a nezapomenutelný 2 CV – 
ekonomický a spolehlivý 
vůz, který v naprostém 
pohodlí přepraví 4 osoby 
a náklad o váze až 50 kg.

Díky svému modernímu a elegantnímu designu 
zůstane GS dlouho jedním z nejaerodynamičtějších 
a nejpohodlnějších vozů na trhu. Sedanu 
vybaveného vzduchem chlazeným čtyřválcovým 
motorem a hydropneumatickým odpružením se 
prodá téměř 2,5 milionu kusů.

1970

2019
Koncepční elektromobil 19_19 
s unikátním designem čerpá 
inspiraci v leteckém průmyslu. 
Podvozek s inteligentním 
odpružením poskytuje 
maximální komfort jízdy, díky 
čemuž se posádka vozu cítí jako 
v bavlnce. Tento jedinečný 
elektromobil nabízí dojezd až 
800 km, autonomní řízení 
a služby osobního asistenta.

Citroën uvádí model CX. Tento 
výjimečný vůz, který kombinuje 

inovace značky, nabízí uložení 
motoru a převodovky vpředu, 
hydropneumatický podvozek 

s možností elektronického při-
způsobení, zadní konkávní okno 

a futuristickou palubní desku. 
Tyto inovace mu zajistí vynikající 

prodeje.

1974
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NOVÝ CITROËN C4 X  
A ELEKTRICKÝ Ë-C4 X

100 % ELEKTRICKÝ NEBO PLUG-IN HYBRID

CITROËN C5 AIRCROSS 
PLUG-IN HYBRID

Ve městě i na dálnici oceníte komfort a pohodlné cestování!  
To jsou hodnoty, které jsou značce Citroën odjakživa vlastní.  
Dnes vám tato společnost nabízí rozmanitou škálu modelů  
se spalovacím či elektrickým motorem.

CITROËN  
PRO KAŽDÉHO

(DOSTUPNÝ VE VER ZI M/XL)

CITROËN 
Ë-SPACETOURER

ELEKTRICKÝ

CITROËN 
C3 AIRCROSS

CITROËN C4 X

CITROËN 
C5 AIRCROSS

VERZE

CITROËN C3 CITROËN C4

CITROËN Ë - BERLINGO
ELEKTRICK Ý

(DOSTUPNÝ VE VER ZI M/ XL)

CITROËN C5 X
PLUG - IN HYBRID

CITROËN Ë - C4 X
ELEKTRICK Ý

CITROËN Ë - C4
ELEKTRICK Ý

4 5
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100% ELEKTRICKÝ  
NEBO SPALOVACÍ MOTOR
Je pouze na vás, zda zvolíte čistý elektromobil s nulovými 
emisemi a dojezdem až 360 km dle metody WLTP 
nebo vůz se spalovacím motorem.
STRANA 10–15

Typický efekt létajícího koberce nabízí nová C4 X a ë-C4 X 
vybavená odpružením s progresivními hydraulickými dorazy.

ODPRUŽENÍ 
ADVANCED COMFORT®

STRANA 26–27

Inovativní karoserie s dynamickou linií střechy 
a vyšší světlou výškou kombinuje prvky fastbacku a SUV.

ELEGANCE FASTBACKU 
A ROBUSTNOST SUV

STRANA 16–21

SEDADLA 
ADVANCED COMFORT®
Exkluzivitou vozů Citroën jsou pohodlná sedadla tvořená 15mm pěnou 
na povrchu a pěnou s vysokou hustotou uvnitř. Přinášejí komfort 
v několika úrovních: ergonomie, dynamika i vzhled.
STRANA 28–29

9 HLAVNÍCH 
PŘEDNOSTÍ

Nová C4 X a ë-C4 X se vyrábí i montuje v Evropě*, 
především v závodě společnosti Stellantis 
ve Villaverde (Madrid), Španělsko.

AUTOMOBIL VYRÁBĚNÝ 
V EVROPĚ

ZÁKLADNÍ PŘEDNOSTI

Kromě barevného displeje, který promítá důležité 
informace do zorného pole řidiče, je nová C4 X a ë-C4 X 
vybavena řadou vyspělých technologií pro pohodlnější 
cestování a vyšší bezpečnost.

HEAD-UP DISPLEJ 
A DALŠÍ ASISTENČNÍ 
SYSTÉMY ŘÍZENÍ

STRANA 38–39 a 50–53

Nové intuitivní rozhraní My Citroen Drive Plus, které 
je možné snadno aktivovat vyslovením „Hello Citroën“, 
odpoví na vaše otázky a splní vaše příkazy!

DOKONALÝ HLASOVĚ 
OVLÁDANÝ ASISTENT 

STRANA 38–39

Praktický držák integrovaný do palubní desky umožňuje 
bezpečné uchycení tabletu.

DRŽÁK CITROËN 
SMART PADTM

STRANA 36–37

Nová elektrická ë-C4 X a C4 X je vybavena velkým 
a mimořádně širokým zavazadlovým prostorem snadno 
přístupným díky širokému otvoru.

PROSTORNÝ ZAVAZADELNÍK 
O OBJEMU 510 L

STRANA 32–33

* Většina dílů je vyráběna na území Evropy. 

6 7
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STR. 10 MOTORIZACE
STR. 16  STYL
STR. 24  POHODLÍ
STR. 36  BEZPEČNOST
STR. 54   ZÁKLADNÍ  

VÝBAVA

OBSAH

OBSAH

8 9



0620-2022_C4X_2210_FR_64P page 10 0620-2022_C4X_2210_FR_64P page 11

DVĚ VERZE
ELEKTRICKÝ  
ČI SPALOVACÍ MOTOR

Nová C4 X a ë-C4 X nabízí možnost volby pohonné jednotky odpovídající způsobu 
užívání vozu a vašemu životního stylu. Ať se rozhodnete pro jakoukoli verzi, nebude 
se lišit ve vzhledu ani ve vnitřním uspořádání s ohledem na pohodlí a ergonomii. 
Nový Citroën ë-C4 X umožňuje neomezený vjezd do nízkoemisních zón evropských 
měst, potěší tichou 100% elektrickou jízdou bez emisí CO2 a přináší podstatnou 
úsporu provozních nákladů.

MOTORIZACE10 11
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100% ELEKTRICKÝ 
POHON
Elektromobil ë-C4 X je vybaven elektromotorem 
o výkonu 100 kW (136 k), s okamžitě dostupným 
točivým momentem 260 Nm pro zrychlení z 0 na 100 
km/h za 9,5 sekundy v režimu Sport a baterií s kapacitou 
50 kWh. Záruka na baterii je 8 let nebo 160 000 km 
s garancí zachování 70 % její nabíjecí kapacity.
Dojezd nové ë-C4 X, který dosahuje až 360 km v cyklu 
WLTP, může být optimalizován pomocí funkce BRAKE. 
Ta umožňuje brzdění bez aktivace brzdového pedálu 
a současně rekuperuje energii.

* Metoda WLTP.

ELEKTROMOTOR 
100 kW – 136 k

RYCHLÉ DOBÍJENÍ  
(100 km za 10 min)

DOJEZD  
AŽ 360 km* 

OKAMŽITĚ DOSTUPNÝ 
TOČIVÝ MOMENT

260 Nm

NULOVÉ EMISE 
ŠKODLIVIN CO2

MOTORIZACE12 13
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BENZINOVÉ 
A DIESELOVÉ
MOTORY 
V benzinové verzi je možné u nové C4 X volit mezi dvěma efektivními 
a účinnými motory PureTech splňujícími normu Euro 6.4 a vybavenými 
systémem Stop & Start. Jedná se o motor 100 k ve spojení s 6stupňovou 
manuální převodovkou a 130 k s 8stupňovou automatickou převodovkou.
Dieselová verze je dodávána s motorem BlueHDi 130 Stop & Start 
s 8stupňovou automatickou převodovkou.

MOTORIZACE

AUTOMATICKÁ 
PŘEVODOVKA EAT8

KOMBINOVANÁ 
SPOTŘEBA 4,8 l/100 km*

EMISE ŠKODLIVIN  
od 120 g CO2 /km*

MOTORY O VÝKONU 
100 až 130 k

* Metoda WLTP.

14 15
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STYL
Nová C4 X a plně elektrická ë-C4 X představuje zajímavou a velmi elegantní 
alternativu ke klasickým hatchbackům a vozům SUV střední třídy. Svým 
moderním stylem dokonale zapadá do koncepce aktuální modelové řady Citroën.
Vůz je dlouhý 4,60 m a jeho originální silueta vyvolává dojem, jako by se chystal 
ke skoku. Zadní LED světla, která přesahují až na boky vozu, dokonale ladí 
s předními světlomety. Tvoří pomyslné šipky směřující do zavazadelníku 
a zdůrazňující dynamiku vozu.

Jedinečný design a dokonalá propracovanost

STYL16 17
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STYL

AERODYNAMIKA
ELEGANCE A

Nová C4 X a elektrická ë-C4 X kombinuje 
inovativní vzhled SUV a siluetu fastbacku se 
svažující se střešní linií od horního okraje čelního 
skla k tvarovanému okraji víka zavazadelníku. 
Aerodynamická silueta jí umožňuje dosáhnout 
hodnoty odporu vzduchu Cx = 0,29. Příď se 
vyznačuje vysokou horizontální kapotou 
a chromovaným logem, ze kterého vychází lišty, 
které procházejí celou šíří přídě. Přední 
dvouúrovňová světla využívají technologii 
Citroën LED Vision pro maximální viditelnost. 
Maska chladiče má šachovnicový vzor, který 
zdůrazňuje její propracovanost. Záď vozu je 
osazena lesklým černým difuzorem, který jí 
dodává hloubku a eleganci.

18 19



0620-2022_C4X_2210_FR_64P page 20 0620-2022_C4X_2210_FR_64P page 21

STYL

Nová C4 X a elektrická ë-C4 X se svými velkými koly 
nachází inspiraci u vozů SUV a poskytuje vyšší pozici při 
řízení než je běžné u klasického hatchbacku. Na 
robustnosti jí dodává matně černé lemování blatníků 
a bezpečnostní prvky Airbump s barevnými dekory na 
spodní části karoserie. Pod širokým otvorem 
zavazadlového prostoru se vyjímá tvarovaný nárazník. 
V horní části zadního víka je integrovaný spoiler.

MODERNÍ 
VZHLED SUV

20 21
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Na palubě nové C4 X a elektrické ë-C4 X vás okouzlí moderní styl i pohoda. Abyste si mohli 
přizpůsobit interiér svému vkusu, nabízíme 6 provedení, včetně standardního.
Šedý interiér Urban kombinuje pohodlí a diskrétnost šedé látky s černou látkou s efektem kůže 
a šedým dekoračním pruhem s motivem loga Citroën.
Šedý interiér Metropolitan je velmi elegantní díky kombinaci černé látky s efektem kůže s šedou 
melírovanou textilií a šedým dekoračním pruhem s motivem loga Citroën.
Šedý interiér Alcantara® kombinuje stylovou šedou Alcantaru s černou látkou s efektem kůže.
V černém interiéru Hype Black je použita černá zrnitá kůže v kombinaci s látkou s efektem kůže 
a šedým dekoračním pruhem s motivem loga značky.
A nakonec originální provedení červeného interiéru Hype s červenou zrnitou kůží kombinovanou 
s černou látkou s efektem kůže na sedadlech a dveřních panelech působí velmi dynamicky. 
Unikátní prošívání s logem značky zdobí šedý pruh z Alcantary na opěradlech sedadel a dveřních 
panelech.

STYL

6 PROVEDENÍ
INTERIÉRU

22 23
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ODSTRANIT 
NEPŘÍJEMNÉ VJEMY

USNADNIT 
ŽIVOT NA PALUBĚ

ULEVIT 
OD PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

POUŽÍVAT 
INTUITIVNĚ

Citroën vytváří podmínky pro maximální pohodlí všech cestujících. Pod označením 
CITROËN ADVANCED COMFORT® se skrývají inovativní řešení a inteligentní technologie, 
jež si kladou za cíl zajistit celkovou fyzickou i psychickou pohodu posádky. Po zvážení 
veškerých očekávání našich zákazníků jsme se vydali směrem, který zohledňuje odvahu 
a pokrok značky Citroën s ohledem na jízdní komfort. Zaměřuje se na čtyři základní 
oblasti: maximální pohodlí, praktičnost, eleganci a spolehlivost.

PRO MAXIMÁLNÍ JÍZDNÍ KOMFORT

POHODLÍ

POHODLÍ24 25

https://www.citroen.cz/svet-znacky/komfort.html
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Nová elektrická ë-C4 X a C4 X se vyznačuje příkladným komfortem jízdy  
díky technologii odpružení s progresivními hydraulickými dorazy.
Při jízdě na nerovném povrchu vyrovnává tato jedinečná technologie 
nežádoucí otřesy a vytváří dojem, že vůz nerovnosti vozovky doslova přeletí. 
Jedná se o důmyslnou inovaci vyvinutou společností Citroën pro výjimečné 
pohodlí.

POHODLÍ26 27
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ADVANCED 
COMFORT

Pohodlná široká sedadla Advanced Comfort® nové 
elektrické ë-C4 X a C4 X jsou další exkluzivní novinkou, 
která poskytuje maximální pohodlí v každém ohledu. 
V první řadě se jedná o vizuální komfort 
zprostředkovaný originálním čalouněním. Měkkost 
sedadel, kvalitní opora a výplně z pěny s vysokou 
hustotou, která se používáním nesesedá, zajistí 
nebývalé pohodlí při sezení. Bederní a výškové 
nastavení předních sedadel umožňuje velmi pohodlné 
držení těla, k čemuž přispívají i široké boční a středové 
loketní opěrky, které jsou k dispozici také u zadních 
sedadel. Přední sedadla mohou být pro větší pohodlí 
kromě vyhřívání vybavena rovněž masážní funkcí.

POHODLÍ

SEDADLA

28 29
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POHODLÍ

PROSTORNÝ 
Uvnitř nové C4 X a elektrické ë-C4 X zažijete nebývalý pocit 
bezpečí a prostornosti. To ocení zejména cestující na zadních 
sedadlech, kteří mají k dispozici opravdu velké místo pro 
kolena o délce 198 mm. Díky celkové šířce vozu 1800 mm se 
na zadní sedadla pohodlně usadí 3 osoby. Důmyslně řešené 
praktické odkládací plochy jsou rozmístěny po celé kabině 
vozu, konkrétně zde nalezneme 16 otevřených či uzavřených 
přihrádek o celkovém objemu 39 l.

VÝJIMEČNĚ 

INTERIÉR

30 31
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PROSTORNÝ  
ZAVAZADELNÍK  
O OBJEMU 510 L

Zavazadelník o šířce 1 010 mm a délce 1 079 mm 
s rovnou podlahou poskytuje dostatek místa pro 
vše potřebné. Nízká nákladová hrana a široký 
vstupní otvor usnadňují manipulaci s objemnými 
zavazadly. Dodatečný prostor pod podlahou 
zavazadlového prostoru je určen pro uložení 
dobíjecího kabelu nové elektrické ë-C4 X nebo 
jiných menších předmětů.

POHODLÍ32 33
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MAXIMÁLNĚ KOMFORTNÍ 

POHODLÍ

Interiér nové C4 X i elektrické ë-C4 X byl navržen 
tak, aby se každá cesta stala úžasným zážitkem. 
K výbornému odhlučnění, příjemným 
materiálům, střídmým odstínům a velkým 
proskleným plochám se přidává velké 
otevíratelné střešní okno, které je vybaveno 
sluneční clonou a dokonale prosvětluje celý 
vnitřní prostor vozu.

Tepelný komfort zajišťuje kompletní systém 
zahrnující dvouzónovou automatickou 
klimatizaci s praktickým ovládáním na středové 
konzole a také vyhřívání předních sedadel, 
čelního skla i volantu.
Cestující na zadních sedadlech si mohou 
nastavovat intenzitu proudění vzduchu na zadní 
straně středové konzoly. Cestování v ë-komfortní 
třídě. I tak by se dalo nazvat cestování v plně 
elektrickém voze, který se vyznačuje absencí 
vibrací a hluku z motoru a okamžitě dostupným 
točivým momentem.

INTERIÉR

34 35
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Nová elektrická ë-C4 X a C4 X je vybavena velkým množstvím konektivních funkcí přístupných 
prostřednictvím nejnovějšího infotainmentového systému používaného ve vozech Citroën: 
intuitivní navigace, konektivní služby pro větší pohodlí a bezpečnost a další výkonné 
technologie. Spolujezdec má k dispozici praktický výsuvný držák Citroën Smart Pad™ 
integrovaný do palubní desky, který umožňuje bezpečné uchycení libovolného tabletu. To vše 
přispívá k tomu, aby se každý okamžik strávený za volantem změnil v jedinečný zážitek.

JISTOTA

DŮVĚRA

Technologie poslední generace  
pro větší jistotu na cestách

36 37
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Nové intuitivní rozhraní infotainmentu My Citroen Drive Plus využívá centrální 10" HD dotykový 
displej. Ten je navržen jako tablet, jehož obrazovka je přizpůsobitelná pomocí widgetů.
Předem nakonfigurované zobrazení se automaticky objeví na přístrojovém panelu i na 
centrálním dotykovém displeji a je možné ho kdykoli upravit podle aktuálních potřeb.
Toto rozhraní je také vybaveno rozpoznáváním přirozené řeči, které se velmi snadno obsluhuje. 
Funguje jako dokonalý osobní asistent, který rozumí tomu, co říkáte, odpovídá na otázky a plní 
příkazy. Pro aktivaci systému My Citroen Drive Plus stačí říct „Hello Citroën“. Tímto způsobem 
získáte přístup k informacím o počasí, navigaci, hudbě i svému chytrému telefonu.
Barevný head-up displej promítá do zorného pole řidiče informace důležité pro jízdu a ten díky 
tomu nemusí odvracet pozornost od dění před vozem.

DŮVĚRA

KONEKTIVITA
V KAŽDODENNÍM PROVOZU
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Pro větší komfort a více bezpečí v nové C4 X a ë-C4 X je rozhraní 
infotainmentu My Citroen Drive Plus doplněno systémem 
Citroen Connect.

MY CITROËN PLAY 
Tato funkce umožňuje bezpečné používání kompatibilních 
aplikací chytrého telefonu. Zahrnuje bezdrátové připojení a je 
kompatibilní s Apple CarPlay (včetně hlasového ovládání SIRI) 
a Android Auto™. Díky zrcadlení obrazovky dostupnému přes 
Wi-Fi se oblíbené aplikace zobrazují přímo na centrálním displeji. 
Řidič tak nemusí spouštět zrak z vozovky, což přispívá k vyšší 
bezpečnosti provozu. Nová elektrická ë-C4 X a C4 X je vybavena 
4 USB zásuvkami a bezdrátovým dobíjením chytrého telefonu.

MY CITROËN ASSIST
Tato služba zahrnuje systém nouzového volání a bezplatné 
asistenční služby, která je k dispozici 24 hodin denně a 7 dní 
v týdnu. Umožní přivolat pomoc buď automaticky nebo po 
stisknutí tlačítka SOS či Asistence. Asistenční služba i nouzové 
volání jsou dostupné rovněž pomocí vzdálené správy vozu 
v aplikaci MyCitroën. 

DŮVĚRA40 41
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SNADNÉ 

Stejně jako všechny každodenně používané 
technologie byla i čistě elektrická ë-C4 X 
navržena tak, aby vám co nejvíce usnadnila 
život. Na centrálním dotykovém displeji nebo 
v aplikaci MyCitroën lze například nastavit 
odložené dobíjení a díky tomu využít tarifů 
mimo energetickou špičku. Nabíjecí zásuvka 
obsahuje barevné diody pro monitorování 
procesu dobíjení. Ten je možné sledovat i na 
dálku přímo ve vašem chytrém telefonu 
pomocí aplikace MyCitroën. Připojení 
k elektrické energii je velmi snadné díky 
ergonomicky řešené nabíjecí zásuvce. Kabely 
je možné uložit pod podlahu zavazadelníku. 

BEZPEČNOST

DOBÍJENÍ 
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4 ZPŮSOBY 

Ve městě, na dálnici i v soukromí… existují různé způsoby, jak 
dobíjet novou elektrickou ë-C4 X. Najděte si to nejvhodnější 
řešení, je pouze na vás, kterou možnost zvolíte. 

Ve výjimečných případech 
se doma baterie dobije 
na 100 % za 24 hodin pomocí 
standardní zásuvky.

Instalace wallboxu je možná 
i u vás doma: nabíjení 
(z 0 na 100 %) trvá 7,5 hodiny 
při jednofázovém napájení 
nebo pouhých 5 hodin při 
třífázovém napájení. 

Pomocí zesílené zásuvky 
se baterie nabije za 15 hodin.  

U veřejné dobíjecí stanice 
se 80 % baterie dobije 
za pouhých 30 minut, 
a to rychlostí 10 km/min.

STANDARDNÍ ZÁSUVKA 

WALLBOX 

ZESÍLENÁ ZÁSUVKA

RYCHLODOBÍJECÍ STANICE

BEZPEČNOST

DOBÍJENÍ
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INTUITIVNÍ 
Intuitivní rozhraní nového plně elektrického vozu Citroën ë-C4 X je přehledné 
a uživatelsky přívětivé. Specifické rozhraní digitálního přístrojového panelu trvale 
zobrazuje stav baterie i aktuální dojezd a poskytuje přístup ke třem klíčovým 
funkcím: měřič spotřeby energie, tok energie a tepelný komfort. 

Na centrálním 10'' dotykovém displeji naleznete mimo jiné technologickou animaci 
toku energie a rovněž zde můžete naprogramovat odložené nabíjení. Když je vůz 
připojen ke zdroji elektrické energie, na displeji se zobrazí informace týkající se 
nabíjení: zbývající doba do úplného nabití, aktuální dojezd a rychlost nabíjení.

Přístrojový panel zobrazuje důležité informace týkající se 
elektrické jízdy.

STATISTIKY: grafy spotřeby elektrické energie pomohou 
při optimalizaci jízdy. 

TOK ENERGIE: technologická animace ilustrující 
aktuální tok energie.

BEZPEČNOST

ROZHRANÍ
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ZÁVAZKY CITROËN*

1 
ZÁRUKA NA BATERII 8 LET NEBO DO NÁJEZDU 160 000 KM 
(PODLE TOHO, CO NASTANE DŘÍVE).

2 
CITROËN ASISTENČNÍ SLUŽBA – JÍZDA S JISTOTOU  
24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU  
(U CERTIFIKOVANÝCH OPRAVCŮ E-EXPERT).

3 
E-EXPERT CENTRUM – O VÁŠ VŮZ SE POSTARAJÍ NAŠI 
ODBORNÍCI A ZODPOVÍ VŠECHNY VAŠE DOTAZY.

4 
NABÍDKA SMLOUVY FREEDRIVE (DOPORUČENO) – ÚDRŽBA, 
VÝMĚNA OPOTŘEBOVANÝCH DÍLŮ A SLUŽBY ZAHRNUTY 
V CENĚ.

5 
NABÍDKA CERTIFIKOVANÉHO ŘEŠENÍ DOBÍJENÍ 
(DOPORUČENO) – KOMPLETNÍ NABÍDKA WALLBOXŮ 
INSTALOVANÝCH PROFESIONÁLY.

6 
NABÍZÍME ŘEŠENÍ VAŠÍ MOBILITY.

7 
PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SOFTWARU – PRO JEŠTĚ LEPŠÍ 
ZÁŽITKY Z JÍZDY.

8 
DOBÍJENÍ VOZU NA 80 % – PŘI KAŽDÉM SERVISNÍM ÚKONU 
NA ELEKTRICKÉM I HYBRIDNÍM VOZE.  
(NEVZTAHUJE SE NA ZAKÁZKY RYCHLOSERVISU).

9 
VÁŠ AUTOMOBIL JE ČISTÝ PO KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ 
(U ZAKÁZEK NAD 10 000 KČ).

*Bližší informace o nabízených službách obdržíte u autorizovaných prodejců 
vozů Citroën.

APLIKACE 
MY CITROËN
Díky bezplatné aplikaci MyCitroën, která je 
volně ke stažení přímo ve vašem chytrém 
telefonu, můžete využívat nejrůznější 
personalizované funkce synchronizované 
s vaším vozem a mít nepřetržitý přehled 
o důležitých skutečnostech:

•  Lokalizace vozu a statistiky jízd
•  Přehled o údržbě a plánovaných servisních 

úkonech
•  Elektronická palubní dokumentace
•  Elektronická servisní knížka
•  Spojení s operátorem asistenční služby
•  Rady pro efektivnější provoz

A navíc pro novou elektrickou ë-C4 X:
•  Přístup k informacím jako je aktuální dojezd, 

stav baterie a čas potřebný do plného dobití 
baterie

•  Možnost naprogramovat odložené dobíjení
•  Nastavení temperování vozu

TECHNOLOGIE48 49
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HIGHWAY 
 DRIVER ASSIST 

Highway Driver Assist, který je k dispozici u všech verzí s automatickou 
převodovkou, kombinuje adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go se systémem 
udržování ve zvoleném jízdním pruhu. Řidič nemusí akcelerovat a ani točit 
volantem, rychlost a trajektorii ovládá samotný vůz automaticky. Aby byl 
systém funkční, řidič musí neustále držet volant a samozřejmě může kdykoli 
převzít zpět kontrolu nad řízením.

BEZPEČNOST50 51
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BEZPEČNOST A MAXIMÁLNÍ POHODLÍ 

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU HANDSFREE OVLÁDÁNÍ S FUNKCÍ  
PŘIBLÍŽENÍ

ACTIVE SAFETY BRAKE

VISION 360 ZPĚTNÁ PARKOVACÍ KAMERA TOP REAR 
VISION

SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED NEÚMYSLNÝM 
OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU

Tento systém podstatně usnadňuje manévrování s vozem. Na 
centrálním dotykovém displeji se zobrazuje 360° pohled na vůz 
shora včetně jeho blízkého okolí. Technologie nabízí 3 různé 
pohledy a vybírá nejvhodnější pro probíhající manévr. Požadované 
zobrazení lze zvolit také ručně.

Systém monitoruje prostor v mrtvém úhlu výhledu 
a rozsvícením oranžové kontrolky v příslušném vnějším 
zpětném zrcátku informuje řidiče o přítomnosti jiného vozu 
v tomto prostoru.

Při zařazení zpětného chodu se na centrálním dotykovém displeji 
zobrazí prostředí za vozem. Při přiblížení se k překážce 180° 
panoramatická kamera automaticky zoomuje.

Systém umožňuje zamknout, odemknout i nastartovat vůz s 
klíčem v kapse. Vůz pozná řidiče, jakmile se přiblíží.

Systém nouzového brzdění významně snižuje riziko kolize. Již od 
rychlosti 5 km/h detekuje pevné i pohyblivé objekty nebo 
chodce. Pokud hrozí riziko srážky, je řidič upozorněn a když 
nezareaguje, systém automaticky zabrzdí místo něj.

Systém rozpoznává pomocí kamery podélné silniční značení. 
Přiblížíte-li se k plné nebo přerušované čáře bez zapnutí 
směrových světel, řízení se postupně přetočí do protisměru, aby 
vůz zůstal v původním jízdním pruhu.

Systém rozpoznání dopravního značení při jízdě průběžně 
monitoruje dopravní značky s rychlostním omezením. Zjistí-li 
kamera, že v daném úseku platí rychlostní omezení, předá 
informaci řidiči, který může rychlost doporučenou systémem 
přijmout a uložit ji stisknutím tlačítka jako referenční hodnotu pro 
tempomat nebo omezovač rychlosti. Systém detekuje rovněž 
značky STOP, ZÁKAZ VJEZDU A ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ.

Kromě níže popsaných asistenčních systémů řízení nabízí nová C4 X a plně elektrická ë-C4 X také upozornění na riziko únavy, 
automatickou elektrickou brzdu, regulátor a omezovač rychlosti s funkcí Stop & Go, statické přisvícení do zatáčky, kontrolu 
stability přívěsu, parkovací asistent, barevný head-up displej…

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH 
SVĚTLOMETŮ

SYSTÉM ROZPOZNÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Systém poskytuje optimální osvětlení pro noční jízdu a zajišťuje 
automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly 
v závislosti na okolním provozu. Když je detekován protijedoucí 
nebo předjížděný vůz, systém ztlumí dálkový světlomet. 
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STANDARDNÍ INTERIÉR
Látka Meanwhile / černá látka

6 PROVEDENÍ INTERIÉRU

KOLA

ČERNÝ INTERIÉR HYPE
Černá tlačená kůže Siena** / černá látka  

s efektem kůže 

ŠEDÝ INTERIÉR METROPOLITAN
Černá látka s efektem kůže / šedá látka

ŠEDÝ INTERIÉR ALCANTARA®
Šedá Alcantara® / černá látka  

s efektem kůže 

ŠEDÝ INTERIÉR URBAN
Šedá látka Citroën / černá látka s efektem kůže 

BÍLÁ NACRÉ (P)

ČERVENÁ ELIXIR (P)

ŠEDÁ PLATINIUM (M)

ŠEDÁ ARTENSE (M)

ČERNÁ PERLA NERA (P)

BÍLÁ BANQUISE (N)

(M): metalická barva – (P): perleťová – (N): nemetalická.
* Dostupné pouze pro Citroën ë-C4 X.
** Včetně doplňkových materiálů.
Výbava a technologie popsané v tomto katalogu se týkají modelu nový Citroën C4 X a plně elektrický Citroën ë-C4 X.
Provedení vozidel Citroën prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích může lišit.
Podrobné informace o sériové nebo doplňkové výbavě jednotlivých modelů řady Citroën naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“ na stránkách www.citroen.cz.

PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY

18” HLINÍKOVÁ 
KOLA S VÝBRUSEM 

CROSSLIGHT*

18” HLINÍKOVÁ 
KOLA AEROBLADE 

ŠEDÁ ANTHRA

18” OZDOBNÉ 
KRYTY KOL 
AEROTECH

18” HLINÍKOVÁ 
KOLA S VÝBRUSEM 

AEROBLADE

6 BAREV KAROSERIE

ČERVENÝ INTERIÉR HYPE
Červená tlačená kůže Siena** / černá látka  

s efektem kůže 

4 BAREVNÉ PAKETY STYL

STŘÍBRNÁ GLOSSY ČERNÁ GLOSSY MODRÁ ANODISED* ČERVENÁ ANODISED 
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VYBRANÉ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY 
PODLE VERZE

PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY

NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X FEEL NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X FEEL PACK NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X SHINE NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X SHINE PACK

KOMFORT
Středová loketní opěrka s otvorem na lyže x x
Výdechy klimatizace u zadních sedadel x x x x
Zadní lavice dělená v poměru 2/3–1/3 x x x x
Automatická dvouzónová klimatizace x x x x
Automatická dvouzónová klimatizace s tepelným čerpadlem x* x* x* x*
Digitální barevný přístrojový panel x
Podsvícený digitální barevný přístrojový panel x x x
Středová konzola s úložnými plochami a středovou loketní opěrkou x x x x
Automatické přední stěrače x x x x
Elektrické a sekvenční ovládání předních a zadních oken x x x x
Předehřev kabiny x* x* x* x*
Odkládací kapsy na zadní straně předních sedadel x x x
Vnější elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka    x x x x
Vnější elektricky sklopná zpětná zrcátka x
Vnější elektricky sklopná zpětná zrcátka s uvítacím osvětlením x x
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko x x
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče x x x x
Sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou x x x x
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce x x x x
Vyhřívaná přední sedadla   x
Držák Smart Pad™ x x
Odpružení Advanced Comfort x x x x
Zásuvka v palubní desce x x x
Výškově a podélně nastavitelný volant x x x x
MULTIMÉDIA A NAVIGACE

USB-A zásuvka u předních sedadel x x x x
USB-A zásuvka u zadních sedadel x x x x
USB-C zásuvka u předních sedadel x x x x
USB-C zásuvka u zadních sedadel x* x* x* x
My Citroën Assist: Citroën Connect Box s paketem SOS a Asistenční služba   x x x x
My Citroën Drive Plus ve spojení s 10” dotykovým displejem(1) x x
My Citroën Play: bezdrátová funkce Mirror Screen(2) / Audio Systém na 10” dotykovém displeji x x x x
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VYBRANÉ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY 
PODLE VERZE

PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY

NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X FEEL NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X FEEL PACK NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X SHINE NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X SHINE PACK

BEZPEČNOST

ABS, AFU, ASR, ESP x x x x
Barevný head-up displej x x
Airbagy čelní, přední boční a hlavové x x x x
Zvuková výstraha chodců x* x* x* x*
Indikátor podhuštění pneumatik x x x x
LED denní svícení x x x x
Elektrická automatická parkovací brzda x x x x
Sada na opravu pneumatik x x x x
Paket bezpečnost: Nouzové brzdění Active Safety Brake – Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního 
pruhu – Varování před rizikem ospalosti – Výstraha před rizikem kolize – Coffee Break – Multikolizní brzda – 
Rozpoznávání dopravního značení s rychlostními limity – Regulátor a omezovač rychlosti – Kontrolka nezapnutí/
rozepnutí bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdců

x x x x

Paket bezpečnost 2: Active Safety Brake 2.0(3) – Rozšířené rozpoznávání dopravního značení x x
Mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček x x x x
LED světlomety ve tvaru písmene V x x x x
ASISTENČNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ

Hands-free ovládání x x
Asistent rozjezdu ve svahu x x x x
Zadní parkovací asistent x x x x
Automatické rozsvěcování potkávacích světel x x x x
Zpětná parkovací kamera x
Zpětná parkovací kamera Top Rear Vision x x
Highway Driver Assist x
Paket Drive Assist: Přední a boční parkovací asistent – Automatické přepínání dálkových světel – Adaptivní 
tempomat s funkcí Stop & Go (pro EAT8 a elektromobil) – Systém sledování mrtvého úhlu x x

STYL – KOLA

Interiér Alcantara® se sedadly Advanced Comfort potaženými Alcantarou® / Černá látka s efektem kůže x
Šedý interiér Metropolitan se sedadly Advanced Comfort potaženými černou látkou s efektem kůže / Šedá látka x
Šedý interiér Urban se sedadly Advanced Comfort potaženými šedou látkou / Černá látka s efektem kůže x
Černé lesklé kryty vnějších zpětných zrcátek x x x x
Modrý dekor na dveřních panelech x* x* x* x*
Černé plastové lemy blatníků a spodní části nárazníku x x x x
Ozdobné 18” kryty kol AEROTECH (nelze pro elektromobil) x
Hliníková 18” kola s výbrusem CROSSLIGHT x* x* x* x*
Šedá hliníková 18” kola AEROBLADE (nelze pro elektromobil) x
Hliníková 18” kola s výbrusem AEROBLADE (nelze pro elektromobil) x x
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*Pouze pro 100% elektrickou verzi.

(1) Zahrnuje online navigační systém TomTom 3D s rozpoznáváním přirozeného hlasu, konfigurovatelné rozhraní a po dobu 3 let bezplatné služby My Citroën Drive.
(2) Kompatibilní s Android Auto a Apple CarPlay™.
(3) Funkční od 7 do 140 km/h, využívá radar, který funguje i za tmy a detekuje cyklisty
(4) Černý dekorační paket ve spojení s červenou barvou karoserie Élixir.

VYBRANÉ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY 
PODLE VERZE

PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY

NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X FEEL NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X FEEL PACK NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X SHINE NOVÝ CITROËN C4 X A Ë-C4 X SHINE PACK

Černé dekory karoserie x x x x
Dekorační modrý paket(4) x* x* x* x*
Dekorační černý paket x x
Dekorační stříbrný paket x x
Paket Styl: Chromované orámování bočních oken – Zatmavená zadní okna x x
Kliky v barvě karoserie x x x
Černé lesklé kliky x
Přední a zadní koberečky x
Volant potažený kůží x x
Volant kompletně potažený kůží x x
Vyhřívaný volant x* x*
SPECIFIKA PLNĚ ELEKTRICKÉ Ë-C4 X

Dobíjecí třífázový kabel typ 3 (pro wallbox) 3 × 32 A pro zásuvku T2, délka 6 m x x x x
Palubní třífázová nabíječka 11 kW x x x x
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ROZMĚRYNABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ 

WALLBOXY 
A DOBÍJECÍ KABELY

STŘEŠNÍ TYČE

NOSIČE KOL

STŘEŠNÍ BOXY

(1) Od 1. září 2017 jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 všech nových vozidel homologované podle celosvětově platné metodiky testování spotřeby paliva a emisí CO2 pro osobní a lehké 
užitkové vozy WLTP (nařízení EU2017/948) a získané hodnoty mohou být pro účely srovnání přepočítány na NEDC. Pro další informace a ověření, zda jsou hodnoty srovnatelné, se prosím obraťte 
na svého prodejce Citroën. Hodnoty WLTP nezohledňují podmínky používání, styl jízdy ani příplatkovou výbavu a mohou se lišit v závislosti na typu pneumatik. Více informací o spotřebě paliva 
a emisích CO2 získáte u svého koncesionáře Citroën nebo na internetových stránkách www.citroen.cz.
(2)V procesu homologace.

PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY

Hodnoty uvedeny v mm
*Šířka vozu se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky. 
** Elektrická verze.

Vysoké emise CO2

Nízké emise CO2

MENŠÍ NEBO ROVNO 100 G/KM A

OD 101 DO 120 G/KM B

OD 121 DO 140 G/KM C

OD 141 DO 160 G/KM D

OD 161 DO 200 G/KM E

OD 201 DO 250 G/KM F

PŘEVYŠUJÍCÍ 250 G/KM G

CO2 (oxid uhličitý) je hlavním skleníkovým plynem 
způsobujícím změnu klimatu. Měření se provádí v souladu 
s platnými směrnicemi a nařízeními EU.

S M L O U V Y

Z Á R U K A

 doporučuje 
C AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4-Krč
Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Provedení vozidel Citroën prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů výrobní 
řady Citroën naleznete v dokumentu „Ceník“ na stránkách www.citroen.cz. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich definici v době tisku tohoto dokumentu a nemohou být považovány 
za smluvně závazné. Citroën si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění charakteristiky představených modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy 
popsaných v této brožuře představuje veškerou technologii použitou u nového vozu Citroën C4 X. Tyto prvky mohou být součástí standardní nebo doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AUTOMOBILES 
Citroën potvrzuje, že v souladu s právními předpisy týkajícími se nakládání s vozidly po ukončení jejich životnosti plní stanovené cíle a že při výrobě produktů, které prodává, jsou používány recyklovatelné 
materiály. Zobrazené barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu byla věnována velká péče, jestliže se však 
domníváte, že obsahuje chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit. Více informací získáte na infolince +420 222 352 277 nebo na adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o službách kontaktujte 
nejbližšího prodejce Citroën nebo operátory Asistenční služby na bezplatné lince 800 10 12 10.

názory klientů

citroen.cz

ESSENTIAL DRIVE :  OD 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční služby 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.

IDEAL DRIVE :   OD 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční  
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Okamžitá identifikace vozidla  
v autorizované síti Citroën.

FREE DRIVE :   OD 2 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční  
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Výměna opotřebovaných dílů. 
Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën

ZÁKLADNÍ :  2 ROKY bez omezení počtu ujetých km. Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.  
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

TRAKČNÍ BATERIE :  Na trakční baterii se vztahuje záruka 8 LET nebo do najetí 160 000 km při garanci  
70 % kapacity baterie.

LAK : 2 ROKY pro osobní vozy. 
 2 ROKY pro užitkové vozy.

PROREZAVĚNÍ : 12 LET pro osobní vozy. 
 5 LET pro užitkové vozy.

Pro více informací se seznamte s podrobnými podmínkami ve svém prodejním místě Citroën.

HODNOŤTE, TVOŘTE A SDÍLEJTE SVŮJ NÁZOR NA SVÉ VOZIDLO
nebo na prodejní místo Citroën po nákupu nebo po zásahu provedeném ve vašem servisu. 
Poznámky a příspěvky jsou zveřejňovány na stránkách Citroën.

STÁHNĚTE SI NOVOU MOBILNÍ APLIKACI MY CITROËN, 
abyste mohli využívat sledování provozu svého automobilu na míru a měli přístup ke všem 
službám Citroën ze svého chytrého telefonu.

Motory 

Benzin 
PureTech 
100 S&S 

MAN6

Benzin 
PureTech 
130 S&S 

EAT8

Diesel 
BlueHDi 
130 S&S 

EAT8

Elektromotor 
136 k (100 kW) 

Automat

Spotřeba (WLTP) (1) (2)

Nízká rychlost  
(l/100km) 6,6–6,6 7,2–7,5 5,6–5,8 0

Střední rychlost  
(l/100km) 5,3–5,3 5,8–6,0 4,8–4,8 0

Vysoká rychlost  
(l/100km) 4,6–4,6 4,8–4,9 4,1–4,2 0

Velmi vysoká rychlost  
(l/100km) 5,5–5,5 5,8–5,8 5,1–5,2 0

Kombinovaný režim  
(l/100km) 5,3–5,3 5,7–5,8 4,8–4,9 0

Emise CO2 – kombinované 
(g/km) 120–120 129–130 126–129 0

Energetický štítek B C C A
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KOMPLETNÍ NABÍDKU CITROËN NALEZNETE NA 
www.citroen.cz či m.citroen.cz z mobilního telefonu nebo si stáhněte zdarma mobilní aplikaci. LI
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