NEW CITROËN C4
100% ËLECTRIC, BENZINE OF DIESEL

Als revelatie van de French Touch
in de jaren ’90 met zijn kanaal “
Joli Dragon” wijdde Le Tone zich
15 jaar lang aan alles wat te maken
had met muziek, om uiteindelijk
geleidelijk aan meer de richting
van de illustratieve kunst in te slaan.
Sinds 2011 brachten zijn creaties
hem zelfs tot een expositie in het Centre Pompidou.
Le Tone is zelf een bewonderaar van artiesten
die hun kleuren volledig beheersen. Hij zelf heeft
echter een zwak voor zwartwit, dat hij gebruikt
om eenvoudige verhalen te vertellen die hij tekent
met een vilstift in zijn schriften.

1974

2019

Citroën lanceert de CX. Als resultaat
van een doorgedreven technisch
onderzoek van het merk biedt dit
voertuig een voorin geplaatste
combinatie motor-versnellingsbak,
een hydropneumatische ophanging
met constante hoogte, een holle
kofferklepruit en een futuristisch
dashboard. Innovaties die garant
staan voor een briljante carrière.

De 19_19 Concept is een zuiver
elektrische auto met een spectaculair
design geïnspireerd op de luchtvaart.
Hij tilt het comfort naar ongekende
hoogten en creëert een echt rijdend
salon, dat rust op een intelligente
ophanging. Hij biedt een rijbereik van
800 km, autonome rijfuncties en een
persoonlijke assistent.

1934
Van 1919 tot op heden,
ontdek de uitzonderlijke
wagens die deel
uitmaken van de Citroën
autogeschiedenis.
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Citroën zet het autolandschap
op zijn kop met de Traction Avant.
Dit voertuig pakt uit met een
bijzonderheid waaraan hij zijn naam
dankt: hij wordt aangedreven
op de voorwielen.

1939

Citroën lanceert de Tub, een bestelwagen
van moderne conceptie met onder meer
een zijdelingse schuifdeur.
Deze zal opgevolgd worden door de
Type H in 1948.

1948

De 2 PK is ontworpen als een
“economische en veilige wagen die 4
personen en 50 kg bagage comfortabel
kan vervoeren”.

1955

De DS, die voorgesteld wordt op het
Autosalon in 1955, heeft de vorm van
een UFO en zijn aerodynamische lijn slaat
iedereen met verstomming. Het door
Flaminio Bertoni getekende futuristische
design levert hem zijn bijnaam
‘vliegende schotel’ op.

1968

De tijd is rijp voor lichte, wendbare
wagens zoals de Ami 6, de Dyane
en uiteraard de Méhari, een originele
polyvalente terreinauto.

1970

Met zijn moderne uitstraling en zijn strakke stijl blijft
de GS lange tijd een van de meest dynamische en
comfortabele auto’s op de markt. Van deze berline
met vlakke 4-cilindermotor en hydropneumatische
ophanging worden bijna 2,5 miljoen exemplaren
verkocht.
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IEDER
ZIJN CITROËN
Zowel in de stad als op de open weg
zult u opgetogen zijn over het comfort
en het welzijn in de auto, twee
traditionele waarden van Citroën.

CITROËN C3

CITROËN AMI

CITROËN C1

100% ELEKTRISCH

CITROËN C4

NEW CITROËN C4

100% ËLECTRIC , BENZINE OF DIESEL
DE WEG LIGT OPEN

CITROËN Ë-C4
100% ELEKTRISCH

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO

(TAILLE M)

(TAILLE XL)

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
PLUG-IN HYBRID

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(TAILLE XS)

(TAILLE M)

BESCHIKBAAR IN 100% ELEKTRISCH
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GAMMA

BESCHIKBAAR IN 100% ELEKTRISCH

CITROËN SPACETOURER
(TAILLE XL)

BESCHIKBAAR IN 100% ELEKTRISCH
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10 ESSENTIËLE
TROEVEN
KEUZE UIT
3 MOTORVERSIES

Keuze van de energiebron: 100% elektrisch,
benzine of diesel.
PAGINA’S 10 - 11

COMPACTE BERLINE VAN DE
NIEUWSTE GENERATIE
Een nieuwe stap in het Citroën-design, die de elegantie van een berline verenigt met de
robuustheid van een SUV.
PAGINA’S 14 - 19

OPHANGING MET
PROGRESSIVE HYDRAULIC
CUSHIONS®
Een exclusieve innovatie van Citroën voor een
onberispelijk comfortniveau en een vliegend-tapijteffect.

PAGINA’S 22 - 23

ADVANCED
COMFORT-ZETELS

Brede, uitnodigende zetels met een hogere zithouding om in een rijdend salon te reizen.
PAGINA’S 24 - 25

Bekijk alle video’s van
New Citroën C4 door deze code te
scannen met uw smartphone.

PLAATSAANBOD
VAN TOPNIVEAU

Het lichte en ruim bemeten interieur biedt achterin
plaats aan drie passagiers.
PAGINA’S 26 - 27

SMART PAD
SUPPORT CITROËN™

Dit ingenieuze systeem, geïntegreerd in het dashboard,
maakt het mogelijk om tablets veilig te bevestigen.
PAGINA’S 28 - 29

MOBILITEIT IN
DE Ë-COMFORTKLASSE
Een fluisterstille zuiver elektrische versie, zonder CO2-uitstoot en zonder trillingen.
PAGINA’S 32 - 33

PERFECTE
CONNECTIVITEIT DANKZIJ
DE 10”-AANRAAKTABLET

Deze tablet met HD-scherm en spraakherkenning groepeert alle
bedieningselementen van de wagen.
PAGINA’S 36 - 39

NIEUWE BEDIENING
VAN DE AUTOMATISCHE
VERSNELLINGSBAK

Om de bestuurder een hoogstaand rijplezier te bieden.
PAGINA’S 40 - 41

20 RIJHULPSYSTEMEN
Technologieën die de veiligheid en het comfort
aan boord ten goede komen.
PAGINA’S 56 - 59
Naargelang de uitvoering standaard, als optie of niet verkrijgbaar.
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ESSENTIEEL

7

OVERZICHT
P. 10
P. 20
P. 34
P. 60
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OVERZICHT

DESIG
DESIGN
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
CITRO
TECHNOLOGIEËN
TECHN
BELANGRIJKSTE UITRUSTINGSELEMENTEN
BELAN
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BERLINE
MOTOREN
VAN 100 TOT 155 CH

AUTOMATISCHE
EAT8-VERSNELLINGSBAK

CO2-UITSTOOT
VANAF 120 G*

VERBRUIK VANAF 4,5 L/100 KM
IN DE GEMENGDE CYCLUS*

VERBR ANDINGS - OF ELEK TROMOTOR
New Citroën C4 en New Citroën ë-C4 100% ëlectric laten klanten kiezen welke motor het
best is aangepast aan hun gebruik en levensstijl. Maar welke versie ze ook kiezen, de
prestaties op het vlak van comfort, design en functionaliteit aan boord zijn steeds identiek.
In de stad biedt de New Citroën ë-C4 toegang tot lage-emissiezones, een extra troef als
aanvulling op zijn 100% elektrische rijplezier zonder CO2-uitstoot en de merkbare
besparing op de gebruikskosten.

VERMOGEN VAN
100 KW (136 PK)

BATTERIJ VAN
50 KWH

SNELLADEN
(100 KM IN 10 MIN)

70% VAN DE BATTERIJCAPACITEIT
8 JAAR OF 160.000 KM LANG GEGARANDEERD

* WLTP-norm
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DES
IGN
Bekijk alle video’s van New
Citroën C4 door deze code te
scannen met uw smartphone.

12 DESIGN

Met hun verhoogde en energieke postuur bieden de New
Citroën C4 en New Citroën ë-C4 100% ëlectric een nieuw
concept in het segment van de compacte berlines. Deze
nieuwe stijlformule sluit nauw aan bij de jongste stijlkenmerken
van het merk. Een modern design dat ook een brede
personalisering biedt dankzij verschillende kleurcombinaties.
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EN AERODYNAMICA

ELEGANTIE
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De New Citroën C4 en New Citroën ë-C4 100% ëlectric
slagen erin de vloeiende en verfijnde lijnen van berlines
harmonieus te combineren met de royale volumes en
robuustheid van SUV’s. Met hun hellende daklijn bieden ze
een in dit segment uniek aerodynamisch profiel. Hun
uitgesproken karakter danken ze onder meer aan hun wielen
met grote diameter en hun verhoogde postuur, dat altijd
klaar lijkt om vooruit te springen.

Gediamanteerde 18” lichtmetalen
velgen Aeroblade met een
wieldiameter van 690 mm.
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NIEUWE

STIJLCODES
De unieke identiteit van de New Citroën C4 en New Citroën
ë-C4 100% ëlectric steunt op de nieuwe merksignatuur die
begin 2020 werd ingewijd. Die signatuur komt tot uiting in de
moderne, hoogtechnologische neus met ‘full led’-verlichting op
twee niveaus* en een visgraat die de volledige breedte van de
wagen in beslag neemt. De achterkant bevestigt die
dynamische en robuuste look dankzij koplampen die verbonden
zijn met een glanzend zwarte band.
* Naargelang de versie.
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5 INTERIEURSFEREN

Moderniteit gaat hand in hand met welzijn in het
interieur van de New Citroën C4 en New Citroën
ë-C4 100% ëlectric. Zo wijden de zetels nieuwe
motieven in. Ook gaan de accenten in gesatineerd
chroom of glanzend zwart perfect samen met de
warme en zachte materialen. En om iedereen in het
interieur van zijn keuze te laten rijden, zijn er maar
liefst vijf interieursferen, waaronder de sobere bekleding in grijze stof van de standaarduitvoering.
De sfeer Urban Grey koppelt het comfort en de
discretie van een gewatteerd grijze stof met visgraatmotief aan een zwarte stof met ledereffect
en een grijze stoffen band met grafisch
visgraatmotief.

Sfeer Urban Grey

v

Sfeer Metropolitan Grey

De sfeer Metropolitan Grey creëert een elegante
en trendy mix van een gewatteerde zwarte stof met
ledereffect, en een gevlamde grijze stof en een grijze stoffen band met visgraatmotief.
De sfeer Hype Black biedt het universeel voorname karakter van zwart nerfleder, in combinatie
met een zwarte stof met ledereffect en een grijze
stoffen band met visgraatmotief.

Sfeer Hype Black

De sfeer Hype Red onderscheidt zich tot slot door
zijn dynamische karakter met gewatteerd rood nerfleder in combinatie met een stof met zwart ledereffect op de zetels en de deurpanelen. Een ongezien
borduursel met visgraatmotief accentueert de grijze
Alcantara-strook op de rugleuningen van de zetels
en de deurbekleding.
Sfeer Hype Red
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COM
FORT
VOOR EEN ONUITGEGEVEN GLOBAAL COMFORT

PRIKKELS
FILTEREN

HET LEVEN

AAN BOORD VEREENVOUDIGEN

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

DE MENTALE

BELASTING VERMINDEREN

HET GEBRUIK
VLOEIENDER MAKEN

Citroën ontwikkelde een volledige aanpak om alle inzittenden van de auto te
verwennen met een onuitgegeven globaal comfort.
Dit programma, CITROËN ADVANCED COMFORT ® genoemd, is erop gericht
innovatieve, technologische en intelligente oplossingen voor lichamelijk en geestelijk
welzijn aan te bieden. Door rekening te houden met de verwachtingen van alle
gebruikers, bevestigt Citroën zijn durf en zijn voorsprong op het vlak van het comfort.
Deze techniek voor het welzijn is opgebouwd rond vier krachtlijnen: zachte tactiele en
akoestische gewaarwordingen, een in alle omstandigheden praktische interieurruimte,
gemoedsrust gebaseerd op een rustige sfeer en nuttige, intuïtieve technologie.
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CITROËN-OPHANGING
MET PROGRESSIVE

HYDRAULIC
®
CUSHIONS

New Citroën ë-C4 en Citroën C4 zorgen voor een uitzonderlijk rijcomfort en welzijn aan
boord dankzij hun ophanging met Progressive Hydraulic Cushions®*: deze creëren een
echt vliegend-tapijteffect bij licht in- en uitveren en voorkomen stuiteren bij grotere
oneffenheden in het wegdek. Een Citroën-innovatie voor een nieuwe comfortbeleving.
* Naargelang de versie.
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ADVANCED
COMFORT-ZETELS
Een andere exclusieve innovatie van Citroën zijn de ‘Advanced
Comfort’-zetels* van New Citroën ë-C4 en Citroën C4. Ze bieden
verschillende vormen van comfort: visueel comfort met de
onmiddellijk zichtbare wattering, zitcomfort met een zachte en
onmiddellijke ondersteuning, dynamisch comfort met
hogedichtheidsschuim in het midden van de zetels dat elke
indeuking na verloop van tijd vermijdt en tot slot lichaamscomfort
dankzij de lendensteunregeling* en hoogteregeling
van de voorzetels*. Ook het vermelden waard zijn de grote
zijdelingse en centrale armsteunen*, die zowel voor- als achteraan
worden gemonteerd.
De voorzetels kunnen behalve de verwarming* ook over een
massagesysteem* beschikken, dat de inzittenden meer dan ooit
uitnodigt voor een echte coconervaring.
* Naargelang de versie.
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INTERIEURRUIMTE

UITZONDERLIJKE
26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Met een wielbasis van 2.670 mm, een
van de langste in deze klasse, bieden de
New Citroën ë-C4 en Citroën C4 een
vorstelijk interieur, ook voor de
achterpassagiers, die over een grote
knieruimte van 198 mm beschikken.
Dankzij hun breedte bieden deze
wagens achterin bijzonder comfortabel
plaats aan drie personen.
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SLIMME EN ERGONOMISCHE

UITRUSTING

Opbergvak met inductielader voor smartphones

New Citroën ë-C4 100% ëlectric en New
Citroën C4, die werden uitgewerkt volgens het
Citroën Advanced Comfort® -programma, innoveren
op het vlak van uitrusting. Zo kan de passagier
vooraan genieten van de Smart Pad Support
van Citroën™*, een handig, afneembaar systeem
dat in het dashboard werd geïntegreerd en waarop
in alle veiligheid een tablet naar keuze kan
worden bevestigd.
In de middenconsole maakt een geïntegreerd
laadvlak het mogelijk om smartphones en andere
QI-compatibele toestellen draadloos* op te laden
met een eenvoudige magnetische inductie. Er zijn
ook vier USB*-aansluitingen van type A en type C
voorzien, twee vooraan op de middenconsole en
twee achteraan op diezelfde console.
* Naargelang de versie.
Smart Pad Support Citroën™ (tablethouder aan passagierszijde)
28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

USB-aansluitingen voor- en achteraan
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KOFFERVOLUME

TOT

1250 L*

OPBERGVAKKEN

VOOR
IEDEREEN

Dashboardlade**

Opbergruimte voor laadkabel

* Met neergeklapte achterbank.

Koffervloer met twee posities

De ruim bemeten koffer van 380 liter is gemakkelijk
toegankelijk dankzij de lage en vlakke laaddrempel en
kan aan alle behoeften worden aangepast. De vloer
met twee standen** maakt het mogelijk om het
volume te optimaliseren en een vlakke vloer te creëren
om grote voorwerpen gemakkelijker te vervoeren.
De laadkabel wordt opgeborgen onder deze vloer.
In het interieur bieden de New Citroën ë-C4 100%
ëlectric en de New Citroën C4 tal van handige
opbergvakken, met onder meer een schuiflade
in het dashboard** tegenover de voorpassagier,
ideaal om een tablet in op te bergen. Ze vormt een
aanvulling op het handschoenkastje.
Voor de achterpassagiers werden bekerhouders
en een opbergvak voorzien in de wegklapbare
armsteun** van de achterbank.
** Naargelang de versie.

30 CITROËN ADVANCED

COMFORT ®
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RIJPLEZIER

TASTBAAR

32 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Als waardige erfgenamen van de knowhow van het merk
onderscheiden de New Citroën ë-C4 100% ëlectric en de
New Citroën C4 zich door hun rijervaring. De verzorgde
geluiddemping in het interieur, dankzij de beperking van
rolgeluiden en de isolatie van het motorblok, wordt nog
aangevuld met een rustgevende lichtinval voor alle passagiers:
het elektrisch bediend glazen dak* en de glasoppervlakken
verlichten het hele interieur. Met hun verwarmde stuurwiel*
en automatische airconditioning met twee zones* bieden deze

wagens in alle omstandigheden een uitstekend thermisch comfort.
De zuiver elektrische versie verzekert bovendien een mobiliteit
in de ë-Comfortklasse, met een totale afwezigheid van trillingen,
lawaai of schokken en een onmiddellijk beschikbaar koppel.
Uitermate vloeiend voor een ongeëvenaard gevoel. En dankzij
de thermische preconditioning stapt u, ongeacht het seizoen,
in een voertuig met een temperatuur van 21 °C.
* Naargelang de versie.
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TECHNO
LOGIEËN
New Citroën ë-C4 100% ëlectric en New Citroën C4
zijn verkrijgbaar met drie motortypes: zuiver elektrisch,
benzine en diesel. Ze zijn bovendien uitgerust met twintig
rijhulpsystemen* en zes connectiviteitstechnologieën*,
die stuk voor stuk werden ontwikkeld om zowel de veiligheid
als het comfort te verhogen.
* Naargelang de versie.
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3D-navigatie

Berekening van de route

GECONNECTEERDE

NAVIGATIE
CITROËN CONNECT NAV
Voor een perfecte continuïteit tussen het digitale universum
en de auto zijn de New Citroën ë-C4 100% ëlectric en
de New Citroën C4 uitgerust met een 10”-aanraaktablet met
HD-scherm en stembediening. Het fungeert als zenuwcentrum
van de wagen en maakt het mogelijk om auto-instellingen aan
te passen en het geconnecteerde 3D*-navigatiesysteem van
de nieuwste generatie te gebruiken. In combinatie met
geconnecteerde diensten zoals TomTom Traffic biedt het realtime
verkeersinformatie, signaleert het gevarenzones, en toont het
de locaties en prijzen van tankstations en parkings.

Daarnaast is er ook de weersinformatie en de lokale opzoeking
van POI’s.
Dit systeem werd speciaal verrijkt met informatie met betrekking
tot de geëlektrificeerde aandrijflijn, met onder meer meldingen
over elektrische laadpalen in de buurt als aanvulling op de
weergave van tankstations en van het rijbereik in functie van het
laadniveau van de batterij. Zo helpt het systeem het elektrische
rijbereik van de New Citroën ë-C4 100% ëlectric te beheren.

Locatie van parkeerplaatsen

* Naargelang de versie.

Locatie van elektrische laadpalen
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CONNECTIVITEIT

CITROËN CONNECT PLAY
Deze technologie, die de functie Mirror Screen
(compatibel met Android Auto en Apple CarPlay™)
omvat, maakt het mogelijk om in alle veiligheid
smartphone-apps te gebruiken door ze te dupliceren
op de aanraaktablet van de wagen. De New Citroën
ë-C4 100% ëlectric en de New Citroën C4 beschikken
over vier USB-aansluitingen waarmee iedereen
zijn smartphone kan opladen. Tot slot kan een
smartphone ook draadloos* worden opgeladen via
inductie dankzij een speciaal daartoe ontworpen
laadvlak in de middenconsole.
* Naargelang de versie.

CITROËN CONNECT ASSIST
Deze gratis dienst voor noodoproepen en
pechverhelping met positiebepaling vergt geen
abonnement en is 24 uur per dag en 7 dagen
per week beschikbaar. Hij stuurt gepaste hulp
ter plaatse in noodgevallen, hetzij automatisch,
hetzij wanneer een van de inzittenden op de
nood- of bijstandsknop drukt. Dit systeem omvat
ook de functies voor controle op afstand via de
My Citroën-app.
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AUTOMATISCHE

TRANSMISSIE

New Citroën ë-C4 100% ëlectric en New Citroën
C4 zijn uitgerust met een elegante bediening voor
de automatische versnellingsbak in geguillocheerd
metaal. Ze beschikt over drie standen (R, N en D) om
gemakkelijk de achteruitversnelling, de neutraalstand
of de vooruitstand te selecteren. Ze wordt aangevuld
met twee langs achter verlichte druktoetsen:
P om de parkeermodus te activeren en M om de
manuele rijmodus te activeren bij de benzine- en
dieselmotoren of B om de Brake-modus te activeren
bij de elektromotor en zo energie te recupereren
tijdens het vertragen.
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BENZINE-

EN
DIESELMOTOREN
New Citroën C4 biedt een onvergelijkbaar rijplezier en werpt zich
op als een uitstekende reiswagen. Die troeven dankt hij onder
meer aan zijn efficiënte en performante motoren. De benzineversies
kunnen worden uitgerust met de motoren 1.2 PureTech 100 S&S
MAN6, 1.2 PureTech 130 S&S MAN6, 1.2 PureTech 130 S&S
EAT8 en 1.2 PureTech 155 S&S EAT8. Dieselrijders krijgen de
keuze tussen de 1.5 BlueHDi 110 S&S MAN6 en de 1.5 BlueHDi
130 S&S EAT8.
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MOTOR

100% ELEKTRISCHE

De elektromotor van de New
Citroën ë-C4 100% ëlectric
levert een vermogen van
100 kW (136 pk) en een koppel
van 260 Nm, dat onmiddellijk
beschikbaar is voor een sprint
van 0 tot 100 km/u in
9,7 seconden in de sportmodus.
De batterij van het elektrische
model heeft een capaciteit van
50 kWh, waarvan 70 procent
acht jaar of 160.000 kilometer
lang gegarandeerd wordt.
Aan zijn rijbereik (tot 350 km
over de WLTP-cyclus) voegt
de New Citroën ë-C4 100%
ëlectric een Brake-modus toe
die de auto feller laat remmen
op de motor, zonder dat de
bestuurder het rempedaal hoeft
in te drukken, en die tegelijk
energie recupereert.
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RIJBEREIK

TOT

350KM
VOLGENS DE WLTP-CYCLUS
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EENVOUD VAN HET

LAADPROCES
Welkomstverlichting

Bezig met laden
(Knipperend groen)

Laden voltooid

Uitgesteld laden

New Citroën ë-C4 100 % ëlectric onderscheidt zich door zijn
erg eenvoudige bediening. Vanaf de aanraaktablet of de
My Citroën-app kan het laadproces worden uitgesteld om
bijvoorbeeld te profiteren van de daluurtarieven. De laadklep
omvat een verklikkerlampje om het laadproces te volgen, dat ook
op afstand kan worden geraadpleegd in de My Citroën-app.
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STANDAARD
HUISHOUDSTOPCONTACT

‘GREEN’UP’-STOPCONTACT

100 km in 9 uur
Thuis kan de batterij in 31 uur
voor 100% worden opgeladen
aan een standaard stopcontact.

100 km in 4:30 uur
Aan een Green’Up-stopcontact
van 16 A wordt de batterij in 15
uur volledig opgeladen.

DE VERSCHILLENDE

OPLAADSYSTEMEN
In de stad, langs de autosnelweg of thuis: er zijn tal van oplossingen om
de New Citroën ë-C4 100 % ëlectric op te laden, zodat u steeds over
een aangepaste oplossing beschikt. Aan u om de keuze te maken op basis
van uw behoeften.

WALL BOX

U kunt thuis ook een Wall Box
laten installeren, die de auto
van 0 tot 100 procent oplaadt
in 7:30 uur op een eenfasige
aansluiting of zelfs 5 uur op een
driefasige aansluiting. Laadpalen
van 11 kW die u ook in de
stad langs de openbare weg
kunt vinden.

SUPERSNELLE LADERS

Aan een openbare laadpaal van
20 kW laadt de batterij op aan een
tempo van 140 kilometer per uur.
En aan laadpalen met een
vermogen van 100 kW, die men
op autosnelwegen aantreft, wordt
de batterij in nauwelijks 30 minuten
voor 80% opgeladen.

In de Belux telt het netwerk meer dan 10.000 laadpunten.
Lokaliseer eenvoudig de dichtstbijzijnde openbare laadpaal met
Charge My Car van Free2Move.
Om u te helpen bij de installatie van uw laadoplossing, heeft
Citroën de onderneming ZEborne geselecteerd. Zo weet u zeker dat
u tegen de beste prijs een goede installatie krijgt.
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Scherm met essentiële informatie over de elektrische aandrijving

INTUÏTIEVE

INTERFACES

Statistieken: om het stroomverbruik op te volgen en het rijgedrag te optimaliseren

Om de werking van de New Citroën ë-C4 100 % ëlectric perfect te doorgronden,
beschikt de bestuurder over diverse intuïtieve interfaces die gemakkelijk te
raadplegen en te gebruiken zijn. De weergavemodus op het digitaal
instrumentenbord maakt het mogelijk om het brandstofpeil of rijbereik te
raadplegen en biedt toegang tot drie essentiële gegevens: de
vermogensindicator, de energiestroom of het energieverbruik van de thermische
comfortuitrusting.
De specifieke pagina’s op de 10”-aanraaktablet in het midden van het dashboard
tonen de bedrijfstoestand van het systeem, alsook de instellingen voor het
uitgesteld opladen van de batterij en voor de thermische preconditioning van het
interieur. Wanneer de wagen wordt opgeladen, geeft het scherm bijvoorbeeld de
resterende tijd tot een volledig opgeladen batterij weer, evenals het resterende
rijbereik in kilometers, en het laadpercentage van de batterij.
Energiestromen: om de werking van de elektrische technologie weer te geven
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Blijf continu verbonden met de app My
Citroën die u kunt downloaden op uw
smartphone. Zo hebt u alle belangrijke
informatie over uw voertuig binnen
handbereik, zowel voor gebruik als voor
onderhoud.
Zo kunt u:
• Uw wagen lokaliseren.
• Een afspraak maken in de werkplaats.
• De boorddocumentatie raadplegen.
• Het onderhoudsboekje raadplegen.
• Contact opnemen met Citroën Assistance.
• Tips ontvangen voor ecologisch rijden.
En bovendien voor de New Citroën ë-C4
100% ëlectric:
• Toegang krijgen tot de essentiële informatie
over de laadtoestand van de batterij,
de resterende laadtijd en het resterende
rijbereik van de wagen.
• Een uitgestelde laadbeurt programmeren.
• De preconditioning starten.

2
CITROËN ASSISTANCE - 24/24 EN 7/7
RIJDEN MET EEN GERUST GEMOED.
3
E-EXPERT CENTER - ONZE EXPERTS
ZORGEN VOOR JE WAGEN EN
BEANTWOORDEN AL JE VRAGEN.

FREE2MOVE
Dankzij het Charge My Car-aanbod in de Free2Move-app worden
uw verplaatsingen nog eenvoudiger en praktischer.
Hiermee:
• Krijgt u toegang tot meer dan 220.000 laadpalen, ofwel het
grootste Europese netwerk van openbare laadstations.
• Kunt u compatibele laadpalen lokaliseren.
• Plant u eenvoudig routes. De gekozen route wordt rechtstreeks
naar het navigatiesysteem van de wagen gestuurd.
Download de Free2Move-app door deze QR-code te scannen met
uw smartphone.

4
E-SERVICECONTRACT (AANBEVOLEN) ALLE ONDERHOUDSBEURTEN
ONDERDELEN EN DIENSTVERLENING
ZIJN INBEGREPEN.
5
GECERTIFICEERDE LAADOPLOSSING
(AANBEVOLEN) EEN VOLLEDIG GAMMA WALLBOXEN
GEPLAATST DOOR PROFESSIONALS.
6
MOBILITEITSOPLOSSING AANGEBODEN IN ALLE GEVALLEN.
7
LEVENSLANGE SOFTWARE-UPDATES OM ALTIJD TE GENIETEN VAN
DE BESTE RIJERVARING.
8
HERLADEN VAN DE WAGEN TOT 80% BIJ ELKE INTERVENTIE.

En voor mobiliteit in alle omstandigheden kunt u de optie
Mobility Pass opnemen in uw financieringscontract. Zo profiteert
u binnen het Free2Move Rent netwerk van een verhuuraanbod
aan interessante voorwaarden.
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DE TIEN
VERBINTENISSEN

MY
CITROËN-APP

1
8 JAAR OF 160.000 KM GARANTIE
VOOR DE BATTERIJ.

9
ONLINE OFFERTES EN AFSPRAKEN RESERVEER JE AFSPRAAK
EN BEREKEN JE
NAVERKOOPINTERVENTIES.
10
EN JE WAGEN WORDT GEWASSEN BIJ
ELK BEZOEK (BIJ DEELNEMENDE
VERDELERS).
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Head-Up kleurendisplay

OP WEG NAAR

DE ZELFRIJDENDE AUTO
De semi-autonome Highway Driver Assist* combineert de adaptieve snelheidsregelaar met
Stop & Go-functie met een systeem dat de wagen binnen zijn rijstrook houdt. De bestuurder hoeft
vervolgens de snelheid of het traject niet meer te regelen, doordat deze functies overgenomen
worden door het voertuig. Opmerking: opdat het systeem actief zou blijven, moet de bestuurder
zijn handen op het stuurwiel houden.
Dankzij het head-up kleurendisplay kan de bestuurder dan weer zijn blik op de weg gericht
houden, aangezien de belangrijkste rijgegevens in zijn/haar gezichtsveld worden weergegeven.
* Naargelang de versie.
Highway Driver Assist
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20 RIJHULPEN
VEILIGHEIDSSYSTEMEN

UITSCHAKELBAAR

HEAD-UP
DISPLAY
IN KLEUR*
Dankzij dit systeem kan de
bestuurder zijn blik op de weg
gericht houden, terwijl hij
tegelijk op een doorzichtige
lamel de essentiële rijgegevens
kan opvolgen (huidige en
aanbevolen snelheid,
aanbeveling van de
snelheidsregelaar/-begrenzer,
navigatie-instructies en
botswaarschuwing).

UITSCHAKELBAAR

ADAPTIEVE
SNELHEIDSREGELAAR
MET STOP &
GO-FUNCTIE*
Met behulp van een camera
en een radar detecteert het
systeem de voorligger en
handhaaft het automatisch de
veiligheidsafstand die de
bestuurder heeft ingesteld.
Hiervoor worden de remmen
en het gaspedaal gebruikt,
totdat het voertuig volledig
stilstaat. De auto kan ook
opnieuw vertrekken zonder
tussenkomst van de
bestuurder. Beschikbaar met
een automatische
versnellingsbak.

UITSCHAKELBAAR

UITSCHAKELBAAR

HIGHWAY
DRIVER ASSIST*

ACTIVE
SAFETY BRAKE

Deze technologie biedt de
bestuurder de mogelijkheid
om de besturing deels te
delegeren. Het systeem
behoudt de positie van het
voertuig in zijn rijstrook en
regelt het stoppen en opnieuw
vertrekken, rekening houdend
met het voorliggend voertuig.
Beschikbaar met een
automatische versnellingsbak.

Dit ondersteunende remsysteem
vermindert het risico op een
aanrijding. Het is actief vanaf
5 km/u en detecteert zowel
vaste als bewegende
hindernissen en voetgangers.
Wanneer het een dreigende
aanrijding detecteert, waarschuwt
het de bestuurder. Indien die
laatste niet reageert, remt het
systeem automatisch zelf.

UITSCHAKELBAAR

WAARSCHUWING
BIJ BOTSRISICO EN
POST-COLLISION
SAFETY BRAKE

Het systeem waarschuwt de
bestuurder vanaf 30 km/u
wanneer zijn wagen tegen de
voorligger dreigt te botsen,
Dat gebeurt net voor het
automatische remsysteem
wordt ingeschakeld. Na een
aanrijding wordt de rem
automatisch geactiveerd om
secundaire ongevallen te
voorkomen door het voertuig
tot stilstand te brengen.

UITSCHAKELBAAR

DRIVER ATTENTION
ALERT
Dit systeem schat de
waakzaamheid van de
bestuurder in door na te gaan
in hoeverre het traject van de
wagen afwijkt van de
wegmarkeringen. Deze functie
is vooral afgestemd op wegen
waar men sneller rijdt dan
65 km/u.

UITSCHAKELBAAR

ACTIEVE
WAARSCHUWING BIJ
HET ONVRIJWILLIG
OVERSCHRIJDEN VAN
EEN WEGMARKERING
Dit systeem herkent
doorlopende of onderbroken
wegmarkeringen met behulp
van een camera Indien het
voertuig de rijstrookmarkering
nadert zonder dat de
richtingaanwijzers ingeschakeld
zijn, stuurt de stuurinrichting
progressief tegen om de auto
binnen de rijstrook te houden.
Met deze technologie kan
slaperigheid bij de bestuurder
bestreden worden.

UITSCHAKELBAAR

DODEHOEKBEWAKING*
Dit bewakingssysteem is erg
nuttig op wegen met meerdere
rijstroken. Het waarschuwt de
bestuurder wanneer er zich
een voertuig in de dode hoek
bevindt, door een oranje diode
te ontsteken in de hoek van de
betreffende spiegel.

UITSCHAKELBAAR

AUTOMATISCHE
OMSCHAKELING
VAN DE LICHTEN*
Deze functie regelt de
omschakeling van groot- naar
dimlichten naargelang het
verkeer, wanneer kruisende
of voorbijstekende voertuigen
worden gedetecteerd.
Dit systeem verzekert een
optimale verlichting tijdens
nachtelijke ritten.

UITSCHAKELBAAR

UITGEBREIDE
HERKENNING VAN
SNELHEIDSBEPERKINGEN
EN AANBEVELINGEN*
Dit systeem informeert de
bestuurder over de geldende
snelheidsbeperking. Wanneer
de camera een snelheidsbord
detecteert, kan de bestuurder
de aanbevolen snelheid
aanvaarden en ze op de
snelheidsregelaar of
-begrenzer instellen als zijn
maximumsnelheid. Worden
eveneens gedetecteerd: de
borden ‘Stop’, ‘Verboden in te
rijden’ en ‘Verboden in te
halen’.
* Naargelang de versie.
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20 RIJHULPEN
VEILIGHEIDSSYSTEMEN

UITSCHAKELBAAR

PARK ASSIST*
Dit actieve parkeersysteem
helpt u parallel of dwars te
parkeren. Zodra u het systeem
inschakelt, detecteert het
automatisch een parkeerplaats
en neemt het het stuur over
om de wagen veilig te
parkeren. Het enige dat u nog
moet doen, is de
achteruitversnelling
inschakelen, gas geven en
remmen.

UITSCHAKELBAAR

UITSCHAKELBAAR

PARKEERSENSOREN
OPZIJ*

COFFEE
BREAK ALERT

Dit systeem waarschuwt de
bestuurder tijdens manoeuvres
voor obstakels naast de
wagen. Het gebruikt daarvoor
informatie van de sensoren op
de voor- en achterbumper en
over het traject van de wagen.

Dit systeem waarschuwt de
bestuurder wanneer het tijd is
om een pauze in te lassen,
namelijk na in totaal twee uur
rijden bij een snelheid van
meer dan 65 km/u.

PROXIMITY
HANDENVRIJ
OPENEN EN STARTEN*
Dit systeem vergrendelt,
ontgrendelt en start de wagen
zonder dat u de sleutel uit uw
zak hoeft te halen. De auto
herkent de bestuurder zodra
hij de auto nadert.

ELEKTRISCHE
PARKEERREM*
Dit systeem werkt op twee
manieren. De parkeerrem
wordt automatisch
aangetrokken zodra de motor
wordt stilgelegd en weer
uitgeschakeld zodra de auto
vertrekt. De rem kan ook
manueel in- en uitgeschakeld
worden met een
bedieningsklepje.

VISION 360*
Deze functie vereenvoudigt
manoeuvres door op de
aanraaktablet een
360°-aanzicht van boven het
voertuig en de omgeving weer
te geven. Deze technologie
biedt 3 verschillende
aanzichten en kiest het
aanzicht dat het best geschikt
is voor het huidige manoeuvre.
Het gewenste uitzicht kan ook
handmatig gekozen worden.

ACHTERUITRIJCAMERA
MET TOP REAR
VISION*

AANHANGERSTABILITEITSCONTROLE*

Zodra de achteruitversnelling
ingeschakeld wordt, geeft de
camera de zone achter de
wagen weer op de
aanraaktablet. Het systeem
maakt gebruik van gekleurde
markeringen en toont ook een
virtueel beeld in 180° van de
achterkant. Bij het naderen
van een obstakel zoomt de
camera automatisch.

Deze bijkomende functie
van het ESP detecteert
slingerbewegingen van de
aanhangwagen en stabiliseert
hem weer met behulp van het
remsysteem van het voertuig,
en dit op alle voertuigen
uitgerust met een trekhaak.
(Niet beschikbaar op de Citroën ë-C4)

HILL START ASSIST*
Dit systeem voorkomt dat de
wagen op een helling wegrolt
wanneer het rempedaal wordt
losgelaten. De vertrekhulp
voor hellingen is actief op
hellingen van meer dan 3% en
houdt de wagen gedurende
ongeveer twee seconden op
zijn plaats. Dat geeft de
bestuurder voldoende tijd om
zijn voet rustig van de rem
naar het gaspedaal te
verplaatsen.

STATISCHE
HOEKVERLICHTING*
Zorgt voor extra verlichting aan
de binnenzijde van een bocht
en verhoogt zo de zichtbaarheid
en veiligheid in bochten en op
kruispunten.

* Naargelang de versie.
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BELANGRIJKSTE
STANDAARD
UITRUSTINGSELEMENTEN
NAARGELANG
DE UITVOERING
PLATINIUM GRIJS (M)

NEW CITROEN C4 ET Ë-C4 LIVE
¡

NEW CITROEN C4 ET Ë-C4 FEEL
¡

NEW CITROEN C4 ET Ë-C4 SHINE
¡

NEW CITROEN C4 ET Ë-C4 SHINE PACK
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ICELAND BLUE (M)
CARAMEL BROWN (M)

ACIER GRIJS (M)
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3 COLOR PACKS
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GLOSSY BLACK

ANODISED BLUE*

STANDAARD SFEER
URBAN GREY SFEER

METROPOLITAN GREY SFEER
HYPE BLACK SFEER

ELIXIR RED (P)
HYPE RED SFEER

¡

¡

* Enkel beschikbaar op Citroën ë-C4.
(M) : metaalkleur – (P) : parelmoer – (O) : opaak. De volledige in deze brochure
beschreven uitrusting maakt deel uit van de technologie van de New
Citroën C4 en ë-C4. De wagens van Citroën worden in heel de EU verkocht.
Hun uitrusting kan van land tot land verschillen. Voor meer informatie over de
standaarduitrusting en opties kunt u zich tot uw Citroën-verkooppunt richten.
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SELECTIE VAN ACCESSOIRES

VELGEN EN WIELDOPPEN

WAARBORG

CONSTRUCTEUR (1) :
LAK :
ANTIPERFORATIE :

2 JAAR, herstelling of vervanging van defecte onderdelen. Citroën Assistance 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
3 JAAR voor perxonenwagens. 2 jaar voor bedrijfsvoertuigen.
12 JAAR voor personenwagens. 5 jaar voor bedrijfswagens.

(1) De constructeursgarantie gaat niet in tegen de wettelijke rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door de constructeursga-

rantie. Voor bijkomende informatie raadpleegt u de gedetailleerde voorwaarden in uw Citroën verkooppunt.

16”-WIELDOPPEN
SPRING
OVERDWARSE DAKSTANGEN

18”-WIELDOPPEN
AEROTECH**

GEDIAMANTEERD 18”
LICHTMETALEN VELGEN
AEROBLADE**

FIETSDRAGER OP DE TREKHAAK**

CONTRACT

18” LICHTMETALEN
VELGEN AEROBLADE
DARK**

CO2uitstoot
(g/km) -

Benzine PureTech 130 S&S MAN6 6,3 - 6,5

5,3 - 5,5

4,6 - 4,7

5,6 - 5,8

5,3 - 5,5

120 - 123

Benzine PureTech 130 S&S EAT8

5,8 - 6,0

4,9 - 5,0

5,9 - 6,0

5,8 - 5,9

130 - 134

Benzine PureTech 155 S&S EAT8

141 (3)

Diesel BlueHDi 110 S&S MAN6

125 (3)

Diesel 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

DOWNLOAD DE MOBIELE APP MY CITROËN
en profiteer van een gepersonaliseerde opvolging van uw wagen en alle Citroën-diensten vanop
uw smartphone.
1 545 / 1 560
2 032 / 1 834 (1) / 1 800 (2)

119 - 123

(1)Geschatte indicatieve waarden, onder voorbehoud van de homologatie. Het aangegeven brandstofverbruik
en de CO2 -uitstoot zijn in overeenstemming met de WLTP-goedkeuring (EU-verordening 2017/948). Vanaf
1 september 2018 worden nieuwe voertuigen ontvangen op basis van de Globally Harmonized Light Vehicle
Test Procedure (WLTP), een nieuwe, meer realistische testprocedure voor het meten van het brandstofverbruik
en CO2 -uitstoot. Deze WLTP-procedure vervangt volledig de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC), de eerder
gebruikte testprocedure. Aangezien de testomstandigheden realistischer zijn, zijn het brandstofverbruik en de
CO2 -emissies gemeten met de WLTP-procedure in veel gevallen hoger dan die gemeten met behulp van de
NEDC-procedure. Het brandstofverbruik en de CO2 -uitstoot kunnen variëren, afhankelijk van specifieke
uitrusting, opties en soorten banden. Zorg ervoor dat je dichter bij jouw verkooppunt komt voor meer
informatie. (2) Data mini - maxi, naargelang de uitrusting.(3) Onder voorbehoud van goedkeuring.
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TOT 6 JAAR bijkomende garantie van 10 000 tot 200 000 km (1). Voordelen van het contract Garantie
en Onderhoud. Vervanging van slijtdelen (behalve banden).

rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door de constructeursgarantie

133 (3)

7,2 - 7,6

SERVICE INBEGREPEN :

(1) Naargelang wat het eerst wordt bereikt. Kilometerstand te rekenen vanaf 0. Looptijd te rekenen vanaf de datum van inverkeerstelling. (2) De constructeursgarantie gaat niet in tegen de wettelijke

1 525 / 1 520 (3)

Benzine PureTech 100 S&S MAN6

TOT 8 JAAR, van 10 000 tot 200 000 km (1). Voordelen van het contract Onderhoud & Garantieverlenging.
Verlenging van de constructeursgarantie (2).

Met Private Lease van PSA Finance is alles, behalve de brandstof, inbegrepen. Zodra u intekent, weet u exact waar u aan toe bent en waar u naartoe gaat aan het stuur
van uw auto. Het Private Lease product is een verhuur op lange termijn zonder aankoopoptie, voorbehouden aan particulieren woonachtig in België, aangeboden door
PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussels, KBO nr. 0417.159.386, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A, onder voorbehoud van
goedkeuring van het dossier. Inbegrepen diensten zijn de volgende: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijks Verkeersbelasting, totale garantie,
Citroën TotalDrive (onderhoud, werkuren en slijtagestukken), bijstand, Verzekering BA en schadedekking voertuig.

VERBRUIK EN CO2 UITSTOOT (1)(2)
Verbruik
Verbruik
Verbruik
Verbruik
Gecombilage
gemiddelde
hoog
extra-hoog
neerd
snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
(l/100 km)
(l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km)

GARANTIE & ONDERHOUD :

ALLES IS INBEGREPEN, U HOEFT ENKEL NOG TE TANKEN.

LAADKABELTAS + LAADKABEL MODE 3*

AFMETINGEN
Motoren

TOT 6 JAAR bijkomende garantie, van 10 000 tot 200 000 km (1). Verlenging van de constructeurs garantie (2).
Citroën Assistance 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Onmiddellijke identificatie in het hele Citroën-netwerk.

Verhuur Lange Termijn Free2Move Lease Belgium geeft u de mogelijkheid om uw Citroën, tevens ook lichte vracht, te huren aan op maat gemaakte
voorwaarden volgens uw professionele activiteit en grootte van uw wagenpark.De looptijd (van 24 t/m 60 mnd) en de kilometers (tot 200 000 km)
afgesproken bij ondertekening van het contract zijn altijd aan te passen volgens het werkelijke gebruik van uw voertuig. Onze offerte in Verhuur
Lange Termijn geeft u ook toegang tot bijkomende diensten zoals Fleet Sharing & Connected Fleet. Free2Move Lease Belgium, afdeling van PSA
Finance Belux S.A. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussels, KBO n° 0417.159.386, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A. Ontdek onze
aanbiedingen en diensten op www.free2move-lease.be

GEDIAMANTEERD 18”
LICHTMETALEN
VELGEN CROSSLIGHT

* Enkel beschikbaar op Citroën ë-C4.
** Niet beschikbaar op Citroën ë-C4

MATTENSET IN NAALDVILT Ë-C4

WAARBORGVERLENGING :

156
880

2 670
4 360

Waarden in millimeter.
(1) Buitenspiegels ingeklapt. (2) Totaal. (3) Elektrische versies
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DOWNLOAD DE MOBIELE APP SCAN MY CITROËN
om alle boorddocumentatie binnen handbereik te hebben! Dankzij de verhoogde realiteit scant u
de elementen van uw wagen en krijgt u rechtstreeks toegang tot de elementen die u interesseren.
klantbeoordelingen

citroen.be

EVALUEER, PLAATS EN DEEL UW MENING OVER UW VOERTUIG ONLINE
of in een Citroën-verkooppunt na de aankoop of na een interventie op uw voertuig in de werkplaats.
De beoordeling en uw mening worden gepubliceerd op de website van Citroën.

Citroën verkiest Total – Vermits de Citroën-wagens in de E.U. worden op de markt gebracht, kunnen hun afwerkingen van het ene tot het andere land variëren. Om alle bijzonderheden over de beschrijving van de uitrustingen van elk model uit het Citroën

gamma te ontdekken, gelieve het document “Technische Kenmerken en Belangrijkste Uitrustingen”, dat u overhandigd wordt met deze brochure of uw Citroën-verkooppunt te raadplegen. De weergave van de koetswerkkleuren is louter indicatief daar de druktechnieken
geen natuurgetrouwe weergave van kleuren toelaten. Dit document betreft enkel de gecommercialiseerde voertuigen in de E.U. De informatie over de modellen en hun kenmerken stemt overeen met de beschrijving die werd gemaakt op het moment van het ter perse gaan
en mag niet als contractueel beschouwd worden. Citroën behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de kenmerken van de voorgestelde modellen te wijzigen, zonder daarvoor dit document aan te passen. Automobiles Citroën verklaart dat, door het toepassen
van de bepalingen van de richtlijn EEG nr 2000/53 EG van 18 september 2000 met betrekking tot de afgedankte voertuigen, zij de vooropgestelde objectieven behaald heeft en dat de gerecycleerde materialen gebruikt worden in de productie van haar gecommercialiseerde
producten. Verantwoordelijke uitgever : Anne-Laure Brochard - Citroën Belux n.v. - Bourgetlaan 20, 1130 Brussels - KBO nr. : 0448813060, FSMA nr. : 019653A, tel nr. : 022066800 – Milieu-informatie [KB 19/03/2004] www.citroen.be
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Surft u naar www.citroen.be of download de gratis applicatie.

NOVEMBRE 2020.

OM HET CITROËN GAMMA TE ONTDEKKEN

