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Το CITROËN C4 CACTUS
καινοτομεί με τα Airbump ®
ως προς το σχεδιασμό και 
την προστασία του 
αμαξώματος.

Η CITROËN φέρνει 
επανάσταση στο χώρο του 
αυτοκινήτου λανσάροντας 

το Traction Avant, ένα 
πρωτο ποριακό μοντέλο

με κίνηση στους εμπρός 
τροχούς, καινοτομία στην 

οποία οφείλει την
ονομασία του.

Αποκάλυψη της French Touch μουσι-
κής σκηνής στη δεκαετία του ’90 με

το κομμάτι «Jolie Dragon»,ο Le Tone
αφοσιώνεται στη μουσική για 15 χρό-

νια. Από το 2011 ασχολείται με το
σκίτσο και παρουσιάζει τη δουλειά

του στο Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού του
Παρισιού. Αν και θαυμάζει τους καλ-

λιτέχνες που δουλεύουν με χρώμα,
ο ίδιος προτιμά την ασπρόμαυρη
εικονογράφηση για να αφηγείται
απλές ιστορίες που σκιτσάρει με

μαρκαδόρο στα σημειωματάριά του.

Ξεκινά η μαζική παραγωγή του 
CITROËN Type A (10 ΗΡ).

Η CITROËN λανσάρει το Tub, ένα 
σύγχρονο για την εποχή ελαφρύ van
με πλευρική συρόμενη πόρτα. 
Διάδοχος του Tub είναι το Type H.

To 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». 

Έχει έρθει ο καιρός των ελαφρών
και ευέλικτων αυτοκινήτων, όπως το
Ami 6, το Dyane και βέβαια το Méhari,
ένα πρωτότυπο όχημα για κάθε τύπο 
εδάφους και για κάθε χρήση.

Κατά τις δεκαετίες ’70 και ’80 το 
τεχνολογικό προφίλ της Μάρκας 
τονίζεται ακόμα περισσότερο χάρη σε 
μοντέλα όπως το CX, το BX, το AX και 
στη συνέχεια το πολυτελές XM με την 
υδροπνευματική ανάρτηση Hydractive.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια κατασκευα στών στα 
rally raids από το 1993 ως το 1997, 4 διεθνείς 
νίκες στα rally raids οδηγών, 8 τίτλοι στο 
πρωτάθλημα κα τα σκευ α στών WRC και 2 στο 
πρωτά θλη μα WTCC: κορυφαίες επιδό σεις που 
αποκαλύπτουν το δια χρο νικό αγωνιστικό πνεύμα 
της CITROËN.

Designed by
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CITROËN E-MEHARI

CITROËN SPACETOURER :
ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΤΟ CITROËN ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
Στην πόλη ή στον αυτοκινητόδρομο, θα εκτιμήσετε την 
κορυφαία οδηγική συμπεριφορά και την αίσθηση άνεσης 
και   ευεξίας στο εσωτερικό,  στοιχε ία που διαχρονικά 
χαρακτηρίζουν όλα τα μοντέλα CITROËN.

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5 CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 AIRCROSS CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 
PICASSO

CITROËN C3 PICASSO CITROËN NEMO
MULTISPACE

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN C-ZERO Ë

CITROËN SPACETOURER
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CITROËN SPACETOURER : 
9 ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

TΡΙΑ ΜΗΚΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑ COMPACT ΕΚΔΟΣΗ XS
Η πρωτοεμφανιζόμενη έκδοση XS 
έχει μήκος μόλις 4,60 m.

ΣΕΛΙΔΕΣ 10 -11

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «HANDS FREE»
Τις ανοιγοκλείνετε εύκολα, ακόμα 
και με τα χέρια φορτωμένα.

ΣΕΛΙΔΕΣ 16 -17

ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ
Φωτεινότητα και αίσθηση επαφής
με το περιβάλλον.

ΣΕΛΙΔΕΣ 18 - 19

ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 1,90 m

Πρόσβαση σε όλα τα πάρκινγκ.

ΣΕΛΙΔΕΣ 38 - 39

Εξαιρετική άνεση και εργονομία 
στο εσωτερικό.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 22 - 23

Τεχνολογία που διευκολύνει
την οδήγηση.

EΓΧΡΩΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
HEAD-UP DISPLAY

ΣΕΛΙΔΑ 46

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ

Πρακτικό σε κάθε περίσταση.

ΣΕΛΙΔΕΣ 24 - 25

ΑΝΕΣΗ CITROËN

Φιλόξενο εσωτερικό.

ΣΕΛΙΔΕΣ 30-31

Νέα μεταβλητή πλατφόρμα με 
4 κινητήρες νέας γενιάς.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 42 - 43

OURER : 
ΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΟΣ 
ΟΣΗ XS

Σ ΠΟΡΤΕΣ
S FREE» ΜΕΓ

Π

Σ
EΓΧ

H

ΑΝΟΙΓΟΜ

Ν
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CITROËN SPACETOURER : ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Σ.12 – CITROËN SPACETOURER

Σ.26 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

Σ.34 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS 

Σ.42 – ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Σ.44 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Σ.48 – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σ.50 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CITROËN SSPACETOURER : ΖΩΗΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

CITROËN SPACETOURER
       

CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS

CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS LOUNGE
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3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΗΚΟΥΣ

Χάρη στη νέα μεταβλητή πλατφόρμα του 
το CITROËN SPACETOURER διατίθεται 
σε τρεις εκδόσεις αμαξώματος: τις 
κλασικές Μ (4,95 m) και XL (5,30 m), 
καθώς και τη νέα compact έκδοση XS
μήκους 4,60 m.

4,95 M4,60 M 5,30 M

                                                                       

Όλος ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο παρόν 
προσπέκτους αντιπροσωπεύει το σύνολο της 
τεχνολογίας του CITROËN SPACETOURER.
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 «Τε χνικά χαρακτηριστικά και βασικός 
εξοπλισμός» κα τεβάζοντάς το από την ιστοσελίδα 
www.citroen.gr.

ΙΛΟΓΕΣ ΜΗΚΟΥΣ

α μεταβλητή πλατφόρμα του 
N SPACETOURER διατίθεται 

μ β η ή φ ρμ

όσεις αμαξώματος: τις 
4,95 m) και XL (5,30 m), 

η νέα compact έκδοση XS
m.

4,95 M4,60 M 5,30 M

μός που περιγράφεται στο παρόν 
ντιπροσωπεύει το σύνολο της 
υ CITROËN SPACETOURER.
CITROËN που κυκλοφορούν
ται να έχουν διαφοροποιήσεις
περισσότερες λεπτομέρειες
διαθέσιμο βασικό ή τον προαιρετικό 
ακαλούμε συμβουλευτείτε το 
κά χαρακτηριστικά και βασικός 
τεβάζοντάς το από την ιστοσελίδα 
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Το CITROËN SPACETOURER, βασισμένο 
σε νέα πλατφόρμα, ανταποκρίνεται στο 
σύγχρονο τρόπο ζωής της οικογένειας ή της 
παρέας, προσφέροντας εξαιρετικά άνετο 
και φιλικό εσωτερικό με μεγάλη ευελιξία 
διαρρύθμισης. Διαθέσιμο σε τρία μήκη 
αμαξώματος, το CITROËN SPACETOURER 
μπορεί να φιλοξενήσει έως 8 άτομα.

CITROËN
SPACETOURER
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Ιδανικό για καθημερινή χρήση ή για μακρινές 
εξορμήσεις, το CITROËN SPACETOURER 
σας συνοδεύει με ασφάλεια παντού, σε κάθε 
είδους οδόστρωμα, χάρη στο Grip Control, 
ένα προηγμένο σύστημα αντιολίσθησης που 
βελτιώνει την πρόσφυση των μπροστινών 
κινητήριων τροχών.
Η άριστη ηχομόνωση στο εσωτερικό και η 
άψογη οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου 
διασφαλίζουν την άνεση των επιβατών.
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Πώς ανοιγοκλείνει κανείς τις πόρτες του 
αυτοκινήτου του με τα χέρια φορτωμένα; 
Χάρη στην τεχνολογία «hands free» των 
πλευρικών συρόμενων θυρών του CITROËN 
SPACETOURER, αρκεί να τοποθετήσετε
το πόδι σας κάτω από τη γωνία του πίσω 
προφυλακτήρα για να ξεκλειδώσετε και να 
ανοίξετε αυτόματα την πόρτα της πλευράς 
όπου βρίσκεστε. Μοναδική ευκολία. Με τον 
ίδιο τρόπο μπορείτε επίσης να κλείσετε την 
πόρτα και να κλειδώσετε το αυτοκίνητο.

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
«HANDS FREE»
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Στο εσωτερικό του CITROËN SPACETOURER
η γυάλινη οροφή δύο τμημάτων με δυνατότητα 
ανεξάρτητης σκίασης εξασφαλίζει εξαιρετική 
φωτεινότητα. Στο κέντρο, η κονσόλα οροφής 
αεροπορικού τύπου φιλοξενεί τους διακόπτες
του κλιματισμού. Το βράδυ, ο φωτισμός LED 
δημιουργεί ήρεμη και αρμονική ατμόσφαιρα
μέσα στην καμπίνα.

ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ

18 19



ΙΔΑΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το CITROËN SPACETOURER διατίθεται
σε τρεις εκδόσεις με διαφορετικό μήκος 
αμαξώματος: στις κλασικές εκδόσεις M
και XL, καθώς και στη νέα έκδοση XS.
Η τελευταία, με μήκος μόλις 4,60 m και 
εντυπωσιακά ευρύχωρο εσωτερικό, μπορεί 
να φιλοξενήσει έως 8 άτομα. Χάρη στις 
περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις του
και τη μικρή ακτίνα στροφής, το αυτοκίνητο 
αυτό κινείται με απόλυτη άνεση τόσο στον 
αυτοκινητόδρομο όσο και μέσα στην πόλη.
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Το CITROËN SPACETOURER 
προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις 
επιθυμίες σας.  Τα πίσω καθίσματα 
προσαρμόζονται εύκολα και προσφέρουν 
πολλαπλές επιλογές διαμόρφωσης για κάθε 
μεταφορική σας ανάγκη. Αν χρειαστεί, τα 
πίσω καθίσματα αφαιρούνται εύκολα 
εξασφαλίζοντάς σας επίπεδο χώρο ώστε να 
εκμεταλλευτείτε όλο το διαθέσιμο όγκο (από 
3.397 L στην έκδοση XS ως 4.554 L στην XL).
Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην άνεση των 
επιβατών, με εξοπλισμό όπως κουρτινάκια 
ηλιοπροστασίας, τραπεζάκια αεροπορικού 
τύπου και ποτηροθήκες. Στους πολυάριθμους 
χώρους αποθήκευσης περιλαμβάνονται δύο 
ντουλαπάκια συνοδηγού από τα οποία το 
πάνω είναι ψυχόμενο. Τέλος, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις θύρες jack, USB, καθώς 
και τις πρίζες 12 V ή 220 V για τη φόρτιση 
των φορητών συσκευών σας.
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Στο CITROËN SPACETOURER τα πάντα 
είναι προσεκτικά μελετημένα για την άνεσή 
σας. Χάρη στο ανοιγόμενο κρύσταλλο της 
πίσω πόρτας έχετε άμεση πρόσβαση στο 
χώρο αποσκευών ακόμα και με την πόρτα 
κλειστή, μια λειτουργία εξαιρετικά πρακτική 
σε περίπτωση που το αυτοκίνητο είναι 
σταθμευμένο σε περιορισμένο χώρο.

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ
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CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS 
LOUNGE

Τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβάτες του 
CITROËN SPACETOURER BUSINESS 
LOUNGE θα εκτιμήσουν το κομψό στυλ,
την εκλεπτυσμένη άνεση και τον πολυτελή 
εξοπλισμό αυτού του κορυφαίου μοντέλου. 
Το κινητό σαλόνι με τις 4 ή 5 αντικριστές 
θέσεις και τη γυάλινη οροφή δημιουργούν 
ιδανικές συνθήκες μετακίνησης.
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Την εμφάνιση του μπροστινού μέρους τονίζει ο 
φαρδύς προφυλακτήρας, κομψός και στιβαρός 
ταυτόχρονα. Τα μεγάλα φωτιστικά σώματα, 
τοποθετημένα ψηλά, δίνουν την αίσθηση της 
κυριαρχίας στο δρόμο. Επιπλέον, οι προβολείς 
Xenon προσφέρουν διπλάσια απόδοση 
φωτισμού απ’ ό,τι οι αντίστοιχοι αλογόνου
και εξασφαλίζουν ασυναγώνιστη άνεση και 
ασφάλεια κατά την οδήγηση το βράδυ ή
σε συνθήκες κακοκαιρίας.
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Το πολυτελές εσωτερικό του CITROËN 
SPACETOURER BUSINESS LOUNGE 
προσφέρει εξαιρετική άνεση σε όλους τους 
επιβάτες. Το σαλόνι διαθέτει ανεξάρτητα 
αντικριστά καθίσματα με δερμάτινη 
επένδυση, καθώς και συρόμενο τραπέζι, ενώ 
η σκούρα απόχρωση στα πίσω κρύσταλλα 
παρέχει προστασία από τα αδιάκριτα 
βλέμματα. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός
της οροφής συμπληρώνει τη μοναδική 
εμφάνιση του εσωτερικού.
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«ΕΞΥΠΝΗ» 
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
Το CITROËN SPACETOURER εξοπλίζεται με 
προηγμένα συστήματα που διευκολύνουν την 
οδήγηση. Από την οθόνη αφής 7” χειρίζεστε τα 
πολυμέσα, το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης 
και το τηλέφωνο. Η λειτουργία Mirror Screen, 
συμβατή με τα πρωτόκολλα Apple CarPlay® και 
MirrorLink®, σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε με 
ασφάλεια διάφορες εφαρμογές του smartphone 
σας μέσω της οθόνης αφής 7” του αυτοκινήτου.
Το νέο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης 3D 
CITROËN Connect Nav με φωνητική αναγνώριση 
σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις 
συνθήκες κυκλοφορίας*. Τέλος, το σύστημα Top 
Rear Vision υποβοηθά τους ελιγμούς στάθμευσης 
προβάλλοντας στην οθόνη αφής εναέρια άποψη 
του χώρου πίσω από το αυτοκίνητο.

ΣΥΣΤΗΜΑ TOP REAR VISION ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MIRROR SCREEN

* Διαθέσιμο ανάλογα με τη χώρα.
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To CITROËN SPACETOURER BUSINESS,
με premium εμφάνιση και πλούσιο εξοπλισμό, 
απευθύνεται στους επαγγελματίες του κλάδου 
μεταφοράς προ σώπων. Προσφέρεται σε τρία 
μήκη αμαξώματος με πολυάριθμες επιλογές 
ως προς τη διαρρύθμιση των καθισμάτων και 
τον εξοπλισμό και μπορεί να μεταφέρει έως
9 άτομα με τις αποσκευές τους.

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
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Λειτουργικό και διαμορφώσιμο, το CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS διατίθεται σε τρία μήκη αμαξώματος. Στην έκδοση Μ, 
ο ωφέλιμος όγκος για τις αποσκευές αυξάνεται από τα 507 L στα 
2.228 L με την αφαίρεση των καθισμάτων της 3ης σειράς και στα 
3.968 L με την αφαίρεση των καθισμάτων της 2ης σειράς. Στην 
έκδοση XL, με την αφαίρεση όλων των πίσω καθισμάτων, ο 
ωφέλιμος όγκος του χώρου αποσκευών αυξάνεται από τα 912 L 
στα 4.554 L.
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Με σταθερό μέγιστο ύψος 1,90 m, το CITROËN 
SPACETOURER σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε 
υπόγειους χώρους στάθμευσης σε κατοικίες, 
εμπορικά κέντρα και αεροδρόμια, οι οποίοι
δεν είναι πάντα προσβάσιμοι σε οχήματα
αυτού του τύπου.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ*

1,
90

* Το σταθερό μέγιστο ύψος διατίθεται επίσης στις εκδόσεις
CITROËN SPACETOURER και CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE.
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ΑΝΕΤΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Σχεδιασμένο για απόλυτη άνεση, το 
CITROËN SPACETOURER BUSINESS 
διαθέτει πλευρικές συρόμενες πόρτες με 
δυνατότητα ηλεκτροκίνητου χειρισμού*, 
χαρακτηριστικό εξαιρετικά χρήσιμο για τον 
οδηγό αφού του επιτρέπει να ανοιγοκλείνει 
τις πόρτες από το εμπρός μέρος του 
οχήματος χωρίς να χρειάζεται να τις 
χειριστούν οι επιβάτες. Τέλος, για 
ευκολότερη πρόσβαση στην 3η σειρά, τα 
καθίσματα της 2ης σειράς αναδιπλώνονται 
με μια απλή κίνηση απελευθερώνοντας
τη δίοδο.

* Διαθέσιμες από το 2017.
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Το CITROËN SPACETOURER διατίθεται με τέσσερις 
κινητήρες τεχνολογίας BlueHDi.  Αυτή η νέα γενιά 
κινητήρων περιορίζει δραστικά τις εκπομπές των οξειδίων 
του αζώτου (NOX), ενώ παράλληλα μειώνει σημαντικά
την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2.  
Ανεξάρτητα από τον τύπο του οδοστρώματος, χάρη
στο σύστημα ανάρτησης το CITROËN SPACETOURER 
προσφέρει ακρίβεια διεύθυνσης και άνετη οδήγηση.
Τα πολυάριθμα συστήματα εξοπλισμού άνεσης και 
ασφάλειας, καθώς και η μεταβλητή πλατφόρμα 
τελευταίας γενιάς στην οποία βασίζεται, του επέτρεψαν 
να κατακτήσει την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων
του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP.
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ΟΡΙΟ  
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Χάρη στο σύστημα ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας,
ο οδηγός πληροφορείται ανά πάσα στιγμή για το επιτρεπόμενο 
όριο ταχύτητας. Όταν η κάμερα ανιχνεύσει μια πινακίδα ορίου 
ταχύτητας, ο οδηγός μπορεί με το πάτημα ενός πλήκτρου να 
αποδεχθεί το όριο και να ρυθμίσει ή να περιορίσει την ταχύτητα
με την οποία κινείται. (Διαθέσιμο ανάλογα με τη χώρα).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΦΩΤΩΝ
Τα φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα) εναλλάσσονται αυτόματα με 
τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα) όταν εμφανιστεί άλλο 
αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα. Το σύστημα ενεργοποιείται το 
βράδυ από την ταχύτητα των 25 χλμ./ώρα και απενεργοποιείται 
κάτω από τα 15 χλμ./ώρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ
«DRIVER ATTENTION ALERT»
Το σύστημα αυτό παρακολουθεί τη συμπεριφορά του οδηγού 
μέσω της κάμερας πολλαπλών λειτουργιών που βρίσκεται στο 
επάνω μέρος του παρμπρίζ, ανιχνεύοντας τυχόν μειωμένη 
επαγρύπνηση. Σε περίπτωση μείωσης της επαγρύπνησης,
ο οδηγός δέχεται ηχητική και οπτική προειδοποίηση.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΛΩΡΙΔΑΣ (AFIL)
Προειδοποιεί τον οδηγό όταν το αυτοκίνητο παρεκκλίνει από
την πορεία του χωρίς ενεργοποίηση του δείκτη κατεύθυνσης.
Το σύστημα ανιχνεύει την ακούσια υπέρβαση της διαγράμμισης
του δρόμου (συνεχόμενης ή διακεκομμένης) και ενημερώνει τον 
οδηγό με ηχητικό σήμα και οπτική ένδειξη στον πίνακα οργάνων.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ  
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής ταχύτητας (adaptive cruise 
control) ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος
ανάλογα με αυτήν του προπορευόμενου οχήματος. Είναι
σε θέση να μειώσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου έως τα
20 χλμ./ώρα επηρεάζοντας μόνο το γκάζι, χωρίς τη χρήση
ενεργής πέδησης. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ιδανικό
για συνθήκες μέτριου κυκλοφοριακού φόρτου με συνεχή ροή.

ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
HEAD-UP DISPLAY
Χάρη στο σύστημα Head-Up Display η προσοχή του οδηγού δεν 
αποσπάται από το δρόμο αφού όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
οδήγησης (τρέχουσα και συνιστώμενη ταχύτητα, ενδείξεις 
ρυθμιστή/προγραμματιστή ταχύτητας, οδηγίες δορυφορικής 
πλοήγησης και προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης) 
προβάλλονται έγχρωμες σε μια διάφανη αναδιπλούμενη 
επιφάνεια που βρίσκεται στο οπτικό του πεδίο. Μια σημαντική 
καινοτομία για όχημα αυτής της κατηγορίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ACTIVE CITY BRAKE
Το Active City Brake αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα 
αυτόματου φρεναρίσματος το οποίο επιτρέπει την αποφυγή 
συγκρούσεων σε χαμηλές ταχύτητες (μέχρι 30 χλμ./ώρα). Το 
συγκεκριμένο σύστημα, χάρη σε ένα αισθητήρα εμβέλειας 10 
μέτρων που είναι τοποθετημένος στον εσωτερικό καθρέπτη του 
αυτοκινήτου, ανιχνεύει και προλαμβάνει (στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων του) το ενδεχόμενο σύγκρουσης με προπορευόμενα 
οχήματα (ή εμπόδια).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ
ΝΕΚΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
Το σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας με υπερήχους,
μόλις ανιχνεύσει την παρουσία άλλου οχήματος στη νεκρή
γωνία πίσω δεξιά ή πίσω αριστερά, ειδοποιεί τον οδηγό με
μια φωτεινή ένδειξη πορτοκαλί χρώματος στον εξωτερικό 
καθρέπτη της αντίστοιχης πλευράς.
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Το CITROËN SPACETOURER διατίθεται
σε 3 μήκη αμαξώματος με μεταφορική 
δυνατότητα έως 8 επιβάτες. Τα συρόμενα 
και αφαιρούμενα καθίσματα προσφέρουν 
ευελιξία διαρρύθμισης, εξασφαλίζοντας
το μέγιστο δυνατό ωφέλιμο όγκο για τις 
αποσκευές και μεγαλύτερη ευρυχωρία
για τα πόδια των επιβατών.

CITROËN
SPACETOURER

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
Το CITROËN SPACETOURER BUSINESS 
διατίθεται σε 3 μήκη αμαξώματος με 
μεταφορική δυνατότητα έως 9 επιβάτες. 
Αυτή η ιδιαίτερα προσεγμένη έκδοση 
προορίζεται κατά κύριο λόγο για τη 
μεταφορά προσώπων σε επαγγελματικό 
επίπεδο. Η πληθώρα των διαθέσιμων 
επιλογών ως προς τα καθίσματα και τον 
εξοπλισμό, σας δίνει τη δυνατότητα να 
διαμορφώσετε το όχημα ακριβώς στα
μέτρα σας.

CITROËN CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE
Το CITROËN SPACETOURER BUSINESS 
LOUNGE διατίθεται σε μήκος αμαξώματος 
XL και μπορεί να μεταφέρει έως 7 επιβάτες. 
Μπορεί να διαμορφωθεί σαν πραγματικό 
«κινητό σαλόνι», με ανεξάρτητα δερμάτινα 
καθίσματα σε αντικριστή διάταξη και 
συρόμενο τραπέζι. Όπως είναι εύλογο,
τα χαρακτηριστικά αυτά το καθιστούν 
ιδανικό για επαγγελματική χρήση.

8Θ

7Θ 9Θ 7Θ

8Θ 6Θ
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SABLE (N)

GRIS PLATINIUM (M)

BLANC BANQUISE

BRUN RICH OAK (N)

ORANGE TOURMALINE (N)

GRIS ALUMINIUM (M)

NOIR ONYX

BLEU IMPÉRIAL

(1) Και άλλα συνοδευτικά υλικά.
(2) Για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τα δερμάτινα καθίσματα και τα άλλα συνοδευτικά υλικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το δίκτυο Citroën.
(M) : μεταλλικό – (N) : nacré. Τα μεταλλικά και τα nacré χρώματα διατίθενται προαιρετικά.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

TEP CARLA NOIR (1)

(διαθέσιμο αργότερα)
ΔΕΡΜΑ CLAUDIA (1)(2)

(στα CITROËN SPACETOURER SHINE και CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS LOUNGE)

ΥΦΑΣΜΑ MICA (2)

(στο CITROËN SPACETOURER BUSINESS)
ΥΦΑΣΜΑ GRAPHITE (2)

(στο CITROËN SPACETOURER FEEL)
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Επιλέγοντας  CITROËN, επιλέγετε
ποιότητα, ασφάλεια και αισθητική.

Τα γνήσια αξεσουάρ CITROËN έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για το αυτοκίνητό σας και
σας επιτρέπουν να το εξοπλίσετε σύμφωνα

με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.
Επιπλέον η CITROËN, συμπληρώνοντας

την αποκλειστική γκάμα των προϊόντων της, 
εξασφάλισε για εσάς μια πλούσια επιλογή από 
αξεσουάρ σε συνεργασία με τους καλύτερους 
κατασκευαστές. Όλα τα αξεσουάρ CITROËN 

έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τους
μηχανικούς μας ώστε να ανταποκρίνονται
στα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας και

αντοχής, ενώ παράλληλα καλύπτονται από 
εγγύηση ενός έτους. Ενημερωθείτε για το

σύνολο των διαθέσιμων αξεσουάρ στα
σημεία πώλησης του Δικτύου CITROËN.

Η ΓΚΑΜΑ 
ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

TAΣΙ 
SPYKE 16”

ΤΑΣΙ 
PENTAGON 17”

ΖΑΝΤΑ
CURVE 17”

ΖΑΝΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΑΣΙΑ

ΒΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ TABLET ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ SMARTPHONE / ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ

ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ CITROËN

52 53



• Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Αγορά αυτοκινήτου. Μία σημαντική υπόθεση που δεν τελειώνει τη στιγμή που 
παίρνετε «το κλειδί στο χέρι». Η φροντίδα της CITROËN συνεχίζει να σας 
συνοδεύει και μετά την πώληση. Αυτός άλλωστε είναι και ο σημαντικότερος 
παράγοντας που οδήγησε την CITROËN στις πρώτες θέσεις της ελληνικής 
αγοράς αυτοκινήτου. Το άψογο service, το άριστα εκπαιδευμένο τεχνικό 
προσωπικό και το τέλεια οργανωμένο δίκτυο επίσημων εμπόρων είναι η πρακτική 
εφαρμογή της φιλοσοφίας CITROËN: πρωταρχικός στόχος, η ολοκληρωμένη 
εξυπηρέτησή σας.

• ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Όπου και αν βρίσκεστε, η CITROËN είναι πάντα κοντά σας. Στοχεύοντας πάντα 
στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας, έχει επιλέξει και εκπαιδεύσει τους ανθρώπους 
που έρχονται σε επαφή μαζί σας. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 37 ολο κλη ρω-
μένες μονάδες CITROËN (Έκθεση – Συνεργείο – Ανταλλακτικά). Συμβα δί ζοντας 
με την ευρωπαϊκή αντίληψη στο χώρο του αυτοκινήτου, συνεχίζει να προσφέρει 
τεχνική υποστήριξη υψηλής ποιότητας. Άριστα εξοπλισμένα Κέντρα Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση του αυτο κι-
νήτου σας. Πλήρης σειρά γνήσιων ανταλλακτικών με 12μηνη εγγύηση και 
αξεσουάρ, είναι στην άμεση διάθεσή σας για να δώσετε στο αυτοκίνητό σας την 
εμφάνιση και το στυλ που προτιμάτε.

• Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
Η CITROËN επενδύει συνεχώς στη δημιουργία υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων 
με μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, για να σας εξασφαλίσει 
ποιοτική εξυπηρέτηση στα πρότυπα της ευρωπαϊκής αγοράς. Η υπεροχή των 
αυτοκινήτων CITROËN διακρίνεται σε όλους τους τομείς. Αποδεδειγμένη 
ποιότητα κατασκευής και προηγμένης τεχνολογίας: η CITROËN δεν έχει στα μα-
τήσει να ξαφνιάζει με πρωτοποριακές ιδέες και τις εφαρμογές τους. Πολυ τέλεια, 
άνεση, αξιοπιστία, αντοχή, ασφάλεια: όλα όσα χαρακτηρίζουν την CITROËN και 
αποτελούν τη βάση σχεδιασμού και κατασκευής όλων των μοντέλων της.

• CITROËN CHRONO SERVICE
Μία ακόμη καινοτομία για σας από την CITROËN. Τώρα, ήρθε και στην Ελλάδα 
το πρωτοποριακό CITROËN CHRONO SERVICE. Μία νέα υπηρεσία «Γρήγορου 
Service» που λειτουργεί συμπληρωματικά στο βασικό service του αυτοκινήτου 
σας και σας εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και χρήμα. Τώρα, μπορείτε να αλλάξετε 
φρένα, φίλτρα, ελαστικά, λιπαντικά, αναρτήσεις, εξατμίσεις και αξεσουάρ με τις 
πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, δίχως την παραμικρή καθυστέρηση, αφού 
δεν χρειάζεται να έχετε κλείσει από πριν ραντεβού.
       
     

AIGLON Α.Β.Ε.Ε. : Λεωφ. Κηφισίας 240-242, 
152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 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 Βασι-
κός 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 αντιστοι-
χούν 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 παρουσια-

ζόμενων 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 αμαξώ-
ματος που απεικονίζονται στο παρόν έντυπο 
είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες 
τεχνικές εκτυπώσεώς 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 
εξου σιο δοτημένα σημεία διανομής και εξυπη-
ρέτησης του Δικτύου Citroën.

* Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στους κινητήρες μπορεί να τροποποιηθούν. Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα 
www.citroen.gr για τυχόν αλλαγές. Οι παραπάνω τιμές κατανάλωσης είναι εναρμονισμένες προς τον ευρωπαϊκό 
κανονισμό, ο οποίος ισχύει για όλους τους Ευρωπαίους κατασκευαστές και για το σύνολο των οχημάτων που 
πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι τιμές αυτές λήφθηκαν με μετρήσεις σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες 
(θερμοκρασία, μάζα, πάγκος δοκιμών κτλ.), καθώς και σε ήπιες κυκλοφοριακές συνθήκες. Οι καταγεγραμμένες 
τιμές κατανάλωσης ενδέχεται να μεταβληθούν σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, ή ανάλογα με την 
κατάσταση φόρτωσης του αυτοκινήτου, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, το στυλ οδήγησης, την πίεση των ελαστικών, 
την τοποθέτηση σχάρας (ακόμα και χωρίς φορτίο), ή τη συνεχή χρήση του κλιματισμού. Χρήσιμες συμβουλές 
οικονομικής οδήγησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.citroen.gr (ενότητα Eco-Driving).

** Τα στοιχεία καταναλώσεων και εκπομπών ρύπων θα επισημοποιηθούν με την κοινοποίηση της επίσημης
έγκρισης τύπου.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (ΔΙΑΤ. CEE 1999-100)*

Κινητήρες** Κύκλος πόλης 
(l/100km)

Εκτός πόλης 
(l/100 km)

Μικτός κύκλος 
(l/100 km)

Εκπομπές CO2 
(g/km)

BlueHDi 95 BVM από 5,7 ως 6,0 από 5,2 ως 5,4 από 5,5 ως 5,6 από 144 ως 148

BlueHDi 95 S&S ETG6 από 5,3 ως 5,5 από 5,1 ως 5,3 από 5,2 ως 5,4 από 135 ως 139

BlueHDi 115 S&S BVM6 από 5,5 ως 5,6 από 4,9 ως 5,0 από 5,1 ως 5,2 από 133 ως 137

BlueHDi 150 S&S BVM6 5,9 από 4,9 ως 5,3 από 5,3 ως 5,6 από 139 ως 147

BlueHDi 180 S&S EAT6 από 6,1 ως 6,4 από 5,4 ως 5,7 από 5,7 ως 6,0 από 151 ως 159

878 Empattement : 2925(1) / 3275(2)(3) 

Longueur : 4606(1) / 4956(2) / 5306(3) 

803(1)(2) / 1153(3)  

1627

1920

2204

19
05

(1
)  /

 1
89

0 
(2

)(3
)(4

)

1600

(1) XS – (2) M – (3) XL.
(4)  Μέχρι 1940,  με αυξημένο μικτό βάρος.

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

CITROËN : ΥΠΟΣΧΕΣΗ
ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ

Μεταξόνιο

Μήκος

54 55



ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ CITROËN
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.citroen.gr ή κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή. Ιο
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