
NY CITROËN C4 & CITROËN Ë-C4
BENZIN, DIESEL ELLER 100% ELEKTRISK 



OVERSIGT

Nyd følelsen af komfort og velvære,  
uanset om du kører i byen eller  
på landevejen. Værdier, som altid  
har været i fokus hos Citroën. 

DER ER EN  
CITROËN TIL ALLE!

HYBRID

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN  
C5 AIRCROSS PLUG- IN HYBRID

SUV CITROËN  
C3 AIRCROSS

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN BERLINGO
(STR.  M)

CITROËN BERLINGO
(STR.  XL)

CITROËN C1CITROËN AMI

100% ELEKTRISK

CITROËN Ë-C4CITROËN C4CITROËN C3

100% ELEKTRISK
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NY CITROËN C4 & Ë-C4
BENZIN, DIESEL ELLER 100% ELEKTRISK

DU VÆLGER SELV
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PUNKTER 
3 MOTORTYPER 
Vælg mellem 100% elektrisk,  
benzin eller diesel.

SIDE  8 - 9

Eksklusiv innovation fra Citroën, der sikrer perfekt 
komfort og følelsen af at sidde på et "flyvende tæppe".

PROGRESSIV HYDRAULISK 
AFFJEDRING®

SIDE 18 - 19

Et nyt Citroën-design, der forener elegancen  
fra en coupé og robustheden fra en SUV.

UNIK CROSSOVER 

SIDE 10 - 17

ADVANCED  
COMFORT® SÆDER 
De brede og indbydende sæder og bilens  
højde giver en hævet kørestilling med godt  
udsyn og behagelig komfort.

SIDE 20 - 21

INDHOLD

 8 VIGTIGE 
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Scan koden og se videoer  
med den nye Citroën C4.

Udstyr kan være standard, ekstra eller ikke tilgængeligt afhængig af modellerne.

Der er mange muligheder for at  
designe din fremtidige bil.

UDSTYR OG OPTIONER

SIDE 36 - 38

En støjsvag model, der er 100% elektrisk,  
CO2-neutral under kørsel og uden vibrationer. 

MOBILITET I Ë-KOMFORTKLASSE

SIDE 26 - 27

For kørekomfort på et højere niveau.

TEKNOLOGI OG 
BRUGERVENLIGHED

SIDE 28 - 35

Med den lyse og rummelige kabine er der rigeligt med 
plads og masser af komfort til 3 bagsædepassagerer.

RUMMELIGHED  
PÅ HØJESTE NIVEAU 

SIDE 22 - 25
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INDHOLD 
S. 10   DESIGN

S. 20   CITROËN ADVANCED COMFORT ®

S. 28   TEKNOLOGI

S. 36   UDSTYR
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Med den nye Citroën C4 og Citroën ë-C4 er det 
muligt at vælge den motor, der passer bedst til dit 
behov og livsstil. Lige meget hvilken model du 
vælger, er du garanteret samme høje niveau med 
hensyn til komfort, design og anvendelighed.

BR ÆNDSTOF ELLER ELEKTRISK 
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Scan koden og  
se videoer med den 

nye Citroën C4.

DESIGN10



DES 
IGN

Med den hævede kørestilling tilfører den nye Citroën C4  
og Citroën ë-C4 en ny dimension til begrebet hatchback.  
Det nye stiludtryk i denne crossover er tæt knyttet til  
brandets nye kerneværdier. Et moderne design, der også  
giver mange muligheder for personlig styling takket  
være de 31 farvekombinationer. 
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Med den nye Citroën C4 og Citroën ë-C4 er det på 
harmonisk vis lykkedes at forene coupéens flydende og 
raffinerede linjer med SUV’ens rummelighed og robusthed. 
Det giver begge biler en unik aerodynamisk profil, bl.a. fordi 
taglinjen hælder let. Et kendetegn, der bekræftes af den 
store hjuldiameter og den hævede kørestilling.

DESIGN12
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Den unikke identitet, som den nye Citroën C4 og Citroën ë-C4 
har fået, er baseret på brandets nye signatur, som blev lanceret  
i starten af 2020. Det kommer især til udtryk i den moderne
og teknologiske front med 100% LED-forlygter. Bagenden  
med lygterne, der er forbundet af et sort, blankt panel,
understreger dette dynamiske og robuste udtryk yderligere.

NYE STILKODER 

DESIGN14
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Moderne design forenes med velvære i kabinen  
på den nye Citroën C4 og Citroën ë-C4. Sæderne 
har f.eks. fået nye motiver. Betjeningsknapper i 
satin-krom eller blank sort blandes med varme  
og bløde materialer. Vælg et kabineinteriør der  
passer til din smag. Der er tre forskellige der kan  
fås alt efter udstyrsniveau. Standardindtrækket  
på Live- og Feel versionen er sort.IN
TE
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Ø
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R
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Hype Black (Standard Shine Sport)

Metropolitan Grey (Standard Shine)

Standard interiør
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Den nye Citroën C4 og Citroën ë-C4 byder på velvære og en  
fantastisk kørekomfort på grund af Progressiv Hydraulisk Affjedring®.  
Det betyder, at alle i bilen føler, at de sidder på et ”flyvende tæppe”, 
da komprimeringer og udvidelser absorberer vejens ujævnheder.  
En ny opfindelse fra Citroën, der giver en helt ny komfortoplevelse!

PROGRESSIV  
HYDRAULISK  
 AFFJEDRING®

DESIGN18
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En anden eksklusiv opfindelse fra Citroën er  
sæderne af typen Advanced Comfort, der leverer 
forskellige typer komfort: En visuel komfort med 
iøjnefaldende polstring, en indstigningskomfort med 
et blødt og fast sæde, og en dynamisk komfort med 
højdensitetsskum midt i sædet, så man med tiden  
undgår, at sædet synker sammen. Endelig har sæderne  
en stillingskomfort med lændestøtte, højdeindstilling  
af forsæder samt brede armlæn ved både for- og 
bagsæder. Forsæderne kan også fås med sædevarme  
og en massagefunktion – afhængigt af udstyrsniveau.

*Afhænger af udstyrsniveau.

ADVANCED  
COMFORT®  
SÆDER*

CITROËN ADVANCED COMFORT ®20
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Med en akselafstand på 267 cm,  
som er en af de længste i klassen,  
byder Citroën ë-C4 og Citroën C4  
på en rummelig kabine. Også til 
bagsædepassagererne, der nyder godt 
af god benplads på næsten 20 cm.  
På grund af bilernes bredde kan der 
nemt sidde 3 personer på bagsæderne  
og opleve optimal komfort. IN
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®22
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OP TIL

1 250 L*

V O L U M E N

*Bagagerumsvolumen er op til 1250 liter, når bænkebagsædet er nedfældet.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®24



Det rummelige bagagerum på 380 liter, der er  
let tilgængeligt på grund af dets lave og flade 
læssehøjde, kan tilpasses alle behov. Med en 
vognbund, der har to indstillinger, er det muligt  
at optimere bagagerummets volumen og at drage 
fordel af en flad vognbund, når bagsædet er 
nedfældet. Ladekablet til Citroën ë-C4 bevares 
under vognbunden. 

I kabinen har den nye Citroën C4 og Citroën ë-C4 
fået mange praktiske opbevaringsrum, herunder et 
ved førersædet, der er ideelt til opbevaring af en 
tablet. Til bagsædepassagererne er der kopholdere 
og endvidere er der indrettet et opbevaringsrum i 
armlænet ved bagsædet.** 

**Afhænger af udstyrsniveau.

TIL ALLE 
OPBEVARINGSRUM
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Den nye Citroën C4 og Citroën ë-C4 skiller sig ud ved at  
levere enestående køreoplevelser. Akustikken i kabinen er rigtig 
god på grund af reduktionen af støjen fra hjullejerne og af 
isoleringen af motorblokken. Her er det også værd at nævne  
de afstemte lysforhold samt det elektriske soltag og de store 
glasflader, der lukker lyset ind i kabinen. Med varme i rattet  
og det automatiske 2-zoners klimaanlæg leverer bilerne 
endvidere masser af varmekomfort under alle forhold. 

Den 100% elektriske model sikrer desuden optimal  
komfort for sin klasse da den er uden vibrationer,  
støj og ryk, men samtidig har et moment, der er  
tilgængeligt med det samme. En perfekt glidende  
kørsel til køreoplevelser i særklasse. Og på grund  
af klimatiseringsfunktionen sætter du dig altid ind  
i en bil, hvor temperaturen er 21°. Ovenstående  
udstyr kan variere afhængig af modelniveau.
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TEKNO
 LOGI
Den nye Citroën C4 og Citroën ë-C4 fås med tre 
motorer: 100% elektrisk, benzin eller diesel. De er 
desuden udstyret med op til 20 kørehjælpefunktioner*, 
som alle er udviklet med henblik på at forbedre 
sikkerheden under kørslen og øge komforten i kabinen. 

*Afhænger af udstyrsniveau.
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Den nye Citroën C4 og Citroën ë-C4 fås med en 
automatgearkasse med en ny elegant gearvælger i 
guillocheret metal. Den har tre positioner (R, N og D) 
til at vælge bakgear, frigear eller fremadgående gear. 
Den er forbundet med to baggrundsbelyste 
trykknapper: P for at aktivere parkeringsfunktionen, 
M for at aktivere den manuelle kørefunktion på 
benzin- og dieselmodellerne, eller B for at aktivere 
bremsefunktionen og for at genvinde energi til 
batteriet på elmodellen. 

AUTOMAT- 
GEARKASSE
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Den nye Citroën ë-C4 er kendetegnet ved, at den er  
meget nem at køre. Ved hjælp af bilens Touch Screen  
kan opladningen udskydes til et senere tidspunkt  
f.eks. for at spare penge (dvs. når elprisen er lav).  
Ladeklappen har en kontrollampe, så det er muligt  
at følge med i opladningsprocessen. 

NEM OPLADNING 

Indstigningsfunktion Opladning i gang
(lysdiode blinker grønt)

Opladning afsluttet Tidsforskudt opladning 
indstillet med timer
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For at lette køreoplevelsen har den nye Citroën ë-C4  
flere brugervenlige funktioner på skærmen. Det er bl.a.  
muligt at vise måleren eller bilens aktionsradius og at  
få adgang til tre vigtige oplysninger: Effektindikatoren, 
energiflowet og varmekomforten. Siderne på bilens  
10” Touch Screen, der er placeret midt i instrumentbrættet, 
viser systemets funktionstilstand, indstillingen af den 
tidsforskudte opladning af batteriet og den tidsforskudte 
indstilling af kabinens klimatiseringsfunktion.

BRUGERVENLIG

TEKNOLOGI34
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7 LAKFARVER

(M): metallak – (P): perlemor – (S): standard – (B): betalt lak

SORT (M)

RØD ÉLIXIR (P)

GRÅ ARTENSE (M)

BLÅ (M) BRUN (S)

GRÅ PLATINIUM (M)

HVID BANQUISE (B)

UDSTYR36



4 FARVEPAKKER 3 INTERIØRER

GRÅ SORT

BLÅRØD 

METROPOLITAN GREY (STANDARD SHINE)  STANDARD INTERIØR

HYPE BLACK (STANDARD SHINE SPORT) 
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G A R A N T I

FABRIKSGARANTI:  2 ÅR. Reparation eller udskiftning af defekte dele. Citroën Assistance 24/7.

LAKGARANTI:  3 ÅR for person- og varebiler.

GARANTI MOD GENNEMTÆRING:  12 ÅR for personbiler. 5 ÅR for varebiler. 

FÆLGE OG HJULKAPSLER

16” HJULKAPSLER 
SPRING

18” ALUFÆLGE 
AEROBLADE  

(SORTE)

18” ALUFÆLGE 
CROSSLIGHT  

(DIAMANTSLEBNE)*

DIMENSIONER 

*Fås kun til Citroën ë-C4.

18” ALUFÆLGE 
AEROBLADE  

(DIAMANTSLEBNE)

18” HJULKAPSLER 
AEROTECH

1 545 / 1 560

2 032 / 1 834 / 1 800

2 670
4 360

810880

156

1 
52

5 
/ 

1 
52

0

UDSTYR38
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