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20191974

Revelaţia French Touch  
a anilor 90 cu hitul „Joli 
Dragon”, Le Tone se dedică 
muzicii timp de 15 ani, după 
care se orientează treptat  
spre realizarea de ilustraţii.  
Din 2011, creaţiile sale au fost 
expuse în special la Centrul  

de design Pompidou. Deși îi admiră pe artiștii 
care stăpânesc culorile, Le Tone își mărturisește 
slăbiciunea pentru grafica în alb și negru, 
tehnică pe care o utilizează pentru a relata 
povești simple, desenate cu tuș în creaţiile sale.

Citroën revoluţionează peisajul  
automobilistic cu modelul Traction 
Avant care, după cum sugerează  
și numele său, beneficiază de roţi 
motrice la nivelul punţii din faţă.

Citroën lansează modelul Tub,  
un concept modern cu ușă laterală  
culisantă pentru facilitarea încărcării.  
Tipul H îi va succeda în 1948.

A venit vremea mașinilor ușoare  
și rapide, precum Ami 6 și Dyane, 
fără a uita de Mehari, un automobil 
original, adaptat tuturor drumurilor  
și cerinţelor.

Prezentat la Salonul Auto de la Paris  
din 1955, DS duce designul futurist pe noi 
culmi. Forma aerodinamică concepută  
de Flaminio Bertone, a contribuit la porecla 
sa „farfurie zburătoare”. Interiorul său este 
la fel de avansat.

Citroën C4 Cactus primește în aprilie 2015  
titlul «World Car Design of the Year».  
Premiul recompensează modelul care a  
marcat anul prin designul său și care sparge 
codurile bine stabilite, propunând un stil 
îndrăzneţ și inovator.

Modelul 2CV este conceput  
pentru a fi „un autovehicul economic  
și sigur, capabil să transporte 4 persoane  
și 50 kg de bagaje într-un confort maxim”.

Citroën lansează CX.  
Un mix de inovaţii tehnice ale Mărcii  

și design avansat, acest model 
propune un ansamblu motor-cutie  

de viteze poziţionat în faţă,  
suspensie hidropneumatică  
sofisticată, lunetă concavă  
și tablou de bord futurist,  
inovaţii care îi vor asigura  

o carieră de succes.

Conceptul 19_19 este un obiect  
cu design spectaculos, 100 % electric, 
inspirat din universul aeronauticii. 
Limitele confortului sunt împinse  
la extrem de acest concept ce 
recreează un veritabil salon mobil 
susţinut de suspensii inteligente.  
19_19 oferă o autonomie de 800 km, 
tehnologie de condus autonom  
și un Asistent Personal.

Din 1919 și până în 
zilele noaste, descoperă 
modelele de excepţie 
care fac parte din istoria 
Citroën.

1934 1939 1948 19681955 2014
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Atât în oraș, cât și în afara acestuia,  
te vei bucura de plăcerea și senzaţia  
de confort resimţite la bord, valori care  
au reprezentat dintotdeauna marca 
CITROËN.

UN CITROËN 
PENTRU FIECARE

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

CITROËN C3

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURERCITROËN SPACETOURER
(VERSIUNEA M) (VERSIUNEA XL)

CITROËN SPACETOURER
(VERSIUNEA XS)

CITROËN C1

CITROËN BERLINGO
(VERSIUNEA M)

CITROËN BERLINGO
(VERSIUNEA XL)

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS HYBRID

PLUG- IN HYBRID

100% ELECTRIC

CITROËN Ë-C4CITROËN C4

GAMA

NOILE CITROËN 
Ë-SPACETOURER - 100% ËLECTRIC

ȘI CITROËN SPACETOURER
PENTRU O VIAŢĂ FĂRĂ LIMITE

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ

Modele disponibile în funcţie de ţar`.
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Printre cele 16 sisteme de asistenţă  
la condus.

HEAD-UP DISPLAY 
COLOR

PAG. 37

SPAŢIU INTERIOR ȘI 
CONFORTUL CITROËN

Relaxare la bord.
PAG. 26 - 27

La alegere: diesel sau electric.

 
MOTORIZĂRI

PAG. 43 - 45

SUMAR

10 AVANTAJE 
ESENŢIALE

TREI VERSIUNI* DE LUNGIME, 
INCLUSIV VERSIUNEA COMPACTĂ XS
XS este o versiune inedită, cu o lungime de 4,60 m.
PAG. 14 - 15

UȘI LATERALE CULISANTE
CU SISTEM HANDS-FREE
Dotare ingenioasă pentru deschiderea și închiderea ușilor  
cu braţele ocupate.
PAG. 16 - 17

PAG. 10 - 11

NOUL CITROËN 
Ë-SPACETOURER – 100% ËLECTRIC
Gama Citroën SpaceTourer este acum disponibilă 
în versiune 100% electrică.

ÎNĂLŢIME
REDUSĂ LA 1,90 M

Acces nelimitat în toate parcările.
PAG. 34 - 35

PLAFON PANORAMIC 
VITRAT DUBLU

Cu deschidere spre exterior.
PAG. 18 - 19

Spaţiu interior și versatilitate  
de excepţie.

MODULARITATE

PAG. 22 - 23

LUNETĂ
CU DESCHIDERE
Practică în toate circumstanţele.
PAG. 16 - 17

* Versiuni și lungimi disponibile în funcţie de ţar`.

6 7



SPACETOURER_2009_RO page 8 SPACETOURER_2009_RO page 9

S U M A R

SUMAR

P. 12 – CITROËN SPACETOURER 
P. 24 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE 
P. 30 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS 
P. 36 – TEHNOLOGII 
P. 42 – MOTORIZĂRI
P. 54 – MODULARITATE
P. 56 – DOTĂRI PRINCIPALE

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ
CITROËN SPACETOURER 

BUSINESS
CITROËN SPACETOURER 

BUSINESS LOUNGE
CITROËN SPACETOURER

FEEL* ȘI SHINE*

* Echip`ri disponibile în funcţie de ţar`.
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S A U  D I E S E L 
ËLECTRIC Noul Citroën ë-SpaceTourer – 100% ëlectric și Citroën SpaceTourer  

propun aceleași performanţe în materie de modularitate, spaţiu interior,  
capacitate de încărcare și sisteme de asistenţă la condus.  
Noul Citroën ë-SpaceTourer este disponibil în trei versiuni de lungime*,  
printre care XS de 4,60 m pentru agilitate la drum și manevrabilitate în oraș. 
ë-SpaceTourer facilitează accesul în centrul orașelor, în special în zonele cu emisii 
scăzute, din ce în ce mai frecvente. Citroën ë-SpaceTourer – 100% ëlectric deţine 
toate calităţile partenerului ideal.

* Versiuni și lungimi disponibile \n func]ie de ]ar`.

PÂNĂ LA 230 SAU 330 KM 
AUTONOMIE**

MOTOR DE 100 KW  
(136 CP)

BATERIE DE 50 KWH 
30 MIN*** PENTRU A 
RECUPERA 80% DIN 

AUTONOMIE

BATERIE DE 75 KWH 
45 MIN*** PENTRU A 
RECUPERA 80% DIN 

AUTONOMIE

MOTORIZARE 
ÎNTRE 120 ȘI 180 CP*

CUTIE DE VITEZE 
AUTOMATĂ EAT8

ÎNCEPÂND DE LA 166 G**  
DE CO2/KM

CONSUM MIXT 
ÎNCEPÂND DE LA  

7,0 L/100 KM
** 230 km autonomie cu o baterie de  
50 kWh și 330 km autonomie cu o baterie 
de 75 kWh – ciclul WLTP

*** Conectat la o staţie cu înc`rcare 
ultra-rapid` de 100 kW.

** Sub rezerva omologării.* În funcţie de versiune și ţară.

10 11
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CITROËN

SPACE- 
TOURER

Citroën SpaceTourer este dedicat activităţilor recreative  
în familie sau între prieteni. Acesta oferă un spaţiu interior 
convivial și modulabil, datorită scaunelor amovibile  
și culisante. Disponibil în 3 versiuni de lungime, Citroën 
SpaceTourer poate găzdui până la 8 persoane la bord  
în versiunile Feel* și Shine*.

* Echipări disponibile \n funcţie de ţară.

CITROËN SPACETOURER12 13

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ
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Graţie platformei modulare,  
Citroën SpaceTourer propune 3 versiuni  
de lungime: două lungimi clasice –  
M (4,95 m) și XL (5,30 m) și o versiune 
inedita compactă, XS, cu o lungime  
de 4,60 m.

* Versiuni și lungimi disponibile în funcţie de ţară.

Versiunile SpaceTourer Business  
și Citroën SpaceTourer Business Lounge  
sunt disponibile în versiunile de lungime M și XL.

3 VERSIUNI* 
DE LUNGIME

CITROËN SPACETOURER14 15

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ
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Mâini ocupate? Cu tehnologia uși laterale  
culisante hands-free este suficient  
să deplasezi piciorul pe sub colţul  
barei de protecţie spate pentru a deschide  
și închide ușile vehiculului. O dotare practică, 
ingenioasă și unică!

* În funcţie de versiune.

UȘI LATERALE CULISANTE  
CU SISTEM HANDS-FREE

CARACTER 
PRACTIC

Citroën SpaceTourer se gândește la toate,  
în special la cum să simplifice viaţa clienţilor. 
MPV-ul este echipat cu lunetă cu deschidere* 
pentru a facilita depozitarea obiectelor  
în portbagaj, pentru a accesa portbagajul  
fără ca acesta să fie deschis sau pentru a recupera 
un obiect uitat pe poliţa portbagajului.  
Este cât se poate de simplu!

LUNETĂ  
CU DESCHIDERE

CITROËN SPACETOURER16 17

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ
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Citroën SpaceTourer poate fi echipat cu două panouri vitrate  
ce pot fi obturate separat pentru ca toţi pasagerii să se bucure  
de lumina naturală ce inundă habitaclu. În centru, Pavilionul 
Confort dispune de aeratoare individuale și funcţie de climatizare 
cu difuzare fină. Pe timp de noapte, iluminarea ambientală  
cu LED creează o atmosferă călduroasă în habitaclu.

* Opţional, în funcţie de versiune.

PLAFON PANORAMIC 
VITRAT* DUBLU

CITROËN SPACETOURER

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ

18 19
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Citroën SpaceTourer este disponibil  
în 3 versiuni de lungime*: versiunile clasice,  
M și XL și o versiunea inedită, XS.  
Cu o lungime de doar 4,60 m, aceasta  
din urmă poate găzdui până la 8 persoane la 
bord și oferă un volum interior impresionant. 
Cu aceste dimensiuni compacte și o rază  
de bracaj scurtă, vehiculul este ușor de utilizat 
la drum, dar și în oraș.

* |n funcţie de versiune și ţară.

Versiunile SpaceTourer Business  
și Citroën SpaceTourer Business Lounge sunt disponibile  
în versiunile de lungime M și XL.

O LUNGIME 
DE 4,60 M 
PENTRU  
8 LOCURI

CITROËN SPACETOURER20 21

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ
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Citroën SpaceTourer răspunde tuturor nevoilor  
și tuturor tipurilor de utilizări. Banchetele  
de pe rândurile 2 și 3 sunt fracţionabile 2/3 – 1/3  
și culisează independent pentru a ajusta spaţiul  
pentru picioare. Pentru a transporta toate tipurile  
de obiecte, spătarele scaunelor, inclusiv  
cel al pasagerului faţă pot fi rabatate individual.  
Scaunele spate pot fi scoase cu ușurinţă pentru  
a obţine o podea plană și a exploata tot volumul  
disponibil (de la 3.397 l în versiunea XS la 4.554 l  
în versiunea XL). Pentru un confort maxim,  
este disponibilă și o versiune cu 7 locuri și 2 scaune 
reversibile ce culisează independent în locul  
banchetei spate 2/3 – 1/3 de pe rândul 2.  
Pentru siguranţa copiilor, toate scaunele spate  
sunt dotate cu sistem de prindere Isofix. Storurile 
parasolare, măsuţele tip avion și suporturile pentru  
pahare contribuie la un plus de confort pentru pasageri.  
La bord se regăsesc numeroase spaţii de depozitare. 
Torpedoul superior amplasat în planșa de bord este 
refrigerat. Habitaclul dispune de până la 6 porturi  
USB, 12V sau 220V pentru încărcarea  
dispozitivelor mobile.

* În funcţie de versiune.M
O

DU
LA

RI
TA

TE
 *  

DE
 EX

CE
PŢ

IE

CITROËN SPACETOURER

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

Citroën SpaceTourer Business Lounge propune  
un design elegant și un confort rafinat, alături  
de performanţe vârf de gamă. Salonul mobil*  
cu 4 sau 5 locuri situate faţă în faţă și plafon vitrat oferă 
condiţii de călătorie ideale. Partea frontală este pusă  
în valoare de grila elegantă de mari dimensiuni  
și de blocurile optice înalte, ce domină drumul.  
Citroën SpaceTourer Business Lounge este echipat  
cu faruri Xénon, cu o luminozitate mai puternică  
decât cea a farurilor cu halogen, ce oferă confort  
la condus pe timp de noapte sau în condiţii de vreme 
nefavorabilă.

* Dotare opţională.

CITROËN 
SPACETOURER

BUSINESS

LOUNGE

24 25

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ
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Cu un interior la cel mai înalt nivel, 
Citroën SpaceTourer Business Lounge 
oferă un plus de confort pentru toţi 
pasagerii. Salonul*, format din scaune 
individuale din piele poziţionate faţă 
în faţă și o măsuţă culisantă 
escamotabilă este ferit de privirile 
indiscrete, graţie unui geam spate  
cu tentă extra-fumurie. Iluminatul 
ambiental de la nivelul pavilionului 
oferă o atmosferă unică.

* Dotare opţională.SP
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ
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19SS13

CITROËN CONNECT PLAY

CITROËN CONNECT NAV

CITROËN CONNECT ASSIST*

CITROËN CONNECT PLAY

Citroën SpaceTourer dispune de tehnologii avansate 
pentru un condus facilitat. Ecranul tactil de 7“ permite 
controlul funcţiilor Media, Telefon și Navigaţie.  
Noul sistem de navigaţie 3D, Citroën Connect Nav  
cu comandă vocală oferă, în asociere cu serviciile 
Tom-Tom Traffic*, informaţii în timp real privind traficul, 
preţurile practicate în staţiile de carburanţi(1), 
disponibilitatea și tarifele parcărilor(1) și condiţiile meteo. 
Sistemul emite alerte vizuale și sonore pentru zonele  
de risc(2) detectate pe traseu.

* |n funcţie de versiune și de ţar`.

Acest serviciu include un sistem de apeluri de urgenţă, 
asistenţă și localizare. Acestea sunt disponibile gratuit, 
fără abonament, 24h/24 și 7z/7 și garantează 
intervenţia rapidă a serviciilor de urgenţă, în mod 
automat sau prin apăsarea, de către un pasager,  
a butonului «SOS» sau «Asistenţă».

* |n funcţie de configuraţia vehiculului și de ţar`.

Funcţia Mirror Screen, compatibilă cu Apple CarPlayTM 
și Android Auto, oferă posibilitatea de a utiliza 
aplicaţiile* compatibile de pe smartphone direct pe 
ecranul tactil, în deplină siguranţă.

* |n funcţie de configuraţia vehiculului și de ţar`.
(1) Sunt afișate doar informaţii privind parcările și staţiile de servicii 
partenere. (2) Serviciu disponibil în funcţie de legislaţia ţării de circulaţie.
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE28 29
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS

Citroën SpaceTourer Business oferă un stil 
valorizant, fiind ideal pentru profesioniștii  
din domeniul transportului de persoane.  
Cele 2 versiuni de lungime propun numeroase 
configuraţii «à la carte» și pot găzdui până la  
9 persoane la bord, precum și bagajele acestora.

BUSINESS
CITROËN 
SPACETOURER

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ
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Versatil și modular, Citroën SpaceTourer Business oferă două versiuni  
de lungime. În versiunea M, volumul portbagajului poate crește  
de la 507 l la 2.228 l prin îndepărtarea scaunelor de pe rândul 3  
sau până la 3.968 l, cu scaunele de pe rândul 3 complet îndepărtate.  
În versiunea XL, volumul portbagajului oferă între 912 l și 4.554 l,  
prin îndepărtarea scaunelor de pe rândul din spate.

 
UN PORTBAGAJ 
SPAŢIOS

CITROËN SPACETOURER BUSINESS

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ
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Citroën SpaceTourer Business oferă o înălţime 
redusă la numai 1,90m**, ce îi permite accesul  
în parcările subterane din locuinţe, aeroporturi  
și centrele comerciale, inaccesibile pentru vehiculele 
de acest tip.

ACCES NELIMITAT ÎN TOATE PARCĂRILE*

UTIL ÎN 
ACTIVITĂȚILE
DE ZI CU ZI

ACCES FACILITAT LA RÂNDUL 3
Citroën SpaceTourer Business oferă până la 9 locuri  
la bord. Pentru a facilita accesul la rândul 3, scaunele 
de pe rândul 2 pot fi rabatate printr-un simplu gest, 
eliberând zona de trecere.

* Disponibil pe versiunile Citroën SpaceTourer  
și Citroën SpaceTourer Business Lounge.
** În funcţie de versiune.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ

34 35
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COMUTARE 
AUTOMATĂ  
A LUMINILOR DE DRUM

ILUMINAT STATIC  
DE ÎNTÂLNIRE

REGULATOR DE 
VITEZĂ SEMI-ADAPTIV

Sistemul schimbă automat luminile  
de drum cu luminile de întâlnire,  
în funcţie de trafic, atunci când sunt 
detectate mașini. Sistemul se activează 
pe timp de noapte la viteze de peste  
25 km/h și se dezactivează la viteze  
de sub 15 km/h.

Această funcţie permite fasciculului 
luminos al proiectoarelor  
să lumineze interiorul virajului, 
pentru un plus de vizibilitate  
și siguranţă în viraje și intersecţii.

(dotare indisponibilă pe Citroën 
ë-SpaceTourer.)

Folosind un senzor de tip radar,  
sistemul detectează vehiculul situat  
în faţă, menţinând în mod automat  
o anumită distanţă de siguranţă aleasă 
în prealabil de conducătorul auto. (Nu 
intervine asupra sistemului de frânare).

(Citroën ë-SpaceTourer este echipat numai 
cu regulator clasic/limitator de viteză.)

POATE FI DEZACTIVAT POATE FI DEZACTIVAT POATE FI DEZACTIVAT POATE FI DEZACTIVAT

AVERTIZARE  
RISC DE COLIZIUNE
Această funcţie avertizează 
conducătorul auto în cazul unei 
coliziuni iminente cu vehiculul  
din faţă sau cu un pieton prezent  
pe banda sa de circulaţie. Atunci 
când este detectat un risc  
de coliziune, sistemul emite  
o alertă vizuală și sonoră.

HEAD-UP DISPLAY 
COLOR
Graţie acestui echipament, 
conducătorul auto este concentrat 
asupra drumului în timp  
ce informaţiile esenţiale pentru 
condus sunt afișate în câmpul vizual 
al acestuia pe o lamelă transparentă 
(viteza, indicaţiile regulatorului/
limitatorului de viteză, alertele  
de coliziune și indicaţiile de navigare). 
Este o noutate pentru un vehicul  
din acest segment.

COFFEE  
BREAK ALERT
Sistemul avertizează șoferul  
când este timpul să facă o pauză  
sau după ce acesta a condus  
mai mult de 2 ore cu o viteză  
de peste 65 km/h.

ALERTĂ 
ATENŢIE  
ȘOFER
Acest sistem supraveghează 
comportamentul șoferului  
prin intermediul camerei video 
multifuncţionale situate în partea 
superioară a parbrizului  
și detectează starea de hipovigilenţă 
la volan. În caz de atenţie scăzută,  
o alertă sonoră și vizuală avertizează 
conducătorul auto.

TEHNOLOGII

* În funcţie de versiune.

15 ECHIPAMENTE  
DE SIGURANŢĂ ȘI DE ASISTENŢĂ LA CONDUS*

POATE FI DEZACTIVAT POATE FI DEZACTIVAT POATE FI DEZACTIVAT POATE FI DEZACTIVAT

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ

SISTEM  
DE SUPRAVEGHERE  
A UNGHIULUI MORT
Acest sistem cu ultrasunete 
avertizează conducătorul  
de prezenţa unui alt vehicul  
în zonele de unghi mort,  
prin semnalizarea cu un led 
portocaliu pe sticla retrovizorului  
de pe partea în cauză.

36 37
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ALERTĂ  
DE PĂRĂSIRE
INVOLUNTARĂ A BENZII 
DE RULARE (AFIL)

RECUNOAȘTEREA 
INDICATOARELOR
RUTIERE 
ȘI RECOMANDĂRI

CONTROLUL STABILITĂŢII
REMORCII*

Sistemul avertizează conducătorul 
auto atunci când mașina depășește 
o linie, fără ca sistemul  
de semnalizare să fie activat.  
AFIL detectează depășirea 
involuntară a liniei albe sau continue 
și avertizează șoferul printr-o alertă 
sonoră și vizuală.

Acest sistem recunoaște 
indicatoarele rutiere pentru limitare 
de viteză și afișează informaţiile  
pe instrumentarul de bord, pentru 
ca  viteza de referinţă a vehiculului 
să poată fi adaptată prin intermediul 
regulatorului sau limitatorului  
de viteză.

Recunoaștere extinsă a indicatoarelor 
rutiere Stop, Sens unic, Depășirea interzisă 
pe Citroën ë-SpaceTourer.

Această funcţie suplimentară  
a sistemului ESP detectează 
oscilaţiile remorcii și acţionează 
asupra sistemului de frânare  
al vehiculului pentru stabilizarea 
acesteia.

(Dotare indisponibilă pe Citroën 
ë-SpaceTourer.)

18S21 19S15

ACTIVE 
SAFETY BRAKE*
Sistemul contribuie la reducerea 
cazurilor de vătămare corporală  
a pasagerilor și frânează în locul 
conducătorului auto graţie unei 
camere video multifuncţionale 
amplasate în partea superioară a 
parbrizului, în următoarele cazuri:
– între 0 și 30 km/h: evită 
coliziunea cu obstacolele fixe  
sau mobile sau cu pietonii;
– la viteze de peste 30 km/h: 
reduce viteza înainte de impact.

ASISTENŢĂ LA PORNIREA 
ÎN PANTĂ
Tehnologia împiedică deplasarea 
nedorită a vehiculului în pantă 
atunci când pedala de frână  
este lăsată liberă. Sistemul  
se declanșează automat atunci  
când detectează o înclinare mai 
mare de 3% și stabilizează vehiculul 
pentru aproximativ două secunde, 
asigurându-ţi mai mult control  
când muţi piciorul de pe pedala  
de frână pe cea de acceleraţie.

CAMERĂ VIDEO DE MARȘARIER  
CU TOP REAR VISION*
Imediat ce trece în treapta  
de marșarier, camera video permite 
vizualizarea pe ecranul tactil  
a spaţiului din spatele vehiculului. 
Sistemul este dotat cu repere 
gradate color, în funcţie  
de apropierea de obstacole, 
reconstituind imaginea  
din spate la 180°.

ACCES ȘI PORNIRE 
HANDS-FREE*
Acest sistem permite blocarea, 
deblocarea și demararea  
vehiculului păstrând cheia  
în apropiere. Mașina recunoaște 
șoferul pe măsură ce acesta  
se apropie.

POATE FI DEZACTIVAT POATE FI DEZACTIVAT POATE FI DEZACTIVAT POATE FI DEZACTIVAT

TEHNOLOGII

POATE FI DEZACTIVAT

15 ECHIPAMENTE  
DE SIGURANŢĂ ȘI DE ASISTENŢĂ LA CONDUS*

DISPONIBIL ÎN VERSIUNE 100% ELECTRICĂ

* În funcţie de versiune.
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Citroën SpaceTourer poate fi echipat cu sistem de tracţiune integrală 4x4* dezvoltat în colaborare cu Automobiles Dangel,  
o companie franţuzească specializată în realizarea de sisteme cu tracţiune integrală. Cu cele 3 moduri oferite – ECO 4x2,  
AUTO 4x4 și REAR LOCK, Citroën SpaceTourer devine un aventurier modern, orientat spre aventură și stare de bine la bord.

* Disponibil în funcţie de versiune și de ţară.

TRANSFORMARE 4X4

TEHNOLOGII40 41
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MOTORIZĂRI

MOTO- 
RIZĂRI
DIESEL
Citroën SpaceTourer propune 3 motorizări, toate echipate  
cu tehnologia diesel BlueHDi. Noua generaţie de motoare 
permite reducerea drastică a emisiilor de oxid de azot (NOX)  
și a emisiilor de CO2, dar și un consum redus de carburant. 
Indiferent de starea drumurilor, trenul de rulare asigură  
o direcţie precisă și un bun confort la condus.

Cutia de viteze automată EAT8 (Efficient Automatic Transmission 
8 rapoarte) asociază plăcerea la condus cu eco-eficienţa.  
Graţie tehnologiei Quickshift, transmisia asigură schimbări  
rapide și fluide ale treptelor de viteză, ce oferă un dinamism  
și o plăcere la condus la cel mai înalt nivel, atât la drum lung,  
cât și în traficul urban. Cutia de viteze automată EAT8  
oferă emisii de CO2 și consum de carburant la cel mai scăzut  
nivel din categoria sa.
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CU BATERIA DE 50 KWH
PÂNĂ LA 230 KM  

AUTONOMIE WLTP*

30 MIN** PENTRU A RECUPERA 
80% DIN AUTONOMIE

CU BATERIA DE 75 KWH
PÂNĂ LA 330 KM  

AUTONOMIE WLTP*

45 MIN** PENTRU A RECUPERA  
80% DIN AUTONOMIE

GARANŢIE BATERIE 
8 ANI / 160 000 KM

MOTO- 
RIZĂRI
ELECTRICE
Conducătorul auto va aprecia cuplul disponibil imediat  
pentru performanţe instantanee și un condus lin și fluid. 
Motorul electric ce echipează Noul Citroën ë-SpaceTourer – 
100% ëlectric asigură o putere de 100 kW sau echivalentul  
a 136 CP și o viteză maximă de 130 km/h.

Sunt disponibile trei moduri de condus: Normal,  
pentru a obţine cel mai bun compromis între autonomie  
și performanţe dinamice; Eco, pentru optimizarea  
consumului de energie și Power: performanţă optimizată  
pentru transportul sarcinilor grele.

Modul Brake permite decelerarea fără a apăsa  
pedala de frână și face posibilă recuperarea energiei. 
Confortabil, în special prin absenţa zgomotului și vibraţiilor, 
Noul Citroën ë-SpaceTourer este simplu de utilizat:  
un selector amplasat pe consola centrală controlează  
cutia de viteze graţie funcţiilor Park, Rear, Neutral,  
Drive și Brake.

CITROËN Ë-SPACETOURER

* În funcţie de versiune. ** La o staţie de încărcare ultra-rapidă de 100 kW.
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INTERFAŢĂ 
INTUITIVĂ
Noul Citroën ë-SpaceTourer – 100% ëlectric a fost conceput pentru a facilita  
viaţa de zi cu zi la volan. Tabloul de bord afișează în permanenţă  
nivelul de încărcare a bateriei și consumul de energie al echipamentelor electrice,  
precum încălzirea și aerul condiţionat. Ecranul tactil de 7“ propune, printre altele,  
o rubrică “Energie”, ce prezintă informaţii specifice, precum diagrama  
fluxului de energie, statistici privind consumul și setările încărcării  
programate a bateriei.

ÎNCĂRCARE PROGRAMATĂ: permite programarea 
încărcării la ora dorită.

STATISTICI: afișează informaţii privind consumul  
în modul electric, pentru un condus optimizat.

FLUX DE ENERGIE: permite vizualizarea modului  
de funcţionare a tehnologiei electrice.

CITROËN Ë-SPACETOURER46 47
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UTILIZARE 
SIMPLIFICATĂ
Noul Citroën ë-SpaceTourer – 100% ëlectric se distinge  
prin simplitatea cu care poate fi utilizat. Sunt oferite trei soluţii  
de încărcare a bateriei, alături de o gamă completă de servicii practice. 
Trapa de încărcare se află pe aripa faţă stânga. Aceasta integrează  
o diodă luminoasă pentru a putea urmări vizual procesul de încărcare. 
Garanţia bateriei este de 8 ani sau 160 000 km sau 70%  
din capacitatea iniţială a acesteia.

CITROËN Ë-SPACETOURER

MARTOR LUMINOS VERDE INTERMITENT
PENTRU MODUL ÎNCĂRCARE ÎN CURS

MARTOR LUMINOS ALB PENTRU
MODUL SE AȘTEAPTĂ ÎNCĂRCAREA

MARTOR LUMINOS VERDE ATUNCI  
CÂND ÎNCĂRCAREA S-A TERMINAT

MARTOR LUMINOS ALBASTRU PENTRU 
ÎNCĂRCARE AMÂNATĂ
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PRIZĂ  
STANDARD (8 A)

PRIZĂ DE MARE PUTERE DE 
TIP GREEN UP (16A)

WALL BOX TRIFAZIC  
SAU MONOFAZIC

SOLUŢII  
MULTIPLE  
DE ÎNCĂRCARE

STAŢIE DE ÎNCĂRCARE 
ULTRA-RAPIDĂ

Pentru o încărcare rapidă, Noul Citroën ë-SpaceTourer – 100% ëlectric poate fi încărcat  
la un Wall Box sau la o staţie publică de încărcare. Wall Box-ul poate fi instalat la domiciliu  
sau la locul de muncă și permite o încărcare de la 0 la 100% în mai puţin de 8 ore, în funcţie 
de capacitatea bateriei. La o staţie publică de 100 kW, bateria de 50 kWh se încarcă 80%  
în 30 de minute, iar cea de 75 kWh, în 45 de minute. Noul Citroën ë-SpaceTourer se situează 
în fruntea segmentului său în ceea ce privește încărcarea ultra-rapidă.

BATERIE 50 KWH 
L1/L2/L3

BATERIE 75 KWH 
L2/L3

PRIZĂ STANDARD (8A) 31H00 46H45

PRIZĂ DE MARE PUTERE (16A) 15H00 22H40

WALL BOX (7 KW) 7H30 11H20

WALL BOX (11 KW) 5H00 7H30

STAŢIE DE ÎNCĂRCARE ULTRA-
RAPIDĂ (100 KW) LA 80% 30 MIN 45 MIN

CITROËN Ë-SPACETOURER50 51
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CAPACITATEA BATERIEI GARANTATĂ 
TIMP DE 8 ANI SAU 160 000 KM

CITROËN ASSISTANCE – UN CONDUS  
ÎN DEPLINĂ RELAXARE 24H/24 ȘI 7Z/7

E-EXPERT CENTER – EXPERŢII NOȘTRI 
SE VOR OCUPA DE VEHICULUL TĂU  
ȘI VOR RĂSPUNDE LA TOATE 
ÎNTREBĂRILE TALE

SOLUŢIE CERTIFICATĂ DE REÎNCĂRCARE 
(RECOMANDAT) O GAMĂ COMPLETĂ 
DE WALLBOX-URI INSTALATE  
DE PROFESIONIȘTI

SOLUŢIE DE MOBILITATE

ACTUALIZARE PERMANENTĂ  
A SOFTWARE-URILOR – PENTRU  
A BENEFICIA DE CEA MAI BUNĂ 
EXPERIENŢĂ DE CONDUS

REÎNCĂRCAREA MAȘINII LA 80%  
CU OCAZIA FIECĂREI INTERVENŢII  
ÎN ATELIERUL DE SERVICE

DEVIZ ȘI PROGRAMARE ONLINE –  
FĂ O PROGRAMARE ȘI CALCULEAZĂ 
SERVICIILE POST-VÂNZARE

FREE2MOVE 
SERVICES*
Graţie funcţiei Charge My Car* din aplicaţia 
Free2Move Services (opţional), te bucuri  
de trasee practice și simplificate.

Cu Charge My Car:
•  Ai acces la cea mai mare reţea publică  

de încărcare din Europa, cu peste 170 000 
de staţii de încărcare.

•  Găsești staţiile de încărcare disponibile  
și compatibile.

•  Planifici traseele tale cu ușurinţă.  
Traseul ales este trimis direct către  
sistemul de navigaţie al mașinii.

•  Efectuezi plata facturilor pentru reîncărcare 
o singură dată pe lună. Nu trebuie  
să plătești după fiecare reîncărcare.

* |n funcţie de versiune și de ţară.

APLICAŢIA 
MY CITROËN*
Rămâi în permanenţă conectat, graţie 
aplicaţiei My Citroën, ce poate fi descărcată 
pe smartphone-ul tău. Toate informaţiile 
importante cu privire la vehicul se află astfel 
la îndemână.

Aplicaţia My Citroën îţi permite,  
direct de pe smartphone: 
•  Să localizezi vehiculul tău.
•  Să faci o programare la service.
•  Să consulţi documentaţia de bord.
•  Să consulţi cartea de service a mașinii.
•  Să contactezi Citroën Assistance.
•  Să obţii recomandări privind condusul 

ecologic.

În plus, pentru Noul Citroën ë-SpaceTourer 
– 100% ëlectric, aplicaţia îţi permite:
•  Să accesezi informaţii esenţiale privind 

nivelul de încărcare a bateriei, timpul de 
încărcare și autonomia rămasă a mașinii.

•  Să programezi încărcarea amânată.
•  Să programezi startul precondiţionării 

termice.

* Funcţionarea serviciului și funcţiile acestuia depind  
de configuraţia vehiculului și de ţară.

CITROËN Ë-SPACETOURER52 53
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MODULARITATE

Citroën SpaceTourer propune 3 versiuni  
de lungime în varianta Feel* și 2 în varianta  
Shine*, disponibile în funcţie de versiune  
cu până la 8 locuri. Spaţiul interior propus  
este modulabil în funcţie de nevoi, graţie 
scaunelor amovibile ce culisează pe șine,  
pentru un volum optim al portbagajului  
sau pentru un plus de spaţiu la nivelul  
picioarelor. Scaunele cu spătar reglabil  
se pot rabata (scaunele pasagerilor faţă și spate) 
pentru a permite transportul obiectelor 
voluminoase.

* Echip`rile, versiunile și lungimile difer` în funcţie  
de versiune și de ţar`.

CITROËN
SPACETOURER

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
Citroën SpaceTourer Business oferă 2 versiuni 
de lungime și până la 9 locuri.  
Această versiune oferă un stil valorizant,  
fiind ideală pentru profesioniștii din domeniul 
transportului de persoane. (transfer la/de la 
hotel, taxi etc.). Graţie numeroaselor 
configuraţii «à la carte» clienţii se pot bucura  
de un autovehicul personalizat.

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE
Citroën SpaceTourer Business Lounge  
este disponibil în 2 versiuni de lungime,  
M și XL, ce oferă 6 sau 7 locuri.  
În funcţie de utilizare, acesta poate deveni  
un veritabil salon mobil cu scaune individuale 
din piele poziţionate faţă în faţă și o măsuţă 
culisantă și escamotabilă. Citroën SpaceTourer 
Business Lounge este destinat unei utilizări 
profesionale (transport cu șofer, transport 
personalităţi etc.).

8P

7P 8P

9P

6P

7P

ULTRA - 
MODULAR

COVORAȘ GEANTĂ DEPOZITARE CABLU

SUPORT 
TABLETĂ

SUPORT SMARTPHONESUPORT DE BICICLETĂ CU FIXARE  
PE CÂRLIG REMORCARE

GAMĂ DE PORTBAGAJE  
PE PLAFON ȘI BARE DE ACOPERIȘ CITROËN

Alege accesoriile marca Citroën  
și optezi pentru calitate, siguranţă,  
stil și performanţă. Gama de accesorii 
originale Citroën a fost special concepută 
pentru mașina ta. Îţi poţi personaliza 
astfel mașina în funcţie de preferinţele  
și nevoile tale. Testate în cele mai  
exigente condiţii, accesoriile originale 
Citroën îţi oferă un nivel excelent  
de calitate și siguranţă. Pentru a te însoţi 
în toate călătoriile, Citroën  a selectat,  
pe lângă Accesoriile Originale, o gamă 
largă de accesorii complementare  
de la cei mai buni producători. Testate  
și validate de inginerii mărcii, toate 
accesoriile CITROËN sunt garantate  
timp de 1 an.

Descoperă întreaga gamă de accesorii 
online la adresa www.citroen.ro sau  
în broșura de accesorii.

GAMA  
DE ACCESORII
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16S57

SABLE (P)

GRIS PLATINIUM (M)

BLANC BANQUISE (N)

BRUN RICH OAK (P)

ORANGE TOURMALINE (P)

GRIS ACIER (M)

NOIR PERLA NERA (P)

CITROËN SPACETOURER FEEL ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

CITROËN SPACETOURER SHINE ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

CITROËN SPACETOURER BUSINESS ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

PRINCIPALELE 
DOTĂRI
STANDARD
ÎN FUNCȚIE
DE VERSIUNE*

* Versiunile și echipamentele difer`  
\n func]ie de ]ar`. 	 2
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CULORI DE CAROSERIE

PRINCIPALELE DOTĂRI

¿  ¿ ¿ ¿

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

¿ ¿ ¿ ¿

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

(1) Alături de alte materiale. 
(2) Pentru informaţii suplimentare privind tapiţeria din piele și alte materiale consultă caracteristicile tehnice disponibile pe site-ul 
CITROËN.
* Necesită un telefon compatibil.
** Feel: dotare standard doar pe Citroën ë-SpaceTourer. Business: dotare standard doar pe Citroën SpaceTourer.
*** Business: dotare standard doar pe Citroën ë-SpaceTourer. 
(M): Metalizat – (P): Perlat – (N): Nemetalizat. Culorile metalizate și perlate sunt disponibile opţional.
Echipamentele descrise în această broșură reprezintă toate tehnologiile disponibile în dotarea modelelor Citroën SpaceTourer  
și Citroën ë-SpaceTourer. Autovehiculele Citroën fiind comercializate în întreaga Uniune Europeană, definiţia acestor echipamente 
poate varia de la o ţară la alta. Pentru a cunoaște toate detaliile referitoare la echipamentele standard sau opţionale disponibile,  
se poate consulta Lista de preţuri la adresa www.citroen.ro.
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AMBIANŢE DE INTERIOR JANTE ȘI 
CAPACE DE ROŢI 

CAPAC ROATĂ 
PENTAGON 17”

PIELE CLAUDIA (1)(2)

(pe versiunile Citroën SpaceTourer Shine și Citroën SpaceTourer Business Lounge)

JANTE ALIAJ CURVE 17” 
DIAMANTATE NEGRU

MATERIAL TEXTIL MICA (1)

(pe versiunea Citroën SpaceTourer Business)
MATERIAL TEXTIL GRAPHITE (1)

(pe versiunea Citroën SpaceTourer Feel)

CAPAC ROATĂ 
SPYKE 16”
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19S17

SPACETOURER_CROQUIS3

SPACETOURER_CROQUIS2

19S18

* Lungimi disponibile în funcţie de ţar`.

(1) XS – (2) M – (3) XL.
(4) 1.940 max cu masă totală maximă admisă majorată.
Valori exprimate în milimetri.

DIMENSIUNI

LUNGIME* : 4606 (1) / 4956 (2) / 5306 (3)

Ampatament : 2925 (1) / 3275 (2)(3)878 803 (1)(2) / 1153 (3)

1627

1920

2204

  

19
05

 (1
)  /

 1
89

0 (2
)(3

)(4
)

1600

PRINCIPALELE DOTĂRI

C O N T R A C T

G A R A N Ţ I E

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur 
de carburant : toutes les Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela 
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.

C I T R O Ë N
A S S I S TA N C E

GARANŢIE EXTINSĂ : PÂNĂ LA 6 ANI sau 180 000 de kilometri.

Pentru informaţii suplimentare contactează dealerul tău Citroën.

COMERCIALĂ : Pentru defecte de fabricaţie: VU*: 2 ANI, fără limită de kilometri, VP*: 4 ANI sau 100 000 de kilometri. 
 Bateria de tracţiune a vehiculelor 100% electrice sau hibride este garantată pentru o durată de 8 ani  
 sau 160 000 de kilometri***.

VOPSEA : VU: 2 ANI, fără limită de kilometri. VP: 4 ANI sau 100 000 de kilometri.

ANTI-PERFORARE : VU: 5 ANI, VP non electric: 12 ANI, 7 ANI pentru vehiculele electrice.
Pentru informaţii suplimentare contactează dealerul tău Citroën.

 Ai rămas imobilizat în trafic? Ai nevoie de remorcare sau depanare?
 Adresează-te cu încredere serviciului nostru de asistenţă rutieră, Citroën Asistenţă 24 h/24 şi 7 zile/7.

Pentru informaţii suplimentare contactează dealerul tău Citroën.

* Vehicule utilitare.  ** Vehicule particulare.  *** În funcţie de primul termen atins, cu o conservare minimă a capacităţii bateriei de 70% în perioada acoperită de garanţie.

părerea ta

citroen.ro

DESCARCĂ APLICAŢIA MOBILĂ SCAN MY CITROËN* 
și consultă manualul utilizatorului pentru Citroën-ul tău, scanând componentele despre care vrei  
să afli mai multe informaţii.

CITROËN ADVISOR - EVALUEAZĂ ȘI EXPRIMĂ-ŢI OPINIA
poţi acorda note Punctului de vânzare de la care ai achiziţionat vehiculul sau reparatorului  
la care ai efectuat o intervenţie!

DESCARCĂ APLICAŢIA MOBILĂ MY CITROËN* 
pentru a avea acces la servicii personalizate, dedicate Citroën-ului tău: vezi statisticile tuturor traseelor 
efectuate și află toate informaţiile legate de întreţinerea mașinii tale.

	 	 		–		TRUST	MOTORS	SRL:	Importator	oficial	Citroën	în	România	–	își	rezervă	dreptul	de	a	modifica,	fără	notificare	prealabilă,	caracteristicile	modelelor	prezentate,	fără	a	fi	obligată	să	
actualizeze	acest	document.	Prezentarea	nuanţelor	de	culoare	a	caroseriei	este	pur	informativă;	tehnicile	de	tipărire	nu	permit	o	reproducere	fidelă	a	culorilor.	Dacă,	în	ciuda	atenţiei	acordate	realizării	acestui	
catalog,	consideraţi	că	s-a	inserat	vreo	greșeală,	nu	ezitaţi	să	ne	contactaţi.	Pentru	informaţii	privind	Service	Citroën,	contactaţi	unul	dintre	punctele	de	vânzare	ale	reţelei	noastre	din	ţară.	Informaţii	Clienţi	Citroën:	
office@trustmotors.ro.

* Disponibilitate în funcţie de smartphone, configuraţia vehiculului și de ţar`.
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