
NEO CITROËN C4

LIVE FEEL (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης Live Plus)

1,2 PureTech 110, 1.6 HDi 90 1,2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130 S&S, 1.2 PureTech 130 S&S EAT6

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.6 HDi 90, 1.6 e-HDi 115 STT, 1.6 e-HDi 115 ETG STT
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης με τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ABS με EBD και Brake Assist Προγραμματιζόμενος Περιοριστής και Ρυθμιστής ταχύτητας

ESP με ASR (Σύστημα αντιολίσθησης) Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away (εκδόσεις ETG)

Hill Assist: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση Μπροστινά προσκέφαλα τύπου πορτοφόλι

Σύστημα Έξυπνου Ελέγχου Πρόσφυσης (CTI: Contrôle de Traction Intelligent) ΟΔΗΓΗΣΗ - ΑΝΕΣΗ

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών Σύστημα Multimedia SMEG με έγχρωμη οθόνη αφής 7" και ενσωματωμένο Navigation, CD/MP3 (SMEG NAVI)

Περιοριστής και Ρυθμιστής ταχύτητας Bluetooth, θύρα USB και πρίζα Jack (SMEG NAVI)

6 Αερόσακοι: Οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία REST

Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων

Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Ζώνες ασφαλείας μπροστά και πίσω ρυθμιζόμενες σε ύψος Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου

Ζώνες ασφαλείας μπροστά με πυροτεχνικούς προεντατήρες Κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση μέσης

Κάθισμα συνοδηγού με αισθητήρα βάρους Ηχομονωτικό παρμπρίζ

Ζώνες ασφαλείας πίσω με σύστημα περιορισμού δύναμης στις 2 πλαϊνές θέσεις Δερμάτινο τιμόνι με διακοσμητικά σατινέ χρωμίου

Μπροστινά προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων πίσω από το τιμόνι (Εκδόσεις ETG)

Πίσω προσκέφαλα τύπου κόμμα Κεντρική κονσόλα με συρόμενο υποβραχιόνιο

Παιδικές ασφάλειες μηχανικής λειτουργίας Υποβραχιόνιο ρυθμιζόμενο σε ύψος (εκδόσεις ETG)

Αυτόματη ενεργοποίηση των alarm σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης Αυτόματη λειτουργία Follow me home

Αυτόματο κλείδωμα των θυρών κατά την εκκίνηση Πλαφονιέρα πίσω με 2 σπoτ ανάγνωσης 

Αυτόματο ξεκλείδωμα των θυρών σε περίπτωση σύγκρουσης Πρίζα 12V για τους πίσω επιβάτες (Εκδόσεις ETG)

Υποδοχές Isofix 3 σημείων για παιδικό κάθισμα (στις πλαϊνές θέσεις του πίσω καθίσματος) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Τρίτο φως stop με LED Επένδυση στα πλαϊνά των μπροστινών θυρών Tep Mistral

Κόρνα μόνου τόνου Διακοσμητική λωρίδα στο πάνω μέρος των μπροστινών θυρών σε χρώμα "Alu Chaud"

ΟΔΗΓΗΣΗ - ΑΝΕΣΗ Δερμάτινο λεβιέ ταχυτήτων (εκδόσεις με μηχανικό κιβώτιο)

Air Condition ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες Φυμέ τζάμι στην πίσω μονή πόρτα

Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου Διακοσμητικό περίβλημα χρωμίου στα πλαϊνά τζάμια 

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό  ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Ραδιοφωνική προεγκατάσταση με 6 ηχεία και κεραία Υφασμάτινη επένδυση Rayados Mistral

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 Ψυχώμενη και φωτιζόμενη θήκη με κάλυμμα στο εμπρός μέρος της κεντρικής κονσόλας (Εκδόσεις ETG)

Kit Καπνιστή: Αποσπώμενο τασάκι και αναπτήρας Αποθηκευτικός χώρος στο μπροστινό υποβραχιόνιο

Ηχομονωτικό παρμπρίζ (Κινητήρες Diesel) Συρτάρι κάτω από το κάθίσμα του συνοδηγού

Πλαφονιέρα μπροστά με 2 σποτ ανάγνωσης Θήκες αποθήκευσης στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων

Μπροστινά αλεξήλια με καθρέφτη Δίχτυ συγκράτησης αντικειμένων στα δεξιά του χώρου αποσκευών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ -ΖΑΝΤΕΣ 

Πίνακας οργάνων τριών τμημάτων Ζάντες αλουμινίου 16" Darwin

Ενδείξεις πίνακα οργάνων σε πορτοκαλί χρώμα Εφεδρικός τροχός ανάγκης (Εκδόσεις ETG)

Λειτουργία Black Panel ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων (Εκδόσεις με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων (εκδόσεις ΕΑΤ6 & ETG)

Ένδειξη μη ασφάλισης ζωνών  ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού Ενδείξεις πίνακα οργάνων σε λευκό χρώμα

Ένδειξη απασφάλισης ζωνών ασφαλείας πίσω επιβατών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ SHINE (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης Feel)

Διακοσμητικό περίβλημα χρωμίου στους αεραγωγούς 1,2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130 S&S, 1.2 PureTech 130 S&S EAT6

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών με όψη χρωμίου 1.6 HDi 90, 1.6 e-HDi 115 STT, 1.6 e-HDi 115 ETG STT
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Προβολείς με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED Σύστημα ανίχνευσης νεκρής γωνίας (SAM)

Πίσω φώτα 3D Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away

Παρμπρίζ με γωνία θέασης 27
ο Citroën Connect Box: Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος ΟΔΗΓΗΣΗ - ΑΝΕΣΗ

Κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί (Εκτός εκδόσεων ETG)

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης LED, ρύθμιση parking & μνήμη θέσης

Βάση και περίβλημα εξωτερικών καθρεπτών σε μαύρο χρώμα Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω

Αεροτομή βαμμένη κατά 1/2 στο χρώμα του αμαξώματος και κατά 1/2 σε Μαύρο χρώμα Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Κάθισμα συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση μέσης

Μπροστινά καθίσματα τύπου Confort Κεντρική κονσόλα με συρόμενο και ρυθμιζόμενο σε ύψος υποβραχιόνιο

Υφασμάτινη επένδυση Ponty Mistral Πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο με θήκη για σκι 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Δεύτερο τηλεχειριστήριο κεντρικού κλειδώματος (Εκδόσεις ETG)

Ανοικτός αποθηκευτικός χώρος στο εμπρός μέρος της κεντρικής κονσόλας Δερμάτινο τιμόνι μαλακής υφής με διακοσμητικό σατινέ χρωμίου

Κεντρική κονσόλα με ανοικτούς αποθηκευτικούς χώρους Μπροστινά φωτιζόμενα αλεξήλια

Αποθηκευτικοί χώροι στα πλαϊνά των θυρών εμπρος και πίσω Πλαφονιέρα μπροστά & πίσω με 2 σποτ ανάγνωσης LED

Ντουλαπάκι συνοδηγού με φωτισμό Φωτισμός στα πόδια των μπροστινών επιβατών

Φωτισμός στον χώρο αποσκευών Πρίζα 12V για τους πίσω επιβάτες

Εταζέρα χώρου αποσκευών ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Λωρίδες (2) συγκράτησης αντικειμένων στα αριστερά του χώρου αποσκευών Επένδυση στα πλαϊνά των μπροστινών θυρών Tep Mistral ή Tep Lama

ΕΛΑΣΤΙΚΑ -ΖΑΝΤΕΣ Διακοσμητική λωρίδα στο πάνω μέρος των μπροστινών θυρών σε χρώμα "Gris Cyrion"

Τροχοί 15" με διακοσμητικά τάσια Tampa ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ελαστικά 195/65 R15 Φυμέ τζάμια στην 2
η
 σειρά επιβατών και στην πίσω μονή πόρτα

Ρεζέρβα 15" Διακοσμητικό χρωμίου στο κάτω μέρος της γρίλιας εισαγωγής αέρα

Διακοσμητικό χρωμίου στους προβολείς ομίχλης

Διακοσμητικό χρωμίου στο κάτω μέρος του πίσω προφυλακτήρα

LIVE PLUS (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης Live) Αεροτομή βαμμένη κατά 1/2 στο χρώμα του αμαξώματος και κατά 1/2 σε Μαύρο Γυαλιστερό χρώμα

1,2 PureTech 110, 1.6 HDi 90 Χειρολαβές ανοίγματος θυρών σε χρώμα Noir Perla Nera και διακοσμητικό χρωμίου (Εκτός εκδόσεων ETG)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Προβολείς ομίχλης με λειτουργία Cornering Light Επένδυση Δέρμα/Ύφασμα: Graine/Saint Cyr (Mistral η Lama)

ΟΔΗΓΗΣΗ - ΑΝΕΣΗ Πατάκια μπροστά και πίσω

Ράδιο CD MP3 mono-tuner με 6 ηχεία και πρίζα Jack και χειριστήρια στο τιμόνι ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Συρτάρι κάτω από το κάθισμα του οδηγού

Διακοσμητικό σατινέ χρωμίου στο τιμόνι Αποσπώμενος φακός στον χώρο αποσκευών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών

Υπολογιστής ταξιδίου ΕΛΑΣΤΙΚΑ -ΖΑΝΤΕΣ 

Οθόνη Α+ Ζάντες αλουμινίου 17" Miami

Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας Ελαστικά 225/45 R17 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ -ΖΑΝΤΕΣ Εφεδρικός τροχός ανάγκης

Τροχοί 16" με διακοσμητικά τάσια Atlanta ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ελαστικά 205/55 R16 Πίνακας οργάνων τριών τμημάτων με διακοσμητικό περίβλημα Μαύρο Ματ

Ρεζέρβα 16" Αναλογικό ταχύμετρο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


