CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER
ДВА ВАРІАНТИ ДОВЖИНИ
Тепер включно
з варіантом L2 4,9 м

АВТОМАТИЧНІ ЗСУВНІ ДВЕРІ
«ВІЛЬНІ РУКИ»
Інноваційний і комфортний варіант
відкриття дверей — для
зручності ваших перевезень!

ПАНОРАМНИЙ
СКЛЯНИЙ ДАХ
Впусти світло всередину!

МОДУЛЬНЕ МИСЛЕННЯ
Максимальна універсальність.
Завжди й усюди
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КОМФОРТ ВІД CITROËN

Фірмовий комфорт, що
постійно покращується

ЗРУЧНИЙ ДОСТУП ДО БАГАЖНОГО
ВІДСІКУ CITROËN
Широке відкриття задніх
дверцят або лише віконця

ВИСОТА ЛИШЕ 1,9 М

Вам відкрито шлях до
більшості підземних
паркінгів.

ПРОЕКЦІЙНИЙ
КОЛЬОРОВИЙ ДИСПЛЕЙ
Технологія, що спрощує
керування

ПОКРАЩЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Нова фірмова модульна
платформа й нове покоління
двигунів
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CITROËN SPACETOURER,

ЖИТТЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

ЗМІСТ
С. 6 – CITROËN SPACETOURER
С. 16 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS
С. 24 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
С. 30 – ДВИГУНИ
С. 32 – БЕЗПЕКА Й ДОПОМОГА ВОДІЄВІ
С. 36 – МОДУЛЬНИЙ ДИЗАЙН
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ЗМIСТ
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ДРУГИЙ ВИМІР
Завдяки новій модульній платформі

CITROËN SPACETOURER

пропонує вам два варіанти
довжини на вибір: L2 (4,94 м)
та L3 (5,3 м).
У будь-якій варіації автомобіль
легко перевозить до 9 пасажирів,
пропонуючи їм багато зручних
поличок для дрібниць і корисні
технологічні переваги.

4,95 M

5,30 M

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ДОВЖИНИ КУЗОВА ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ОБРАНОЇ ВЕРСІЇ АВТОМОБІЛЯ — CITROËN SPACETOURER COMBI
ЧИ CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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Неважливо, йдеться про щоденні поїздки чи
епічні подорожі — не сумнівайтеся, що
CITROËN SPACETOURER подарує вам
спокій і впевненість за кермом завдяки
своїм сучасним технологіям. Наприклад,
покращена протибуксувальна система Grip
Control оптимізує перерозподіл крутного
моменту між передніми колесами й
незалежно керує ними — все для того, щоб
забезпечити максимальне зчеплення шин з
різними типами дорожньої поверхні.
Додайте високий рівень звукоізоляції і
природну збалансованість підвіски на
будь-яких шляхах — і врешті-решт ви
отримаєте рецепт ідеально-розслабленої
подорожі.
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CITROËN SPACETOURER
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АВТОМАТИЧНІ
ЗСУВНІ ДВЕРІ
«ВІЛЬНІ РУКИ»
Активне життя часто підкидає
ситуації, де «бракує рук» у прямому
сенсі цих слів. Однак автоматичні
зсувні двері з технологією «ВІЛЬНІ
РУКИ» допоможуть вам! Щоб
відкрити зсувні бічні двері, достатньо
лише провести ногою під рогом
заднього бампера; аналогічно ви
можете закрити двері й замкнути
автомобіль. Це практичне, геніальне,
унікальне, просте рішення — як і
світогляд CITROËN загалом.
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ПРИРОДНО-СВІТЛИЙ

Мінівен CITROËN SPACETOURER буквально
наповнений світлими і яскравими ідеями.
Ось одна з них, яку ви будете цінувати
щодня: панорамний 2-секційний скляний дах,
що пропускає максимум природного
сонячного світла й затримує шкідливий
ультрафіолет, оснащений окремими
висувними шторками для створення
оптимальної атмосфери в салоні. Уздовж
усього даху по центру розміщено консоль у
авіаційному стилі — з окремими
дефлекторами й органами керування
системою вентиляції.
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ВІДКРИТТЯ
ВІКНА БАГАЖНИКА
Оскільки CITROËN SPACETOURER
спроектовано для потреб реального
життя, він пропонує низку зручних
особливостей. Наприклад, окрім
повного відкриття дверцят багажного
відсіку також відкривається лише
скляне вікно багажника — це дає вам
можливість швидко й зручно взяти чи
покласти до автомобіля невеликий
предмет.
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS
Мінівен CITROËN SPACETOURER BUSINESS дарує відчуття поваги й професіоналізму,
він пропонує вам і вашим партнерам-пасажирам високий рівень комфорту.
Обирайте саме той варіант, що відповідає усім вашим вимогам — декілька
варіантів довжини кузова, вибір кількості місць і формату салону, різноманітне
оснащення у рамках фіксованої комплектації або як окрема опція. Цей мінівен
бізнес-класу здатен перевозити до дев’яти осіб, вражаючи їх не тільки простором, а
й бездоганним витонченим стилем.
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Автомобіль для професіоналів має бути дуже універсальним. Мінівен
CITROËN SPACETOURER представлений у трьох версіях, і будь-яка з них пропонує
максимальну гнучкість і простір. Наприклад, версія L2 має багажний відсік об’ємом
507 л, що збільшується до 2281 л за умови прибраного 3-го ряду сидінь, і навіть 3968 л
за умови прибраного 2-го ряду сидінь. А якщо вам потрібна безмежна кількість
простору в салоні — вибирайте версію L3 з корисним об’ємом до 4554 л.
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ЗАВЖДИ
ПРИВІТНИЙ І
ЗРУЧНИЙ
Автомобіль CITROËN SPACETOURER
пропонує великі бічні зсувні двері, що
можуть бути обладнані
електроприводом. Це означає більше
зручності для водія і пасажирів: тепер
не потрібно щось робити з
дверцятами, все керується з
відповідної панелі приладів біля
сидіння водія. Зручний і гнучкий салон
пропонує систему легкого складання
сидінь 2-го ряду, що спрощує доступ
до сидінь 3-го ряду.
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CITROËN SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE
Передня частина має вигляд великого щита,
елегантного та міцного. У центрі уваги —
ксенонові фари (особливість версії CITROËN
SPACETOURER BUSINESS LOUNGE), що дають
світло, удвічі яскравіше й потужніше порівняно
зі звичайними галогеновими фарами.
Поліпшене освітлення гарантує підвищений
комфорт і безпеку керування в нічний час або
за несприятливих погодних умов.
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ПРОСТОРИЙ
І ЗРУЧНИЙ
Завдяки своєму висококласному
інтер’єру CITROËN SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE пропонує
відмінний комфорт для всіх
пасажирів. Салон автомобіля
оснащено зручними сидіннями зі
шкіряним оздобленням, що
встановлюються у форматі «обличчям
до обличчя» (одне навпроти одного).
Також передбачено розкладний стіл* і
відсіки для зберігання речей.
Заводське тонування скла забезпечує
захист від сторонніх очей і створює
унікальну атмосферу приватного
будинку в салоні автомобіля.
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СЕНСОРНИЙ
ДИСПЛЕЙ
ДЛЯ ПОВНОГО
КОНТРОЛЮ
Модель CITROËN SPACETOURER має
багато особливостей, що роблять подорож
більш комфортною, безпечною, зручною.
Один із прикладів — яскравий 7-дюймовий
сенсорний кольоровий дисплей, що надає
швидкий доступ до керування важливими
системами: мультимедіа, телефоном,
супутниковою навігацією. Покращена
функція Mirror Screen також пропонує
зручне керування вашими улюбленими
додатками зі смартфону — вона працює
з технологіями Apple CarPlay®, MirrorLink®,
Android Auto. Передбачено навігаційну
систему CITROËN Nav, встановлено
покращену камеру заднього огляду —
вигляд «з висоти пташиного польоту» й
огляд на 180°, функція автоматичного
збільшення зображення під час
наближення до дрібних перешкод позаду
автомобіля.

НАВІГАЦІЯ
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КАМЕРА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ

MIRROR SCREEN
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СИЛА
НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Для автомобіля CITROËN SPACETOURER
пропонуються двигуни серії HDi. Ці дизельні
мотори мають прекрасні показники потужності,
споживають небагато пального, вирізняються
низьким рівнем викидів оксиду азоту (NOx) й
вуглекислого газу (СО2). У парі з двигунами
працюють удосконалені багатошвидкісні
6-ступеневі трансмісії (механічна або
автоматична), що також сприяє зниженню витрат
пального з одночасним покращенням динамічних
властивостей автомобіля. Ходова частина
CITROËN SPACETOURER спроектована й
налаштована так, щоб забезпечити найкращий
баланс керування і комфорту. А нова модульна
платформа дає змогу отримати максимальний
показник рівня безпеки — «5 зірок» EuroNCAP.
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БЕЗПЕКА
ПОНАД УСЕ
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АВТОМАТИЧНЕ ПЕРЕМИКАННЯ
СВІТЛА ФАР

РОЗПІЗНАВАННЯ
ЗНАКІВ ШВИДКОСТІ

КОНТРОЛЬ
ВТОМИ ВОДІЯ

КОНТРОЛЬ
РЯДНОСТІ РУХУ

Коли вночі система помічає інший автомобіль, фари
автоматично перемикаються з дальнього світла на
ближнє. Система працює на швидкості понад 25 км/год.

Система розпізнавання знаків обмеження швидкості
використовує передню камеру автомобіля
(розміщена у верхній частині лобового скла) і надає
водієві рекомендацію про обмеження швидкості.
Водій може прийняти підказку системи і встановити
ліміт швидкості на круїз-контролі.

Отримуючи дані від передньої камери (розміщена у
верхній частині лобового скла) й фіксуючи рухи керма,
система контролю втоми водія може зафіксувати
дрімання водія і подати йому візуальний і звуковий
сигнал попередження.

Якщо передня камера (розміщена у верхній частині
лобового скла) фіксує зміну рядності руху без
увімкнення відповідного сигналу повороту, система
подає відповідний звуковий і візуальний сигнал водієві,
що дає можливість швидко відкоригувати положення
автомобіля.
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ПРОЕКЦІЙНИЙ
КОЛЬОРОВИЙ ДИСПЛЕЙ

АДАПТИВНИЙ
КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ

АКТИВНЕ
ГАЛЬМУВАННЯ

КОНТРОЛЬ У
«СЛІПИХ ЗОНАХ»

Інновація для цього сегменту — висувний проекційний
кольоровий дисплей дає водієві змогу постійно тримати
погляд на дорозі й одночасно отримувати необхідну
важливу інформацію (реальну швидкість автомобіля,
дозволений швидкісний ліміт, вказівки навігації,
попередження різноманітних систем безпеки).

Адаптивний круїз-контроль допомагає CITROËN
SPACETOURER налаштовувати швидкість відповідно
до автомобіля попереду й зберігати необхідну
дистанцію. Ця система може сповільнювати автомобіль
до 20 км/год, а потім знову прискорювати його до
попередньо визначеної швидкості — це дуже зручно на
завантажених дорогах.

Система активного автоматичного гальмування вперше
для Марки зустрічається саме на CITROËN
SPACETOURER. Ця система використовує передню
камеру (розміщена у верхній частині лобового скла) та
радар, щоб розпізнати потенційно небезпечні для
зіткнення об’єкти — у разі появи таких автоматично
спрацьовують гальма автомобіля. Ця система
допомагає уникнути зіткнення або значно знизити
наслідки й пошкодження автомобіля після зіткнення.

Технологія контролю «сліпих зон» дзеркал заднього
огляду дає змогу попередити водія про автомобілі чи
мотоцикли, що їдуть поруч, але непомітні в дзеркалах
заднього огляду через їхні «сліпі зони». У такому разі
вмикається яскравий світлодіод у відповідному
дзеркалі (праве або ліве), де є перешкода.
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КОЛЬОРИ КУЗОВА
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CITROËN
SPACETOURER Combi

CITROËN SPACETOURER
BUSINESS

CITROËN SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE

Мінівен CITROËN SPACETOURER пропонується у
декількох варіантах за довжиною кузова й може бути
оснащений салоном на 5 або 8 місць. Завдяки простій
важільній системі сидіння легко складаються або взагалі
демонтуються, надаючи легкий доступ до заднього ряду
сидінь. Така система дозволяє вам швидко налаштувати
автомобіль під свої потреби — перевозити людей чи
великі предмети.

Мінівен CITROËN SPACETOURER BUSINESS пропонується у
декількох варіантах за довжиною кузова й може бути
оснащений салоном на 8 або 9 місць. Цей автомобіль —
справжній перевізник-професіонал. Саме тому CITROËN
SPACETOURER BUSINESS наповнений сучасними технологіями
й корисними особливостями, що допомагають створити
ідеальний автомобіль, який відповідатиме всім вашим
потребам. Для приватного використання, як корпоративний
бізнес-шатл або автомобіль для готелів — мінівен CITROËN
SPACETOURER BUSINESS створений так, щоб відповідати усім
вашим вимогам.

Мінівен CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
пропонується у двох варіантах довжини (L2 або L3) і
доступний у виконанні з 6- або 7-місним салоном. Цей
автомобіль може стати справжнім «мобільним офісом»
чи «будинком на колесах» завдяки можливості зсування
та регулювання окремих задніх сидінь, наявності
зручного розкладного стола* тощо. Усе це створює
враження ідеального автомобіля для професійного
використання (бізнес-шатл, автомобіль з водієм,
VIP-перевезення).

МЕТАЛІК ПІСОЧНИЙ (EUM0)

МЕТАЛІК КОРИЧНЕВИЙ (G6M0)

МЕТАЛІК ПЛАТИНОВИЙ (VLM0)

МЕТАЛІК ПОМАРАНЧЕВИЙ (V7M0)

ЕМАЛЬ БІЛИЙ (WPP0)

ЕМАЛЬ ТЕМНО-СИНІЙ (4PP0)

МЕТАЛІК СРІБЛЯСТИЙ (ZRM0)

ЕМАЛЬ ЧОРНИЙ (XYP0)

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

8
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7
ТКАНИНА CURITIBA TRITON
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*доступно опціонально за додаткову плату

ШКІРА CLAUDIA
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ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

CITROËN:

ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ
C5_Ru_2_C532P11_F_2009 14.04.10 17:24 Page 23

Витрата пального л/100 км (на прикладі Business L2)
заміський цикл змішаний цикл

Викид CO2,
г/км:

3275(3)

878

HDi 150
МКПП-6 EURO-5

7,3

5,2

6,0

158

HDi 150
АКПП-6 EURO-5

7,0

5,6

6,2

160

* Дані отримано в ідеальних умовах: без урахування манери
водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на
витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від
зазначеної і визначається лише експериментально. Уся інформація
про двигуни та їхні характеристики діє на момент видання цього
документа, для отримання найновішої інформації дивіться www.
citroen.ua. Інформація про витрати пального відповідає сертифікованим значенням згідно з європейськими правилами, чинними для
3275
803 / 1153
878
всіх виробників і всіх автомобілів,
проданих
у Європі. Ці значення
одержано з дотриманням суворих умов пiд
час
випробувань
(тем4956 / 5306
пература, маса, характеристики стендових випробувань тощо) за
умови звичайної експлуатації автомобіля. Реальні умови руху автомобіля, атмосферні умови, рівень заправки автомобіля, стиль керування, тиск у шинах, наявність багажника на даху (навіть за умови
його незавантаженості),
використання 3275
кондиціонера на803охолод/ 1153
878
ження або підігрів, стан автомобіля можуть спричинити відмінності
4956 / 5306
у заявлених показниках витрати пального. Поради щодо еко-дружнього керування автомобілем ви можете знайти на www.citroen.ua.
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ПРИДБАЙТЕ СВІЙ CITROËN ВИГІДНО!
ВИД ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

КРЕДИТ, ФІНАНСОВИЙ АБО ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ, СТРАХУВАННЯ

Авансовий платіж

Від 10% вартості автомобіля

Термін фінансування

Від 12 до 84 місяців

Валюта фінансування

Гривня або гривня з прив'язкою до курсу USD

Ставка фінансування

Фіксована або плаваюча

Страхові продукти

КАСКО, ОСЦПВ, ДЦВ, страхування життя та інше

1600
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Деталі на сайті www.citroen.ua та у офіційних дилерів Citroën в Україні
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міський цикл

СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОРОЗІ
CITROËN ASSISTANCE:
24 години на добу, 7 днів на тиждень протягом дії договірної
гарантії
СЕРВІСНІ КОНТРАКТИ:
уточнюйте в офіційного дилера CITROËN

1925/1935 (2)(3)(4)

Двигун

ДОГОВІРНА ГАРАНТІЯ:
2 роки без обмеження пробігу
ГАРАНТІЯ НА ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ:
1627
3 роки
1920
ГАРАНТІЯ ВІД 2204
НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ:
12 років

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ
SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

1925/1935 (2)(3)(4)

2005
1600

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ
1600

CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

0 800 502 200
(Бесплатно со всех стационарных телефонов на территории Украины)

1600

(2) L2 - (3) L3
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Інформація про моделі та їхні характеристики діє на момент видання цього документа, наводиться лише для довідки і не може розглядатися як контрактні зобов’язання. Citroёn залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в характеристики представлених моделей автомобілів без зобов’язань щодо
оновлення цього документа. Подання кольорів кузова та матеріалів внутрішнього оздоблення наведено для інформації, оскільки технології друку не забезпечують
точного відтворення колірної гами. Кольори, представлені на фотографіях у каталозі, можуть відрізнятися. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до
найближчого дилера Citroën.
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www.citroen.ua

