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Citroën C4 Picasso Business - Uitrustingsniveaus

Citroën C4 PICASSO BUSINESS
- 12” HD Panoramadisplay

- 12V aansluitingen vóór, 2de zitrij en in bagageruimte

- 16” Lichtmetalen wielen notoS - 205/60 r16 

- 17” Lichtmetalen wielen ZEPHYr - 205/55 r17 (igv BlueHDi 150)

- 230V Aansluiting

- 6 Airbags (Bestuurder + Passagier / Zij-airbags/ Gordijnairbags zitrij 1 & 2)

- 7” touch Drive touchscreen

- ABS met elektronische remkrachtverdeling en remassistent 

- Achteruitrijcamera 

- Automatisch inschakelende ruitenwissers

- Automatisch inschakelende verlichting

- Automatische dual zone airconditioning

- Bandenreparatiekit

- Bituner radio, 6 speakers 

- Centraal opbergvak

- Chromen raamomlijsting

- Connecting Box2 : Aux. aansluiting + 2 USB aansluitingen + Bluetooth + Jukebox 

- Cruise Control met snelheidsbegrenzer

- DSG: indirecte Bandenspanningsdetectie

- Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels

- Elektrisch bedienbare ruiten voor en achter met ‘one-touch’ bediening

- Elektrische stuurbekrachtiging

- Elektronisch bediende handrem

- ESP + ASr

- Extra binnenspiegel voor zicht naar 2de zitrij

- Hill Start Assist

- in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

- Keyless Entry (ontgrendelen, vergrendelen en starten zonder sleutel)

- LED dagrijverlichting

- LED leeslampjes op 2de zitrij

- nappalederen stuurwiel met 4 bedieningszone’s

- Mistlampen vóór met statische bochtverlichting

- opberglade onder bestuurdersstoel en passagiersstoel

- oplaadbare zaklamp in kofferbak

- Parkeersensoren achter 

- Passagiersstoel met tafelstand

- Schakelindicator

- Stoffen bekleding ‘Chaine et trame ondulice’

- touchscreen navigatiesysteem

- Uitklaptafeltjes achter de voorstoelen

- Ventilatieregeling 2de zitrij

- Warmtewerende voorruit

- Zonwering 2de zitrij (geïntegreerd in deurpanelen)

Citroën GRAND C4 PICASSO BUSINESS
- 2 individuele inklapbare zitplaatsen met hoofdsteun op 3de zitrij

- 2 driepuntsgordels 3de zitrij

- Dakrails (mat grijs) ipv chromen raamomlijsting

-  17” lichtmetalen wielen AQUiLLon  - 205/55 r17 (igv BlueHDi 150)  

(16” notoS blijft standaard op overige motoriseringen)

- Ventilatieregeling met blower 2de zitrij



Citroën C4 Picasso Business - Prijzen

  

  

CITROËN C4 PICASSO       Consumentenprijzen in €  
 Uitrustingsniveau Versnellingsbak Energielabel CO2 (g/km) Bijtelling           incl. BTw/BPm BPm excl. BTw/BPm

BENZINE
Vti 120 Business H5 C 145  25% 26.990 6.426 16.995
tHP 155 Business H6 C 139  25% 28.440 5.670 18.818

        
DIESEL  
e-HDi 115 Business H6 C 105  20% 30.190 4.653 21.105
e-HDi 115                        EtG (1)   Business EtG B 104  20% 30.890 4.475 21.831
BlueHDi 150   Business H6 C 110  20% 32.290 5.542 22.106
 

CITROËN GRAND C4 PICASSO 7 zitplaatsen      Consumentenprijzen in €  
 Uitrustingsniveau Versnellingsbak Energielabel CO2 (g/km) Bijtelling           incl. BTw/BPm BPm excl. BTw/BPm

BENZINE
Vti 120 Business H5 C 145  25% 28.890 6.426 18.565
tHP 155 Business H6 B 139  25% 30.340 5.670 20.388
        
DIESEL  
e-HDi 115 Business H6 B 105  20% 32.090 4.653 22.676
e-HDi 115                        EtG (1) Business EtG B 104  20% 32.790 4.475 23.401
BlueHDi 150   Business H6 C 110  20% 34.190 5.542 23.676
BlueHDi 150 BVA6 Business A6 C 117  25% 36.190 6.788 24.299
         
 Prijzen exclusief leges (€ 48,70) en verwijderingsbijdrage € 37,19 excl. BtW (€ 45,00 incl. BtW) 

Kosten rijklaarmaken € 558 excl. BtW (€ 675 incl. BtW). Hierin zijn opgenomen: transport naar dealer, deconserveren, poetsen, nul-beurt en lifehammer. 

                            De benaming Airdream staat voor de meest geavanceerde technologieën die door Citroën zijn ontwikkeld ter bescherming van het milieu. Zo is er de microhybride e-HDi-technologie, de full Hybrid4-technologie en de full 
Electric-technologie. Auto’s die zijn uitgerust met één van deze technologieën zijn herkenbaar aan de commerciële benaming Airdream. met dit Airdream label wil Citroën de huidige en toekomstige generaties behoeden voor de risico’s van opwarming 
van de aarde en langdurig hoge brandstofkosten.

(1) Efficient tronic Gearbox 
 



16” lichtmetalen wielen “notoS” 
en 205/60 r 16 banden

17” lichtmetalen wielen “ZEPHYr bi-ton noir/ 
Aluminium” en 205/55 r 17 banden

17” lichtmetalen wielen “AQUiLLon”  
en 205/55 r 17 banden (1)

18” lichtmetalen wielen “EoLE bi-ton Gris Hephais/ 
Aluminium” en 225/45 r 18 banden

Citroën C4 Picasso Business - Prijzen

	�	= StAnDAArD								  = oPtiE								- = niEt LEVErBAAr

          Consumentenprijzen in € 
OPTIES TEGEN mEERPRIjS     Optiecode Business incl BTw excl. BTw

O1 Vernislak zwart     0nXY  335   277

O2 Metallic lak     0MM0  775 640

O3 Panoramisch vast glazen dak

   -  LED accentverlichting en kaartleeslampjes boven zijruiten 2de zitrij

    -  Elektrisch verstelbaar zonnescherm     

oK01    950  785

O4 Xenon verlichting

 -  incl. meedraaiende koplampen     
LA04    1.150  950

O5 Gemotoriseerde achterklep (incl. extra getinte achterruit)     Mo02    550  455

O6 Stoelverwarming voorstoelen met 3 standen

 (niet mogelijk icm bekleding “ondulice bi-ton noir / Ambre nacré”)    
nA01   295 244

O7 Alarm     AB08   595  492

O8 Citroën e-touch module 

  -  noodoproep

  -  Pechhulp met lokalisatiefuntie

  -  Eco Driving (www.mycitroen.nl)

  (niet mogelijk i.c.m. digitale tuner DAB+)     

Yr01  300 248

O9 CD speler (geplaatst in dashboardkastje)     JQ01  125 103

O10 JBL HiFi Systeem

 -  8 speakers, digitale versterker en subwoofer 

 -  Extra getinte en gelaagde zijruiten + extra getinte achterruit    

Un01  790 653 

O11 Digitale tuner DAB + 

  -  Digitale tuner (DAB+ = Digital Audio Broadcasting)

  -  Betere geluidskwaliteit t.o.v. FM (vergelijkbaar met CD)

  -  Meer zenders beschikbaar t.o.v. FM
     rCSn  200 165

  -  Zenders zoeken op naam i.p.v. frequentie

  (niet mogelijk i.c.m. Citroën e-touch module) 
 

wIELEN TEGEN mEERPRIjS    Optiecode Business incl BTw/BPm BPm excl. BTw/BPm

V1 17” Lichtmetalen wielen ZEPHYr  bi-ton noire / Aluminium - 205 /55 r17   

DZJY / DZKB (2)
  550  0 455

 

 17” Lichtmetalen wielen AQUiLLon - 205 /55 r17 - (1)   

 (Co2 uitstoot wijzigt met 1 gram i.c.m. e-HDi 115 EtG)     
 (3) 550  178 308

V2 18” Lichtmetalen wielen EoLE  bi-ton Gris Hephais / Aluminium

 225 /45 r18 (Co2 uitstoot wijzigt met 3 gram)     
DZJZ (4)   650 378 225

V3 thuiskomer (niet beschikbaar icm BlueHDi 150)     rS02   100 0 83

(1) Grand C4 Picasso
(2) Standaard icm BlueHDi 150
(3) in combinatie met e-HDi 115 EtG 
(4) Alléén in combinatie met tHP 155 
(5)  Prijzen inclusief montage, informeer bij uw dealer voor een exact overzicht van alle beschikbare accessoires.  

Accessoires kunnen verschillen per uitvoeringsniveau en/of motorisatie. Genoemde prijzen zijn vanafprijzen. 

 
 

          
ACCESSOIRES TEGEN mEERPRIjS       incl BTw (5) excl. BTw

Allesdragers (set van 2, max. 80 kg)      5-zits 150 124

Allesdragers (set van 2, max. 80 kg, te monteren op de langsliggers)      7-zits 155 128

Dakkoffers (te monteren op allesdragerset, 340 liter, kort, opvouwbaar)     5-zits en 7-zits 245 202

trekhaak (met kabelset, demontabel - zonder gereedschap)      5-zits en 7-zits 1.130 934

Zonnescherm (set van 2 voor tweede zitrij)      5-zits 50 41

Zonnescherm (set van 4 voor tweede zitrij)      7-zits 88 73

Entrypack DVD (entertainmentset met 2 monitoren ingebouwd in de originele hoofdsteunen, 2 draadloze hoofdtelefoons,  

DVD speler en USB aansluiting)      5-zits en 7-zits 1.299 1.074
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Citroën C4 Picasso Business - Prijzen
OPTIEPAkkETTEN TEGEN mEERPRIjS  Optiecode Business      incl BTw excl. BTw
P1 Pack Drive Assist 
 -  Actieve Cruise Controle
 -  Actieve veiligheidsgordels (ECr)
 -  Zelfdimmende binnenspiegel
 -  Grootlichtassistent (CAFr)
 -  Lane Departure Warning System  

WQ55  750  620

P2 Pack Park Assist 
 -  Park Assist System (automatisch inparkeren)
 -  intelligente parkeerhulp (MPD)
 -  Dodehoekdetectie (SAM)
 -  Elektrisch inklapbare buitenspiegels met achteruitrijstand
 -  Parkeersensoren voor  

WY09  650  537

P3 Pack Park Assist 360°
 Extra t.o.v. Pack Park Assist:
 -  360° Camera 
 -  Koplampsproeiers  

WY11  950   785

P4 Pack Lounge
 -  Halflederen bekleding ‘Leer Claudia  / Stof Finn’
 -  relax passagiersstoel met onderbeensteun
 -  Massagefunctie op voorstoelen
 -  5 relax hoofdsteunen
 - Elektrisch bedienbare lendesteunverstelling  

0PZ0  995   822

P5 Pack leder Claudia
 -  Zwart deels geperforeerd splitlederen stoelbekleding ‘Claudia’    1.890 1.562
 -  Elektrisch bedienbare bestuurdersstoel     
 -  Stoelverwarming voorstoelen met 3 standen
 -  Elektrisch inklapbare buitenspiegels met geheugenfunctie    2.190 (1) 1.810
 -  Pack Lounge  

0PZ4   

P6 Pack leder Club
 -  nappalederen bekleding ‘Club’ in bi-ton kleurstelling noir / Ambre nacré   

 2.840 2.347 -  Elektrisch bediende stoelen vóór
 -  Stoelverwarming voorstoelen met 3 standen  

0PZ9
 

 -  Elektrisch inklapbare buitenspiegels met geheugenfunctie   
 3.140  (1) 2.595

 -  Pack Lounge    
P7 Pack Style 3D
 -  LED achterlichten met 3D Effect
 -  Extra getinte zijruiten en achterruit  

QL02  500   413

P8 Pack Multimedia (1)
 - Entertainmentsysteem voor 2de zitrij
 - 2 beeldschermen geïntegreerd in hoofdsteunen voorstoele
 - 2 bluetooth hoofdtelefoon
 - Console voor aansluiten van 2 DVD spelers  

XJ02 (2)   700   579

INTRODUCTIEPAkkET TEGEN mEERPRIjS   Optiecode Business incl. BTw/BPm BPm excl. BTw/BPm
INTRODUCTIEPAkkET (3)     J2nY / J2nZ + JQ01  895 0 739 
(Co2 uitstoot wijzigt met 1 gram i.c.m. e-HDi 115 EtG)      (4) 895 178 592 
   
         
         
         
          
  

(1) Grand C4 Picasso
(2) niet mogelijk icm optie stoelverwarming (nA01)
(3) niet mogelijk icm BlueHDi 150 
(4) in combinatie met e-HDi 115 EtG

INTRODUCTIEPAkkET
- LED 3D achterlichten  

- Extra getinte zijruiten en achterruit  

- 17’’ lichtmetalen velgen ZEPHYr / AQUiLLon (1)

 - CD-speler in handschoenenkastje  

- thuiskomer  

Pack Park Assist :    

- Park Assist System (automatisch inparkeren)  

- intelligente parkeerhulp (MPD)  

- Dodehoekdetectie (SAM)  

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels met achteruitrijstand  

- Parkeersensoren voor  

     

    

 

normale prijs 1.925

Nu voor 895

klantvoordeel 1.030



BENZINEmOTOR

mOTOR
type
injectiesysteem
Cilinderinhoud cm3 
Max. vermogen in Kw (pk)
bij toeren/min. 
Max. koppel in nm 
bij toeren/min.
Stop & Start systeem

TRANSmISSIE
Versnellingsbak 
Aantal versnellingen vooruit

STUURINRICHTING
type
Stuurbekrachtiging 
Draaicirkel tussen troittoirs in m. 

ONDERSTEL
ophanging voor 
ophanging achter

VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal 
Bandenmaat 

REmSYSTEEm
Voor
Achter 
ABS met Brake Assist
Parkeerrem

VOLUmES (VDA norm)
inhoud kofferruimte (dm3) onder hoedenplank met stoelen rij 2 in achterste stand 
inhoud kofferruimte (dm3) onder hoedenplank met stoelen rij 2 in voorste stand 
tankinhoud in ltr 

GEwICHTEN (kG)
Massa ledig voertuig (kenteken)
nuttige belasting
Max. toelaatbaar gewicht
Max. aanhangergewicht geremd 
Max. aanhangergewicht ongeremd 
Max. massa combinatie
Max. druk op trekhaak
Max daklast 

PRESTATIES (2)
Max. snelheid km/h 
1000 m. staande start 
0-100 km/h in sec. 

BRANDSTOFVERBRUIk ECE norm. (99/100) ltr./100km (3)

Binnen de bebouwde kom 
Buiten de bebouwde kom 
Gecombineerd
Gecombineerd (km/l)
C02 (g/km) 
Energielabel 

Citroën C4 Picasso Business - Technische specificaties

THP 155
 

EEuro5
Direct
1598

115 (156) 
6000
240

1400
-

Handgesch.
6

lichtmetaal
 205/60r16 H
205/55r17 V
225/45r18 V

Grand C4 Picasso
645
700
57

 tandheugel
Elektrisch

10,8 / 11 (grand)
 

onafhankelijk, Pseudo MAC Pherson, ‘anti-lift’ voorziening
 onafhankelijk, getrokken draagarmen, meesturende achteras d.m.v. flexibele ophangpunten

 

  

 
 Schijf, geventileerd

Schijf
Standaard
Elektrisch

 

 

VTi 120

Euro5
 Multipoint 

1598
 88 (120) 

6000
160

4250
-

Handgesch.
5

staal / lichtmetaal
 205/60r16 H

 C4 Picasso
537
630
57

Grand C4 Picasso
1288
862

2150
1500
690

3350
70
80

Grand C4 Picasso
209
30,2
9,2

Grand C4 Picasso
16”/17”  18”
8,2   /   8,3
4,8   /   4,9
6,0   /   6,1

16,7   /   16,4
139   /   142

B  /  C

Grand C4 Picasso 
1253
857

2110
1050
675

2860
70
80

Grand C4 Picasso
187
33,6
12,6

Grand C4 Picasso
16” / 17”

8,5
4,9
6,3

15,9
145

C

C4 Picasso 
1227
673

1900
1200
660

2900
70
80

C4 Picasso
187
33,4
12,3

C4 Picasso
16” / 17”

8,5
4,9
6,3

15,9
145

C

C4 Picasso 
1271
669

1940
1620
685

3360
70
80

C4 Picasso
209
29,9
9,0

C4 Picasso
16”/17”  18”
8,2   /   8,3
4,8   /   4,9
6,0   /   6,1

16,7   /   16,4
139   /   142

C

(1) Electronic Gearbox System - elektronisch bediende versnellingsbak
(2) Alleen bestuurder
(3)  De Co2- en brandstofverbruikscijfers worden officieel gemeten in overeenstemming met EU richtlijn ”Emissions 715/2007/CE”.  

onder normale omstandigheden kunnen verbruikscijfers afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning,belading, rijstijl, rijomstandigheden, kwaliteit van het wegdek e.d. 



DIESELmOTOR

mOTOR
type 
injectiesysteem
roetfilter
Cilinderinhoud cm3 
Max. vermogen in Kw (Din pk) 
bij toeren/min. 
Max. koppel in nm 
bij toeren/min. 
Stop & Start systeem

OVERBRENGINGEN
Versnellingsbak 
Aantal versnellingen vooruit

STUURINRICHTING
type 
Stuurbekrachtiging 
Draaicirkel tussen troittoirs in m. 

ONDERSTEL
ophanging voor 
ophanging achter 

VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal
Bandenmaat 

REmSYSTEEm
Voor 
Achter 
ABS met Brake Assist
Parkeerrem 

VOLUmES (VDA norm)
inhoud kofferruimte (dm3) onder hoedenplank met stoelen rij 2 in achterste stand 
inhoud kofferruimte (dm3) onder hoedenplank met stoelen rij 2 in voorste stand 
tankinhoud in ltr

GEwICHTEN (kG)
Massa ledig voertuig (kenteken)
nuttige belasting
Max. toelaatbaar gewicht
Max. aanhangergewicht geremd 
Max. aanhangergewicht ongeremd 
Max. massa combinatie
Max. druk op trekhaak
Max daklast 

PRESTATIES (2)
Max. snelheid km/h 
1000 m. staande start 
0-100 km/h in sec. 

BRANDSTOFVERBRUIk ECE norm. 
(99/100) ltr./100km (3)
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Gecombineerd
Gecombineerd (km/l) 
C02 (g/km) 
Energielabel

BlueHDi 150

BlueHDi

Euro 6
 Common rail met turbo

Dieselpartikelfilter
1997

110 (150)
3750
340

2000
met omkeerbare dynamo

Handgesch. 
6

lichtmetaal
205/55r17 V

BlueHDi 150 BVA

BlueHDi

Euro 6
 Common rail met turbo

Dieselpartikelfilter
1997

110 (150)
3750
340

2000
met omkeerbare dynamo

 

Automaat
6

lichtmetaal
205/55r17 V

Grand C4 Picasso
1451
829

2280
1600
750

3580
70
80

Grand C4 Picasso
207
31,5
10,2

Grand C4 Picasso
17”
5,2
4,1
4,5

22,2
117

C

e-HDi 115 

Euro 5
 Common rail met turbo

Dieselpartikelfilter
1560

85 (115)
3600

270 (285 met overboost)
1750

met omkeerbare dynamo

Handgesch. 
6

lichtmetaal
 205/60r16 H
205/55r17 V

C4 Picasso
537
630
57

Grand C4 Picasso
1295
855

2150
1500
695

3350
70
80

Grand C4 Picasso
189
33,6
12,1

Grand C4 Picasso
16” / 17”

4,5
3,8
4,0

25,0
105

B

C4 Picasso
1273
667

1940
1600
685

3340
70
80

C4 Picasso
189
33,4
11,8

C4 Picasso
16” / 17”

4,5
3,8
4,0

25,0
105

C

e-HDi 115 ETG 

Euro 5
Common rail met turbo

Dieselpartikelfilter
1560

85 (115)
3600

270 (285 met overboost)
1750

met omkeerbare dynamo

EtG (1)
6

lichtmetaal
205/60r16 H
205/55r17 V

Grand C4 Picasso
1405
845

2250
1700
750

3650
70
80

Grand C4 Picasso
210
31,1
9,8

Grand C4 Picasso
17”
4,9
3,8
4,2

23,8
110

C

Grand C4 Picasso
645
700

C4 Picasso
1390
640

2030
1700
745

3530
70
80

C4 Picasso
210
30,9
10,4

C4 Picasso
17”
4,9
3,8
4,2

23,8
110

C

Grand C4 Picasso
1295
855

2150
1500
695

3350
70
80

Grand C4 Picasso
189
34,2
12,6

Grand C4 Picasso
16” / 17”
4,4 / 4,5
3,7 / 3,8

4,0
25,0

104 / 105
B

C4 Picasso
1270
670

1940
1600
685

3340
70
80

C4 Picasso
189
34,0
12,3

C4 Picasso
16” / 17”
4,4 / 4,5
3,7 / 3,8

4,0
25,0

104 / 105
B / C

tandheugel
Elektrisch

10,8 / 11 (grand)
  

   
onafhankelijk, Pseudo MAC Pherson, ‘anti-lift’ voorziening

onafhankelijk, getrokken draagarmen, meesturende achteras d.m.v. flexibele ophangpunten
    
 

Schijf, geventileerd
Schijf

 Standaard
Elektrisch

    
 

(1) Electronic Gearbox System - elektronisch bediende versnellingsbak
(2) Alleen bestuurder
(3)  De Co2- en brandstofverbruikscijfers worden officieel gemeten in overeenstemming met EU richtlijn ”Emissions 715/2007/CE”.  

onder normale omstandigheden kunnen verbruikscijfers afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning,belading, rijstijl, rijomstandigheden, kwaliteit van het wegdek e.d. 



DYNAmISCHE SYSTEmEN
ABS + BAS (Brake Assist System)
Cruise control & snelheidsbegrenzer (programmeerbaar)
Actieve cruise control & snelheidsbegrenzer (programmeerbaar)
Elektronisch bediende handrem
ESP
Hill Start Assist
indirect bandenspanningsdetectiesysteem
intelligent traction Control
intelligente parkeerhulp
SAM dodehoekdetectie
Stop & start systeem met micro-hybride techniek voor terugwinning van energie (alléén icm HDi)
Variabele stuurbekrachtiging

EXTERIEUR
Automatisch inschakelende ruitenwissers
Antenne lang (280 mm)
Antenne kort (70mm)
Buitenspiegels in kleur carrosserie
Bumpers in kleur carrosserie 
Chromen omlijsting zijruiten of dakrails (mat grijs) igv Grand C4 Picasso
Chromen omlijsting grille
Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
Gemotoriseerde achterklep
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met accentverlichting
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met accentverlichting en achteruitrijstand
Metallic lak
Middendeel voorbumper (dwarsbalk) in lakzwart
Portiergrepen in lakzwart met chroom accenten
ruitenwisser achterruit

RUITEN
Elektrisch bedienbare ruiten achter
Elektrisch bedienbare ruiten vóór met anti-klemvoorziening
Extra getinte zijruiten
Extra getinte en gelaagde geluidswerende zijruiten
Extra getinte achterruit 
Panoramisch vast glazen dak met elektrisch verstelbaar zonnescherm en accentverlichting
Panoramische “Grand-Angle’ geluidsisolerende voorruit met verstelbare verduisteringsschermen
Panoramische “Grand-Angle’ geluidsisolerende en warmtewerende voorruit met verstelbare verduisteringsschermen

VERLICHTING EXTERIEUR
Automatisch inschakelende verlichting
Bi-Xenon koplampen, meedraaiend
Follow me home verlichting
Grootlichtassistent
Halogeen koplampen met elektrische hoogte regeling
Halogeen koplampen met elektrische hoogte regeling en koplampsproeiers
LED achterlichten met 3D effect
LED dagrijverlichting met geïntegreerde LED richtingaanwijzers
LED richtingaanwijzers geïntegreerd in buitenspiegels
Mistlampen voorzijde
Statische bochtverlichting (niet i.c.m. xenon)

VEILIGHEID
3 isofix-bevestigingspunten t.b.v. kinderzitjes
6 airbags; bestuurder-, passagier- (uit- en inschakelbaar), zij- en gordijnairbag
Achteruitrijcamera
Actieve veiligheidsgordels
Automatisch vergrendelen van de portieren bij een snelheid hoger dan 10km/h
Camera 360
Handmatig kinderslot
in hoogte verstelbare veiligheidsgordels vóór
intelligente parkeerhulp (MPD)
Lane Departure Warning System
Parkeersensoren achter
Parkeersensoren achter en vóór
Pyrotechnische gordelspanners op de voorstoelen
richtingaanwijzers met tiptoetsfunctie (1 x aantikken = 3 x knipperen) 
Vijf drie-punts gordels
Waarschuwingssignaal (optisch en akoestisch) niet vastmaken gordels op 5 zitplaatsen
Zeven drie-punts gordels
Waarschuwingssignaal (optisch en akoestisch) niet vastmaken gordels op 7 zitplaatsen

AIRCONDITIONING
Dual zone automatisch geregelde airconditioning incl. pollenfilter en actief carbonfilter
Dashboardkastje met ventilatie uitstroomopening 
Ventilatieregeling op 2de zitrij, bi-zone
Ventilatieregeling met blower 2de zitrij, bi-zone
Ventilatieregeling 3de zitrij, bi-zone
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Citroën C4 Picasso Business - Uitrustingspecificaties

	 �		 = StAnDAArD
  = oPtiE

P = oPtiE als onderdeel van een optiepakket
- = niEt LEVErBAAr



DASHBOARD, INSTUmENTENPANEEL
Black Panel functie
Boordcomputer
Buitentemperatuurmeter
in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
olieniveaumeter
onderhoudsindicator
Schakelindicator
Stuurwiel nappaleder met 4 zones voor bediening cruise control, snelheidsbegrenzer, radio, telefoon, navigatie, black panel, plafonnière en menu
toerenteller digitaal

STOELEN / BEkLEDING
relax hoofdsteunen voor 5 zitplaatsen (vóór en 2de zitrij)
relax passagiersstoel voor
3 verschuifbare individuele inklapbare zitplaatsen op 2e zitrij van gelijke grootte
2 individuele inklapbare zitplaatsen met hoofdsteun op 3e zitrij
Bekleding stof “Chaine et trame ondulice bi-ton noir / Ambre nacré” 
Bekleding stof “Chaine et trame ondulice bi-ton noir / Gris Ardoise nacré” 
Bekleding halfleder “Leer Claudia / Stof Finn bi-ton noir Gris Aroise nacré”
Bekleding halfleder “Leer Claudia / Stof Finn bi-ton noir / Ambre nacré”
Bekleding leder Claudia “Zwart deels geperforeerd lederen stoelbekleding ‘Claudia’ - dashboard en deurpanelen in noir / Gris Ardoise nacré”
Bekleding leder Claudia “Zwart deels geperforeerd lederen stoelbekleding ‘Claudia’ - dashboard en deurpanelen in noir / Ambre nacré”
Bekleding leder Club “nappaleer bi-ton noir / Ambre nacré”
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektrisch bedienbare lendesteunverstelling
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
in hoogte verstelbare passagiersstoel
in hoogte verstelbare middenarmsteunen op voorstoelen
Massagefunctie op voorstoelen
neerklapbare passagiersstoel (niet icm “Pack leder Club”)
opbergtassen achterzijde voorstoelen
Stoelverwarming vóór met 3 standen (niet mogelijk icm “ondulice bi-ton noir / Ambre nacré”)
Uitklaptafeltjes op achterzijde voorstoelen
Uitklaptafeltjes op achterzijde voorstoelen met geïntegreerde leeslampjes
2 individuele inklapbare zitplaatsen met hoofdsteun op 3e zitrij

INTERIEUR
Keyless start & acces met startknop
12V aansluitingen in centrale console vóór, centrale console achter (2de zitrij) en in kofferbakruimte
230 Volt aansluiting in middenconsole
Ambianceverlichting in interieur (verlichte opbergvakken voorportieren, verlichte portiergrepen, accentverlichting dashboard en deurpanelen)
Extra binnenspiegel voor zicht naar 2e zitrij
Hoedenplank (uitneembaar)
Bagageafdekscherm (uitneembaar)
opbergladen onder voorstoelen (niet icm leer en/of relaxstoelen)
opbergvak (afsluitbaar) in centrale console
opbergvak tussen voorstoelen
opbergvak tussen voorstoelen, uitneembaar (alléén icm EtG)
opbergvakken in dubbele bodem 2de zitrij
opbergvakken in portieren vóór (1,5 liter fles)
omlijsting uitstroomopeningen ventilatie in dashbord, chroom satijn
Plafonnière vóór met twee leeslampjes en accentverlichting (LED)
Plafonnière centraal achter, 3 LED’s (niet icm panoramisch vast glazen dak)
twee LED leeslampjes boven zijruiten 2de zitrij (icm met panoramisch vast glazen dak)
Plafonnière centraal 3de zitrij, 3 LED’s
Sjorringen kofferbak (4 stuks)
Sjorringen kofferbak (8 stuks)
Uitneembare oplaadbare looplamp in kofferruimte
Versnellingspookknop met chroom en in leer uitgevoerd
Zelfdimmende binnenspiegel
Zonnekleppen vóór met make-up spiegels
Zonneschermen geïntegreerd in portierpaneel op tweede zitrij

AUDIO TELEFOON- EN NAVIGATIESYSTEEm
12” panoramisch HD scherm
7” touch screen
CD-speler in dashboardkastje
Connecting box 2 (2 USB aansluitingen, 3,5 mm mini-jack aux aansluiting voor MP3 speler, Streaming Audio Bluetooth®, Bluetooth handsfree, Jukebox)
Digitale tuner DAB + 
DAB = ‘Digital Audio Broadcasting’, voor het ontvangen van digitale radiosignalen in plaats van analoge radiosignalen.
(niet mogelijk i.c.m. Citroën e-touch module)
etouch module, voor noodoproep/pechhulp met lokalisatiefunctie, Eco Driving/virtueel onderhoudsboekje via www.mycitroen.nl
(niet mogelijk i.c.m. digitale tuner DAB+)
JBL HiFi systeem
navigatiesysteem op 7” touchscreen
“Plug & Play multimediasysteem (entertainmentsysteem voor 2de zitrij, incl. 2 beeldschermen geïntegreerd in hoofdsteunen voorstoelen, 2 bluetooth koptelefoons en 
een aansluitconsole voor DVD spelers)
(niet mogelijk icm optie stoelverwarming nA01)”
radio//MP3-speler met 6 luidsprekers (bituner)

wIELEN, BANDEN
16” lichtmetalen wielen “notos” en 205/60 r16 banden
17” lichtmetalen wielen “Zephyr” en 205/55 r17 banden (standaard icm BlueHDi 150)
17” lichtmetalen wielen “Aquillon” en 205/55 r17 banden (standaard icm BlueHDi 150)
18” lichtmetalen wielen “Eole” en 225/45 r 18 banden (alleen icm tHP 155, Co2 uitstoot neemt toe met 3 g/km)
Bandenreparatiekit met 12V compressor
thuiskomer (niet beschikbaar icm BlueHDi 150)
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Citroën C4 Picasso - lijntekeningen

BPM / BIjTEllINg

BPm-DIFFERENTIATIE   
Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:  
•  Een BPM-opslag voor auto‘s met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens  

een malustabel  

• Een dieseltoeslag van € 72,93 per gram boven de grenswaarde van 70 gram
• De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verrekend

mALUSTABEL CO2-UITSTOOT GRENSwAARDEN:   
Benzine  Diesel
0 - 88 gr/km  0 - 85 gr/km
89 - 124 gr/km  86 - 120 gr/km 
125 - 182 gr/km 121 - 175 gr/km 
183 - 203 gr/km 176 - 197 gr/km 
≥ 204 gr/km   ≥ 198 gr/km 

FISCALE BIjTELLING    
op basis van de Co2-uitstoot valt elke Citroën in een bijtellingscategorie voor privégebruik van een auto van de zaak. 

Categorie Benzine  Diesel
4% 0 gr/km 0 gr/km
7% 1 - 50 gr/km 1 - 50 gr/km
14% 51 - 88 gr/km 51 - 85 gr/km
20% 89 - 117 gr/km 86 - 111 gr/km
25% ≥ 118 gr/km ≥ 112 gr/km

Prijswijzingen voorbehouden

DIESELROETFILTER  
ALLE DiESELMotorEn ZiJn VoorZiEn VAn EEn DiESELroEtFiLtEr.

DIESELTOESLAG PER GR/km BOVEN DE GRENSwAARDE   
≤ 70 gr.  € 0
> 70 gr.  € 72,93

BPm-OPSLAG EURO PER GR/km BOVEN DE GRENSwAARDE

€ 0
€ 105
€ 126
€ 237
€ 474



FinAnCiErinGSMoGELiJKHEDEn VAN CITROËN

DE SErViCES VAN CITROËN

VOLOP kEUS UIT DE DOORDACHTE LEASE- EN FINANCIERINGSmOGELIjkHEDEN VAN CITROËN

kIjk VOOR mEER INFORmATIE OVER DE ALGEmENE VOORwAARDEN VAN CITROËN SERVICES EN DE FINANCIERINGSmOGELIjkHEDEN OP www.CITROEN.NL

Wij bieden u een breed pakket services waardoor u verzekerd bent van zorgeloos rijden in uw 
nieuwe Citroën.

2 jAAR FABRIEkSGARANTIE 
op elke nieuwe Citroën zit bij aflevering standaard 2 jaar fabrieksgarantie. reparatie of vervanging van 
een defect onderdeel als gevolg van een product - en/of fabricagefout is kosteloos. Bovendien 
profiteert u gedurende de fabrieksgarantieperiode van de hulpverlening van Citroën Assistance.

CITROËN ASSISTANCE 
Hoe veilig en betrouwbaar uw Citroën ook is, u kunt altijd wel een keer te maken krijgen met 
pech. Citroën Assistance staat dag en nacht, zeven dagen per week, in bijna geheel Europa 
gereed om u in geval van pech weer op weg te helpen. U kunt hiervoor het gratis nummer 
0800 - 022 22 44 bellen.

GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT
op nieuwe Citroën personenauto’s zit bij aflevering standaard 12 jaar garantie tegen doorroesten 
van binnenuit; op bedrijfswagens is dit 5 jaar.

LAkGARANTIE
op nieuwe Citroën personenauto’s zit bij aflevering standaard drie jaar lakgarantie; op bedrijfswagens 
is dit 2 jaar.

mYCITROËN FREEDRIVE SERVICECONTRACT
Citroën biedt u de mogelijkheid om na afloop van de fabrieksgarantie, aanvullende garantie af te 
sluiten. U bepaalt zelf  looptijd (36, 48 of 60 maanden) en kilometrage (40.000 tot 120.000 
km) van de garantie-periode. U hoeft zich die hele periode geen zorgen te maken over proble-
men met uw auto die onder de garantie vallen. Een MyCitroën FreeDrive servicecontract dekt 
namelijk het vervangen of herstellen (incl. arbeidsloon) van defecte onderdelen. Behalve in geval 
van slijtage, in geval van periodiek onderhoud en wanneer het een accessoire betreft. Vraag uw 
dealer naar een passend aanbod of kijk op www.citroen.nl/freedrive.

mYCITROËN CARD
Met deze kaart profiteert u een jaar lang, voor slechts € 49 van: 
• Citroën Assistance: gratis pechhulp in heel Europa, 24/7, 365 dagen per jaar
• Gratis APK
• Gratis bijvullen van vloeistoffen wanneer u wilt (motorolie, ruitenwisservloeistof en koelvloeistof)
• Gratis checks (vakantie-, winter- en tussentijdse checks)
• Gratis bandenreparatie (wij repareren een lekke band gratis)
• Gratis lampjes
• Gratis voorruit(ster)reparatie
• 10% korting op originele Citroën-accessoires

CITROËN SNELSERVICE
Met Citroën Snelservice kunt u zonder afspraak bij uw dealer terecht bij onverwachte ongemakken. 
Bijvoorbeeld voor het vervangen van accu’s en ruitenwisserbladen, het vernieuwen van banden, 
remmen en uitlaten, en het repareren van verlichting en ruiten. Maar ook voor een snelle 
bandencontrole kunt u direct bij ons terecht. 

mYCITROËN BANDENSERVICE
Maakt u gebruik van de MyCitroën Bandenservice, dan wisselen wij in het najaar uw zomer-
banden om voor winterbanden en in het voorjaar uw winterbanden weer voor zomerbanden. 
Vanzelfsprekend slaan wij de banden ook voor u op. in ons ‘bandenhotel’ bewaren we ze voor 
u onder de juiste omstandigheden. Voorafgaand aan montage, controleren wij de kwaliteit en 
profielen van uw banden. 

VERVANGEND VERVOER
Mocht uw auto, om welke reden dan ook, in de Citroën-werkplaats staan, dan hoeft u nooit 
zonder auto te zitten. Uw dealer kan u hier meer over vertellen!

CITROËN RENT
Citroën rent is de oplossing als u tijdelijk een andere auto nodig heeft. Eentje met meer 
bagageruimte bijvoorbeeld, of met meer zitplaatsen. Via Citroën rent kunt u bijna elk type 
Citroën van ons huren of short-leasen. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

CITROËN ASSURANCE
Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel de weg op. Wij bieden Citroën-rijders een 
aantrekkelijke verzekering die vrijwel alle situaties dekt. onze premies zijn zeer gunstig. Kijk voor 
meer informatie of direct afsluiten op www.citroen.nl/assurance.

CITROËN ACCESSOIRES
Bij Citroën kunt u kiezen uit een zeer breed aanbod van onderdelen en accessoires. Allen 
geselecteerd volgens strenge veiligheidsnormen.

CITROËN AUTOFINANCIERING *
Als eigenzinnige rijder van een eigenzinnig merk kiest u het liefst voor een financieringsmaatschap-
pij die deze eigenzinnigheid begrijpt. En wie begrijpt dat beter dan de financieringsmaatschappij 
van Citroën zelf? Zo vindt u altijd een financiering die bij uw budget past. Bijvoorbeeld Citroën 
Choices. Daarmee rijdt u iedere twee, drie of vier jaar in een gloednieuwe Citroën. tegen een 
vast en laag maandbedrag en met een door Citroën gegarandeerde minimum inruilwaarde.  
En aan het eind van de overeenkomst heeft u de keus uit drie mogelijkheden: overstappen in weer 
een nieuwe Citroën, in uw huidige Citroën blijven rijden of uw huidige Citroën laten overnemen door 
uw Citroën-dealer.

Maar we hebben nog vele andere financieringsmogelijkheden. Wat voor u de meest gunstige  
combinatie is rekent uw Citroën-verkoper graag met u door. En u kunt uw financiering direct ín de 
showroom regelen. Gewoon bij uw Citroën-dealer, die ook verder als uw aanspreekpunt optreedt. Alles 
onder één dak, voor uw gemak.

*  Financieringen worden verstrekt door Citroën Financial Services, handelsnaam van PSA Finance nederland B.V.,  
(reg.nr. AFM 12007744). Meer informatie en voorwaarden via www.citroen.nl. 

ZORGELOOS ZAkELIjk RIjDEN mET CITROËN BUSINESS FINANCE
Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er steeds meer auto’s voor de deur. 
of misschien tijdelijk wat minder als de markt even niet mee zit. Wat er ook gebeurt: Citroën Business 
Finance biedt u altijd de perfecte leasevorm, eentje die bij uw bedrijf past en met u meegroeit. Graag 
helpen wij u een keuze te maken uit één van onze aantrekkelijke leasevormen, van Financial Lease tot 
Full Service operational Lease. En omdat we als leasemaatschappij van Citroën de Citroëns van haver 
tot gort kennen, kunnen we u altijd een attractief lease-aanbod doen. Voor meer informatie of een 
offerte op maat, neem gerust contact op met uw Citroën-dealer of kijk op www.citroen.nl.
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