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TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAFETY FEATURES

INTERIOR FEATURES

(•) Available ( - ) Unavailable

INTERIOR FEATURES

Front Seats Height Adjust ضبط ارتفاع الكراسى األمامية

Front Adjustable Headrests مساند رأس أمامية متحركة

Rear Adjustable Headrests مساند رأس خلفية متحركة

Adjustable Steering Wheel (Tilting & 
Telescoping)

عجله قياده قابله للتعديل

 Cloth  Seats فرش قماش للمقاعد

 Sliding and Foldable Second Raw
Seats

كراسي الصف الثاني متحركة و قابلة للطي 

 Aircraft Type Trays In Front Seat
Backrests

طاوله خلفية بكرسي السائق

 Rear Air Vents مخارج هواء بالصف الثالث 

 Second Raw Sun Blinds ستائر شمس بالصف الثاني 

12V Accessory Sockets 12V مخرج كهرباء

Boot Light اضاءة بالشنطة

 Airbags وسائد هوائية

 Daytime Running LED Lights  DRL نظام اإلنارة النهارية

 Hill Start Assist نظام مساعدة التحرك في المطالع 

 Programmable Cruise Control مثبت سرعة الكتروني

Reverse Camera كاميرا خلفية

 Antilock Brake System(ABS) نظام فرامل مانع لالنغالق 

Electronic Hand Brake فرامل يد كهرباء

 Electronic Brakeforce Distribution نظام توزيع اليكتروني للفرامل 

 Electronic Stability Program نظام ثبات اليكتروني 

 Emergency Brake Assist نظام مؤازرة للمكابح للطوارئ 

Front Parking Sensors حساسات ركن أمامي 

Rear Parking Sensors حساسات ركن خلفي

 Blind Spot Monitoring System حساسات النقطة العمياء 

 Auto Parking نظام ركن تلقائي 

 Push to Start زر تشغيل وايقاف 

Traction Control التحكم في قوة الجر

 Dual Zone Automatic Air Condition تكييف اتوماتيكي ثنائي المنطقة 

 7-Inch Touch Screen شاشة 7 بوصة تعمل باللمس 

Bluetooth, USB and AUX Input Bluetooth, USB and AUX Input

Mirror Link and Car Play خاصية عرض شاشة التليفون على الشاشة 

Navigation Ready مجهزة لنظام المالحة 

 12-Inch HD Panoramic Screen Display
 With Digital Cluster

شاشة عدادات 12 بوصة ذكية 

 Leather Multifunction Steering
 Wheel

عجلة قيادة جلد متعددة االستخدامات 

 7 Seats 7 راكب

مواصفات األمان

مواصفات داخلية

مواصفات فنيةمواصفات داخلية
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EXTERIOR FEATURES

 Cornering Front Fog Lights مصابيح ضباب مساعدة في االلتفاف

 Automatic Lights and Wipers حساسات ضوء ومطر 

 3D Effect LED Rear Lights  3D LED فوانيس خلفي

 17-Inch Sports Alloy Wheels جنط 17 بوصة 

 Aluminum Side Profile with
Integrated Roof Bars مظهر جانبي ألومنيوم مع بارات سقف

Chrome Lower Front Bumper Insert حلية كروم باالكصدام االمامي

 Remote control with Auto Window
Closing ريموت و وحدات رفع

 Power Adjustable and Flodable Side
Mirrors تعديل وطي كهربائي للمرايات الجانبية

Power Windows زجاج كهربائي أمامي وخلفي

Rear Wiper مساحات خلفية

مواصفات خارجية
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 Capacity سعة المحرك

Cylinders / Valves سلندرات / صبابات

  Gear Type ناقل السرعة 

Power القدرة 

Torque العزم

Tank Capacity سعة خزان الوقود

Boot Size سعة الشنطة

Gross Weight الوزن الكلي

Kerb Weight الوزن غير شامل الحموله

Overall Length / Width / Height االرتفاع/ العرض/ الطول

6 6

www.citroen-eg.com
Citroën.Eg

CitroënEgypt

Warranty 3 Years / 100,000 KM 19394 تحتفظ الشركة بحقها في اجراء أي تعديالت بدون اشعار و ذلك فيما يتعلق باللون و التجهيزات و المواصفات الموضحة في هذا الكتيب و في إيقاف انتاج طرازات محددة. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قلياًل عن األلوان المبينة. تختلف المواصفات من بلد آلخر. الرجاء مراجعة الموزع للتأكد ان السيارة المسلمة توافق توقعاتك

سيتروين ايجيبت
المعرض ومركز الخدمة المتكامل الرئيسي )مبيعات - صيانة - قطع غيار( :

القطعة 1 محور الشهيد, المقطم , القاهرة.
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DIMENSIONS

POLAR WHITE ARTIC STEEL

ALCHEMY BLUERUBY RED ONYX BLACK 

PLATINUM GREY

SOFT SAND
873 889

4602

1576 / 1590

1971* / 2117

1573 / 1587

1826

16
38

 /
 1

64
4

EXTERIOR COLOURS

UP TO

704 L
BOOT SPACE

3D EFFECT REAR LIGHTS

BLIND SPOT DETECTION SYSTEM
نظام حساسات النقاط العمياء

فوانيس خلفية ثالثية األبعاد

We’ve used space creatively so you can too. 
Citroën Grand C4 Spacetourer’s boot capacity 
is a very generous 632 litres, but this grows to 
704 litres when you fold the rear seats down. 

BOOT CAPACITY

سعة الشنطة 
تصميم مبدع لشنطة خلفية تسع 632 لتر يمكن 

طيها لتصل حتى 704 لتر.

األلواناألبعاد

Inside Citroën Grand C4 Spacetourer 
you’ll find a versatile, welcoming space 
that’s ready to accommodate everyone 
and everything. The second and third 
rows can be quickly folded to create a 
flat, clutter free loadspace – even the 
front passenger seat folds down to 
accommodate really long loads.

ROOMY INTERIOR
WITH 7 SEATS

ستجد مســـاحة رحبة متعـددة االستخـدامــات
جاهــزة الســتيعاب الجميــع وكل أشــيائك مــن 
خــالل كراســي قابلــة للطــي ومســاحة مريحــة 

وكافيــة للــكل.

مقصورة واسعة لـ 7 ركاب

The sweeping panoramic windscreen 
provides ultimate visibility. The dual 
screens 7 inch touchscreen,12 inch 
panoramic HD display provide ultimate 
connectivity.

DIGITAL 
DASHBOARD & 
TOUCH SCREEN

رؤيــة بانوراميــة مــن األمــام, شاشــتي عــرض 
بالتابلــوه 7 و 12 بوصــة.

شاشه عرض و عداد رقمي
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