
                                                         
Citroën C4 Picasso BlueHDi 120 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 18 990 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 19 790 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 22 450 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 608 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 239 

Registračný poplatok (€ s DPH) 110 

MOTOR 

Typ vznetový,turbo 

Počet valcov/ventilov R4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1560 

Vŕtanie x zdvih (mm) 75,0 x 88,3 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 88(120)/3500 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 300/1750 

Pohon predných kolies 

Prevodovka 6 st. manuál 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava deformov. priečna s vleč. ramenami 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 10,84/11,26 

Brzdy vpredu Kotučove chladene 

vzadu kotučove 

Pneumatiky 205/60 R16 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie MPV, 5 miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4428-1826-1610 

Rázvor (mm) 2 785 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1573-1587/1576-1590 

Svetlá výška (mm) - 

Objem batožinového priestoru  (l) 537-630/1709 

Objem palivovej nádrže (l) 55 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1480 

Užitočná hmotnosť (kg) 475 

Celková hmotnosť (kg) 1950 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1495 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 940/1010 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 350/405 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 797-645 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1495 

Vzdialenosť sedák - strop 910 

Vzdialenosť podlaha - sedák 345 

Dĺžka predný sedák 490 

Dĺžka zadný sedák 450 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 11,3 

Maximálna rýchlosť (km/h) 189 

Spotreba mesto (l/100 km) 4,4 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 3,5 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 3,8 

Emisie CO2 (kg.km-1) 100 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 11,8 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,5 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 6,1 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 6,9 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 5,7 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 1 957 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3 157 

2. rok pri najazdení 30.000 km 4 004 

2. rok pri najazdení 60.000 km 6 554 

3. rok pri najazdení 45.000 km 5 851 

3. rok pri najazdení 90.000 km 9 951 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 8 697 

1. rok pri najazdení 30.000 km 9 897 

2. rok pri najazdení 30.000 km 13 144 

2. rok pri najazdení 60.000 km 15 694 

3. rok pri najazdení 45.000 km 16 241 

3. rok pri najazdení 90.000 km 21 591 

Cena PHM (€/liter) 1,150 

Normohodina (€ s DPH) 30,30 

Gar. kontroly (km) 25 000/1 rok 

Výmena oleja 25 000/1 rok  

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 372 

Predný blatník 174 

Svetlomet. + smerovka 275 

Spätné zrkadlo el. 543 

Predný nárazník 377 

Predný tlmič 128 

Predné brzdové platničky 116 

Predná tyčka stabilizátora - 

Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 



Na celé auto 2 

Motor a mechanické časti 2 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 15 800 

Po 2. roku 60.000 km 13 400 

Po 3. roku 90.000 km 10 900 

 

 

 

VÝBAVA 
Výbava Feel (navyše k výbave Live): Navigácia, cuvacia kamera, 12´´displej, 16´´ zliat. disky, pred. svetlomety s 
prisvecovaním do zákrut, posuvne sedadlá v druhom rade, Hands-free bezdotykove otváranie zadných výklopných 
dverí + el. otváranie kufra a dymove zadne okno + bezkľučový prístup (950 €), metalíza (600 €) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ vzdušný a priestranný interier 

+ excelentný výhľad 

+ variabilita (posuvne a sklápateľne sedadlá) 

+ kultura chodu motora na daný typ motora  

+ pružný a usporný agregát  

+ pohodlnejšie sedenie na zadných sedadlách v porovnaní s konkurenciou (Ford C-Max, VW Touran 

+ prístup do kufraa 

+ praktický a objemný kufor 

MÍNUSY 

- obmedzená absorpcia priečnych nerovností  

- fungovanie štartovacieho tlačidla (mohlo byť promptnejšie) 

- nevyužitý potenciál veľkej 12´´ obrazovky 

- archaická antena vzhľadom k futuristickemu dizajnu  

 


