
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

C4 SpaceTourer 
 
 
 
 

Cenrādis 
 

Transmisija 

 

 

Jauda 

 (kW/zs) 

 

Degviela 

 

Vidējais 

patēriņš 

 

CO2 

 

Cena 

 

Cena ar atlaidi 

EUR iekļ.PVN 

21% 

Live  BlueHDi 130  M 96 / 130 D 4,0 105 24 500 23 000 

Feel   PureTech 130 AT  A 96 / 130 B 5,0 115 27 500 24 000 

Feel   BlueHDi 160 AT8 A 116 / 160 D 4,7 124 29 500 26 000 

 
   Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. Mitau Motors SIA  patur tiesības 

mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod  bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Cenas norādītas ar PVN. 

Transportlīdzekļa tehniskiei dati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa. 

 
 
 
 

 

 

SIA Mitau Motors 
Jelgava, Atmodas iela 19, LV 3007, Latvija 

Tālr./Fakss: +371 63011223 

Mob.: +371 23302533 

E-pasts: info@mitaumotors.lv 

www.mitaumotors.lv 
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Standarta aprīkojums 
Iekļauts Live pakā: 
× EBA elektroniskā bremzēšanas palīgsistēma 

× ESP elektroniskā stabilitātes kontrole 

× Metāliska krāsa 

× 7 collu skārienekrāns dažādu funkciju 

pārvaldīšanai 

× Automātiskā klimata kontrole, atsevišķas 

vadības ierīces 2. rindai, lietus sensors 

× Automātiskā klimata kontrole, kuru pārvalda, 

izmantojot 7 collu skārienekrānu 

× Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs 

× Stūre ar vadības ierīcēm 

× Iebūvētas radio vadības ierīces uz stūres, 6 

skandas 

× USB, AUX kontakligzda, Bluetooth brīvroku 

tālruņa sistēma 

× Elektroniskā rokas bremze 

× Elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie 

logi 

× LED dienas gaitas lukturi 

× Miglas lukturi 

× Atermisks panorāmas tipa vējstikls, 12V 

kontakligzda 

× Apsildāmas priekšējās sēdvietas 

× Palīgsistēma kustībai slīpumā 

× Vadītāja sēdvietas augstuma regulēšana 

× Paplātes galds priekšējās atzveltnēs 

× Apsildāmi elektriski vadāmi ārējie atpakaļskata 

spoguļi 

× Apsildāms aizmugurējais logs, stikla tīrītājs un 

apskalotājs 

× Vadītāja un pasažiera drošības spilveni 

(izslēgšana) 

× Sānu drošības spilveni un aizkara tipa drošības 

spilveni 

× Milazzo pelēks auduma salons 

× 16 collu tērauda riteņi, 205/60R16 riepas 

× Riepu spiediena uzraudzības sistēma 

× Riepu remonta komplekts 

× Bezmaksas Citroën palīdzības pakalpojumi, 

derīgi garantijas laikā 

 

Feel, kas pievienota pakai Live: 
× 16 collu "NOTOS" alumīnija riteņi, riepas 205/60R16 

(17 collu "ZEPHYR" alumīnija riteņi ar HDi150 dzinēju) 

× 3D navigācija, Bluetooth-Wifi un spoguļa skata ekrāns 

× Atermisks panorāmas tipa vējstikls, 12V kontakligzda 

× C formas hroma apdare zem loga 

× Pasažiera sēdvieta, kuru var nolocīt galdiņa stāvoklī 

× Paplātes galds priekšējās atzveltnēs 

× Statiskais pagriezienu apgaismojums 

× 12 collu HD panorāmas tipa displejs ar maināmiem motīviem 

× Atpakaļskata kamera, automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori, 

elektriski vadāmi ārējie atpakaļskata spoguļi 

× Iebūvēta signalizācija 

× 17 collu "ZEBRA" alumīnija riteņi, 205/55R17 riepas 

× Ādas stūre ar vadības ierīcēm 

× Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Standarta aprīkojums  
 
Live Feel Shine 

 

Iekļauts Live pakā 

EBA elektroniskā bremzēšanas 

palīgsistēma 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ESP elektroniskā stabilitātes kontrole    

Metāliska krāsa    

7 collu skārienekrāns dažādu funkciju 

pārvaldīšanai 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Automātiskā klimata kontrole, atsevišķas 

vadības ierīces 2. rindai, lietus sensors 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Automātiskā klimata kontrole, kuru 

pārvalda, izmantojot 7 collu skārienekrānu 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs    

Iebūvētas radio vadības ierīces uz stūres, 6 

skandas 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Stūre ar vadības ierīcēm    

USB, AUX kontakligzda, Bluetooth 

brīvroku tālruņa sistēma 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Elektriski vadāmi priekšējie un 

aizmugurējie logi 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Elektroniskā rokas bremze    

LED dienas gaitas lukturi    

Miglas lukturi    

Apsildāmas priekšējās sēdvietas    

Apsildāmi elektriski vadāmi ārējie 

atpakaļskata spoguļi 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Apsildāms aizmugurējais logs, stikla 

tīrītājs un apskalotājs 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Atermisks panorāmas tipa vējstikls, 12V 

kontakligzda 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Palīgsistēma kustībai slīpumā    

Paplātes galds priekšējās atzveltnēs    

Vadītāja sēdvietas augstuma regulēšana    

Sānu drošības spilveni un aizkara tipa 

drošības spilveni 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Vadītāja un pasažiera drošības spilveni 

(izslēgšana) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

16 collu tērauda riteņi, 205/60R16 riepas    



Live Feel Shine  
 

Riepu remonta komplekts    

Riepu spiediena uzraudzības sistēma    

Milazzo pelēks auduma salons    

Bezmaksas Citroën palīdzības 

pakalpojumi, derīgi garantijas laikā 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Feel, kas pievienota pakai Live 

12 collu HD panorāmas tipa displejs ar 

maināmiem motīviem 

  
 

 

 
 

 

17 collu "ZEBRA" alumīnija riteņi, 

205/55R17 riepas 

   
 

 

3D navigācija, Bluetooth-Wifi un spoguļa 

skata ekrāns 

  
 

 

 
 

 

Ādas stūre ar vadības ierīcēm    

Atermisks panorāmas tipa vējstikls, 12V 

kontakligzda 

  
 

 

 
 

 

Atpakaļskata kamera, automašīnas 

novietošanai stāvvietā paredzētie 

aizmugurējie sensori, elektriski vadāmi 

ārējie atpakaļskata s 

   
 

 
 
 
 

Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas    

C formas hroma apdare zem loga    

Iebūvēta signalizācija    

Paplātes galds priekšējās atzveltnēs    

Pasažiera sēdvieta, kuru var nolocīt galdiņa 

stāvoklī 

  
 

 

 
 

 

Statiskais pagriezienu apgaismojums    

16 collu "NOTOS" alumīnija riteņi, riepas 

205/60R16 (17 collu "ZEPHYR" alumīnija 

riteņi ar HDi150 dzinēju) 

  
 
 
 

 

Atpakaļskata kamera, automašīnas 

novietošanai stāvvietā paredzētie 

aizmugurējie sensori, elektriski vadāmi 

ārējie atpakaļskata s 

  
 

 
 
 
 

 

Shine, kas pievienota pakai Feel 

17 collu "ZEBRA" alumīnija riteņi, 

205/55R17 riepas 

   
 

 

3D stila LED aizmugurējās gaismas    

Automašīnas novietošanai stāvvietā 

paredzētie priekšējie sensori 

   
 

 

Brīvroku bagāžas nodalījuma atvēršana    

Elektriskā sistēma bērnu drošībai    

Elektriski vadāms bagāžas nodalījums    

Melns "Finn" audums / pelēka pusādas 

salona apdare, pelēks priekšējais panelis 

   
 

 



Live Feel Shine  
 

Pack Lounge - masāžas funkcija 

priekšējām sēdvietām + pasažiera sēdvieta 

ar atpūtas funkciju 

   
 
 
 

Salona spoguļa aptumšošanās funkcija    

Tonēti un laminēti sānu logi    
 

 
 
 
 
 

Aprīkojums  
 
Live Feel Shine 

 

Rūpnīcas papildus aprīkojums 

Automātiska palīgsistēma automašīnas 

novietošanai stāvvietā, aklo zonu 

uzraudzīšana 

  350 

Citroen Connect Box  300 300 

  750 750 

Automātisku tālo gaismu funkcija  + + 

Ātruma ierobežojumu zīmju konstatēšana  + + 

Joslu šķērsošanas brīdinājuma sistēma  + + 

Palīgsistēma vadītāja uzmanības 

noturēšanai 

 + + 

360° skats, automātiska palīgsistēma 

automašīnas novietošanai stāvvietā, 

automašīnas novietošanai stāvvietā 

paredzētie priekšēji 

  800 

JBL Hi-Fi sistēma, akustiski sānu logi   960 

Panorāmas tipa jumts  640 640 

Ksenona gaismas  1100 1100 

Claudia ādas salona apdare melns / "Dune" 

smilškrāsas priekšējais panelis 

 2200 2000 

Claudia ādas salona apdare melns / "Hype" 

pelēks priekšējais panelis 

 2200 2000 

Graine ādas salona apdare melns / koši zils 

priekšējais panelis 

 2200 2000 

Nappa ādas salona apdare melna 2 toņos un 

smilškrāsas / kāpu smilšu krāsas priekšējais 

panelis 

 2980 2750 

Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas, 

izmantojot "Star/Stop" (Ieslēgt/Izslēgt) 

pogu 

250   

Maza izmēra rezerves ritenis 120 120 120 

230V kontakligzda 100 120 120 

Iebūvēta signalizācija 300   



Live Feel Shine  
 

Automašīnas novietošanai stāvvietā 

paredzētie aizmugurējie sensori 

310   

Atpakaļskata kamera 550   

16 collu "NOTOS" alumīnija riteņi 350   

17 collu "ZEBRA" alumīnija riteņi, 

205/55R17 riepas 

290 350  
 

 

Digitālais radio, Wi-Fi un spoguļa skata 

ekrāns 

400   

3D navigācija, Bluetooth-Wifi un spoguļa 

skata ekrāns 

610  
 

 

 
 

 

Tumši zila / melna auduma salona apdare, 

pelēks priekšējais panelis 

600   

Tumši pelēka "Yatago" auduma salona 

apdare, smilškrāsas priekšējais panelis 

600   

Melna "Finn" auduma/ādas apdare - zils un 

pelēks priekšējais panelis (standarta "Chic" 

aprīkojumam) 

1000   

Elektriskā sistēma bērnu drošībai  150  

Tonēti aizmugurējie sānu logi 100   

Elektriskā brīvroku bagāžas nodalījuma 

atvēršana, atslēgšana un iedarbināšana bez 

atslēgas, tonēti logi 

 900  

Webasto-gatavībā  90  

360° skats, automātiska palīgsistēma 

automašīnas novietošanai stāvvietā, 

automašīnas novietošanai stāvvietā 

paredzētie priekšēji 

 950  

Automātiska palīgsistēma automašīnas 

novietošanai stāvvietā, automašīnas 

novietošanai stāvvietā paredzētie priekšējie 

sensori, a 

 500  

3D stila LED aizmugurējās gaismas, tonēti 

aizmugurējie logi 

 500  

Elektriski vadāms bagāžas 

nodalījums,tonēti aizmugurējie logi 

 560  

Salona spoguļa aptumšošanās funkcija  80  

17 collu "ZEPHYR" alumīnija riteņi, 

205/55R17 riepas 

 400  

Levanzo auduma apdare zilam / pelēkam 

priekšējam panelim 

 460  

Yatago auduma apdare pelēkam / 

smilškrāsas priekšējam panelim 

 460  

Melns "Finn" audums / pelēka pusādas 

salona apdare, pelēks priekšējais panelis 

 1000  
 

 



 

Tehniskie dati 1 / 2 
 

 
PureTech 130 PureTech 130 

AT 

 

 
e-THP 165 AT BlueHDi 100 

 

Motors 

Veids PureTech 130 PureTech 130 

AT 

e-THP 165 AT BlueHDi 100 

Cilindru skaits R3 R4 

Darba tilpums, cm³ 1199 1598 1560 

Maksimālā jauda, 

kW/ZS/apgr/min 

96/130/5500 121/165/6000 73/99/3750 

Maksimālais griezes 

moments, Nm/rev/min 

230/1750 240/1400 254/1750 

Transmisija M A M 

Dzenošā ass Priekša 

Šasijas tips 

Durvju skaits 5 

Sēdvietu skaits 5 

Kategorija M1 

Veida apakšgrupa Hečbeks 

Izmēri 

Garums, mm 4438 

Platums, mm 1826 

Augstums, mm 1625 

Garenbāze, mm 2785 

Min.apgriešanās rādiuss, 

m 

10,8 

Kravas telpas 

/bagāžnieka tilpums 

(garums / platums / 

augstums / tilpums 

537 l 

Masas 

Nokomplektētas 

automašīnas pašmasa, kg 

1355/1574 1385/1563 1371/1623 

Pilna masa, kg 1905 1930 1950 

Piekabes maksimāli 

pieļaujamais svars ar / 

bez bremzēm, kg 

1470/640 1600/685 1400/675 

Nokomplektētas 

automašīnas kravnesība, 

kg 

406/625 442/620 402/654 

Degvielas tvertnes 

tilpums 

57 55 

Ekspluatācijas raksturlielumi 

Maksimālais ātrums, 

km/h 

201 176 



 

PureTech 130 PureTech 130 

AT 

e-THP 165 AT BlueHDi 100 

 

Ieskrējiens 0-100 km/h 11,2 9,3 14,3 

Ieskrējiens 0-400 m 17,9 16,1 19,2 

Degvielas patēriņš 

Degvielas veids B D 

Ārpus pilsētas, l/100 km 4,3 4,6 3,5 

Pilsētā, l/100km 6,1 7,4 4,5 

Vidēais degvielas 

patēriņš, l/100km 

5,0 5,6 3,8 

Kombinēta CO2 emisija, 

g/km 

115 130 99 

Riepas un riteņi 

Riepas izmēri 205/60R16 205/55R16 205/60R16 
 

 
 
 
 
 

Tehniskie dati 2 / 2  
 
BlueHDi 120 BlueHDi 120 AT 

 

Motors 

Veids BlueHDi 120 BlueHDi 120 AT 

Cilindru skaits R4 

Darba tilpums, cm³ 1560 

Maksimālā jauda, 

kW/ZS/apgr/min 

88/120/3500 

Maksimālais griezes 

moments, Nm/rev/min 

300/1750 

Transmisija M A 

Dzenošā ass Priekša 

Šasijas tips 

Durvju skaits 5 

Sēdvietu skaits 5 

Kategorija M1 

Veida apakšgrupa Hečbeks 

Izmēri 

Garums, mm 4438 

Platums, mm 1826 

Augstums, mm 1625 

Garenbāze, mm 2785 

Min.apgriešanās rādiuss, 

m 

10,8 

Kravas telpas 

/bagāžnieka tilpums 

(garums / platums / 

augstums / tilpums 

537 l 



 

BlueHDi 120 BlueHDi 120 AT 
 

Masas 

Nokomplektētas 

automašīnas pašmasa, kg 

1371/1623 1395/1601 

Pilna masa, kg 1950 1975 

Piekabes maksimāli 

pieļaujamais svars ar / 

bez bremzēm, kg 

1400/675 1600/660 

Nokomplektētas 

automašīnas kravnesība, 

kg 

402/654 449/665 

Degvielas tvertnes 

tilpums 

55 

Ekspluatācijas raksturlielumi 

Maksimālais ātrums, 

km/h 

193 188 

Ieskrējiens 0-100 km/h 11,3 11,2 

Ieskrējiens 0-400 m 17,8 17,7 

Degvielas patēriņš 

Degvielas veids D 

Ārpus pilsētas, l/100 km 3,5 3,6 

Pilsētā, l/100km 4,5 4,4 

Vidēais degvielas 

patēriņš, l/100km 

3,8 3,9 

Kombinēta CO2 emisija, 

g/km 

100 101 

Riepas un riteņi 

Riepas izmēri 205/60R16 

 
Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa 

aprīkojuma līmeņa 
 
 
 
 

Krāsas 
 

 

 

Moka Moka Gris Shark 



 

 

Gris Shark                                 Bleu Estoril                                Bleu Estoril 

Beige Nautilus                            Beige Nautilus                             Gris Artense 

Gris Artense                                Rouge Rubi                                Rouge Rubi 

Blanc Banquise                          Blanc Banquise                              Noir Onyx 

Noir Onyx 


