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14F95

DESIGN Svět se mění a vyvíjí stále rychleji… Proto CITROËN reaguje na
otázky dnešní doby a nabízí skutečnou alternativu klasickým
vozům. Svým zcela jedinečným designem pokládá CITROËN C4
CACTUS základy nové automobilové rovnice, díky níž nabízí více
designu, více komfortu a více užitečných technologií... s rozpočtem
pod kontrolou!ČISTÝ A VÝRAZNÝ
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14F59

14F60

Vnější ochranné prvky karoserie Airbump® gracky strukturují čistý a hladký styl vozu CITROËN C4
CACTUS. Tato inovativní novinka vyjadřuje spojení stylu a funkčnosti a chrání karoserii (při nára-
zech do 4 km/h) od běžných poškození a škrábanců, ke kterým ve městě dochází. Airbump® jsou
integrovány do boční části karoserie a do nárazníků, nevyžadují zvláštní údržbu a podílejí se tak
přímo na snížení nákladů za údržby a opravy Vašeho vozu.

AIRBUMP®

CHRÁNÍ PŘED NÁRAZY A MÁ STYL

NOVINKA ZNAČKY CITROËN

C4CACTUS40p05_CZ.qxp:C4CACTUS40p05_CZ_2014  27/08/14  11:58  Page 4



C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page �C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page 6

14F94

Vnější ochranné prvky karoserie Airbump®

přinášejí skutečnou ochranu před běžnými nárazy
a poškrábáním. Díky této estetické i praktické ino-
vaci vyrobené z TPU (termoplastický polyuretan),

který tvoří pružné vzduchové kapsle, probíhají
cesty po městě příjemně a bezpečněji. Jedná se
o unikátní patentovanou technologii, jež je nabí-
zena exkluzivně u značky CITROËN.

JAK TO
FUNGUJE?

14F�2 14F�� 14F�0

14F�1

EXKLUZIVNÍ TECHNOLOGIE
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14F89 14F88 14F91 14F90

Airbump® jsou k dispozici ve 4 barevných odstínech (černá Black,
šedá Grey, béžová Dune a hnědá Chocolate). V kombinaci
s 10 odstíny karoserie a � variantami harmonie interiéru (šedá
Stone Grey, Pack Habana Inside a Pack Purple Inside) jsou
možnosti barevné personalizace skutečně bohaté. Je jen na Vás,
jak bude vypadat Váš CITROËN C4 CACTUS.

ESTETICKÉ
A PRAKTICKÉ

4BARVY
AIRBUMP®

Airbump® Black Airbump® Dune Airbump® Grey Airbump® Chocolate

14F6�
À INTÉGRER

DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE

EN FONDU

14F62
À INTÉGRER

DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE

EN FONDU

14F61
À INTÉGRER

DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE

EN FONDU

14F64
À INTÉGRER

DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE

EN FONDU
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14F�8

STYL Čistá a hladká palubní deska nabízí řidiči
i spolujezdci kromě velkorysého prostoru
i větší pohodlí.

KOMFORTNÍ A ÚTULNÝ
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14F�9

DESIGN
INTERIÉRU
CITROËN C4 CACTUS nabízí netypické ztvárnění interiéru. Netradiční hori-
zontální palubní deska přináší optimální řešení místa řidiče, uvolňuje v přední
části vozu dostatek prostoru a skýtá cestujícím vpředu mimořádné pohodlí.
Obvyklá ovládací tlačítka na centrálním panelu přenechala své místo dotyko-
vému displeji �“, jehož prostřednictvím jsou ovládány hlavní funkce vozidla
(klimatizace, média, navigace, nastavení parametrů, telefon, internetové
služby a podpůrné prvky řízení). Tradiční sdružený přístroj byl nahrazen digi-
tálním displejem, který usnadňuje čitelnost jízdních informací. U verzí s pilo-
tovanou převodovkou ETG byla tradiční řadicí páka zrušena a nahrazena
zjednodušeným systémem „Easy Push“.

ČISTÝ A ELEGANTNÍ
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14F40

SEDADLA V
DUCHU SOFA

(1) Tradiční řadicí páka byla u verzí
s pilotovanou převodovkou nahra-
zena systémem „Easy Push“.
Tento zjednodušený ovladač se
skládá ze � tlačítek “D, N, R“ ve
spodní části palubní desky a páček
pod volantem pro manuální řazení
rychlostních stupňů.

(2) CITROËN C4 CACTUS nabízí
snadno přístupný a velkorysý
úložný prostor. Odkládací při-
hrádky se nachází po celé kabině
a vše tak máte na dosah ruky.
Například prostorná přihrádka
pro spolujezdce „Top Box“ je
důmyslně umístěná v horní části

palubní desky, je snadno přístupná
a pojme i láhev o objemu 1,5 litru.
(�) Abyste se při řízení cítili co nej-
pohodlněji, může být CITROËN
C4 CACTUS v závislosti na verzi
vybaven středovou loketní opěrkou
s jedinečným designem.

14F26 14F15 14F41

Široká přední sedadla vozu CITROËN C4 CACTUS byla vytvořena v duchu Sofa pro větší kom-
fort a pohodlí. Uvolněná a elegantní atmosféra přispívá ke komfortu a téma cestování čiší z vozu
na první pohled: originální madla dveří ve tvaru kožených poutek, netradiční přihrádka pro spo-
lujezdce „Top Box“ s dekorem*, ozdobné prvky palubní desky, čalounění sedadel.

1 2 �

STÁLE NABLÍZKU

* Dekor je k dispozici v kombinaci s Pack Habana Inside a Pack Purple Inside.
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14F��

PROSTOR
Kompaktní velikost vozu přispívá svými 4,16 m ke snazšímu
řízení a ovladatelnosti ve městě. Díky rozvoru 2,60 m na-
bízí CITROËN C4 CACTUS velkorysý prostor řidiči i ostat-
ním cestujícím. Jedinečná koncepce palubní desky poskytuje
společně s předními sedadly v duchu Sofa dostatek prostoru
cestujícím vpředu. Spolujezdci sedící na zadních sedadlech
pak určitě využijí většího prostoru pro nohy. Objem zava-
zadlového prostoru (�58 litrů) umožní naložit všechna Vaše
zavazadla.

14F92

KOMPAKTNÍ,
ALE VELKORYSÝ

C4CACTUS40p05_CZ.qxp:C4CACTUS40p05_CZ_2014  27/08/14  11:59  Page 16



C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page 19C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page 18

14F65

PANORAMATICKÉ
STŘEŠNÍ OKNO
CITROËN C4 CACTUS nabízí exkluzivně a jako jediný na
trhu panoramatické střešní okno velkých rozměrů, které je
opatřeno výkonnou ochranou proti propouštění tepla.
V létě Vás ltrace světla ochrání před paprsky UV záření
a izoluje interiér vozu před propouštěním tepla. V zimě
naopak díky svým izolačním vlastnostem zabrání tepelným
ztrátám. Pro volbu optimální teploty v interiéru vozidla je

však v obou případech možno využívat klimatizaci.
Vrstvené sklo střešního okna chrání i před okolním hlukem
- komfort řidiče a posádky je prostě dokonalý.
Díky vynikajícím vlastnostem střešního okna, chránícího
před světlem, teplem i hlukem, již není potřeba dodávat
klasickou protisluneční clonu, což má za následek nejen
snížení hmotnosti vozu, ale také snížení spotřeby paliva.

S VYSOKOU TEPELNOU OCHRANOU
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14F58

UŽITEČNÉ
TECHNOLOGIE

CITROËN C4 CACTUS odpovídá na
otázky dneška a přináší inovativní tech-
nologie, které jsou nasměrovány na
skutečné potřeby uživatelů…

NA ČEM SKUTEČNĚ ZÁLEŽÍ

C4CACTUS40p05_CZ.qxp:C4CACTUS40p05_CZ_2014  27/08/14  11:59  Page 20



C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page 2�C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page 22

DOTYKOVÉ

Dotykový displej �”, který je
standardně k dispozici na všech
verzích, umožňuje pomocí
� tlačítek jednoduše ovládat
veškeré funkce* vozu CITROËN
C4 CACTUS.

* Výbava uvedená v tomto katalogu je
součástí standardní výbavy vozu nebo
je k dispozici za příplatek, popř. není
v závislosti na verzi dostupná.
** Vyžaduje kompatibilní telefon.
*** Kompatibilní s produkty značky
Apple.

KLIMATIZACE. Nad rámec
automatického režimu klimatizace,
jenž Vám umožní nastavení
optimální teploty v interiéru
vozu, jsou Vám k dispozici
� individualizované režimy: Soft,
Normal nebo Fast.

INTUITIVNÍ
ROZHRANÍ

PODPŮRNÉ PRVKY ŘÍZENÍ.
Získejte snadný přístup k zpětné
parkovací kameře, k ovládání
systému Park Assist, programo-
vatelnému tempomatu a ome-
zovači rychlosti...

MÉDIA. Vyberte si jeden z mnoha
zdrojů audio: rádio, „streaming“
audio Bluetooth®**, přístroje
umožňující připojení přes USB
konektor nebo zásuvku typu
Jack***, hudba uložená na
pevnémdiskuvozuokapacitě8GB,
nebo si prohlížejte Vaše fotograe.

NAVIGACE. Krom možnosti
samotné navigace můžete využít i
zobrazení omezení rychlosti,
informace o dopravní situaci a
možnost volby nejúspornější trasy.

TELEFON.Telefonujte bezpečně
pomocí hands free sady s využitím
technologie Bluetooth®**. Doty-
kové ovládání usnadní přijímání
hovorů a přístup do telefonního
seznamu. Seznam si můžete
uzpůsobit na míru přidáním foto-
graí Vašich kontaktů.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ.
Využijte možnosti nahlédnout
především do interaktivního ná-
vodu k obsluze, který je k dispo-
zici při zastavení. Pomůže Vám
objevit CITROËN C4 CACTUS
a zodpovědět Vaše otázky.

14F48
115%

14F1
À DÉTOURER
ET INTÉGRER

DANS LE FOND

14F�
À DÉTOURER
ET INTÉGRER

DANS LE FOND

14F5
À DÉTOURER
ET INTÉGRER

DANS LE FOND

14F8
À DÉTOURER
ET INTÉGRER

DANS LE FOND

14F11
À DÉTOURER
ET INTÉGRER

DANS LE FOND

14F1
DÉTAIL 1

14F1
DÉTAIL 2

14F1
DÉTAIL 3

14F1
DÉTAIL 4

14F9
À DÉTOURER
ET INTÉGRER

DANS LE FOND

14F1
DÉTAIL 5

14F1
DÉTAIL 6
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14F42

14F69

VŽDY PŘIPOJENÝ

Služba CITROËN Connect
Box zahrnuje služby nouzo-
vého a asistenčního volání
s lokalizací vozu. Tyto dvě
bezplatné služby fungují
nepřetržitě, 24 hodin denně,
� dní v týdnu. Systém využívá
zabudovanou SIM kartu
a v případě nehody nebo po-
ruchy zajistí přesnou lokali-
zaci vozu a rychlý zásah
záchranných složek.

S pomocí funkce „streaming“
audio Bluetooth®* si můžete
přehrávat hudbu uloženou ve
Vašem chytrém telefonu bez
použití připojovacího kabelu.
* Vyžaduje kompatibilní telefon

Se systémem Bluetooth®*
můžete bezpečně telefonovat.
* Vyžaduje kompatibilní telefon

Snadno ovladatelné a všem přístupné. Technologie vozu CITROËN C4 CACTUS jsou vskutku užitečné!
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14F98
À VENIR

14F9� 14F98
14F14 14F�1

14F45 14F99

PODPŮRNÉ
PRVKY
ŘÍZENÍ

PARK ASSIST
Chcete bez problémů zaparkovat? Sys-
tém Park Assist Vám pomůže při hle-
dání místa a po jeho nalezení provede
automatické zaparkování. Vy se staráte
jen o akceleraci a brzdění.

ZPĚTNÁ PARKOVACÍ KAMERA
Parkování probíhá v klidu díky zpětné
parkovací kameře, jejíž záběry jsou zo-
brazovány na dotykovém displeji �“.

AIRBAG IN ROOF
Technologie Airbag in Roof je světovou
exkluzivitou značky CITROËN, která umož-
nila přesunout čelní airbag spolujezdce
do stropu při zachování identického
bezpečnostního standardu jako v případě
tradičního airbagu. Tento novátorský přístup
tak nabízí více prostoru cestujícím vpředu
a větší objem odkládací přihrádky spolu-
jezdce „Top Box“.

MAGIC WASH
Systém „Magic Wash“ patří k další dů-
myslné inovaci značky CITROËN. Umožňuje
odstranit problémy s výhledem při umývání
čelního skla. Samotné ostřikovače jsou za-
budované ve stírátku stěrače. Během
umývání čelního skla systém zajišťuje
výborný výhled a spotřebované množství
kapaliny nutné k umytí je v porovnání
s tradičním systémem poloviční.

POMOC PŘI ROZJEZDU VE SVAHU
Ve svahu se sklonem větším než �%
dočasně vyvíjí brzdový tlak a udrží vůz
automaticky zabrzděný po dobu
2 vteřin. Ponechá Vám tak dostatek
času pohodlně a beze spěchu přesu-
nout nohu z brzdového na plynový
pedál.

FUNKCE PŘISVÍCENÍ DO ZATÁČEK
Tato funkce poskytuje dodatečný kužel
světla osvětlující vnitřní stranu zatáčky
nebo křižovatek a umožňuje tak lepší
viditelnost a snazší odhalení překážek.

C4CACTUS40p05_CZ.qxp:C4CACTUS40p05_CZ_2014  27/08/14  11:59  Page 26



KON OMICKY

C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page 29C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page 28

Díky pragmatickému přístupu si
řízení vozu CITROËN C4 CACTUS
užijete a budete mít náklady pod kon-
trolou. Výkonný, úsporný a lehčí -
CITROËN C4 CACTUS vyniká sna-
hou neustále hledat účinná řešení.
Celkově bylo v porovnání s obdob-
nými typy vozů dosaženo průměr-
ného snížení hmotnosti o 200 kg.
Snížení hmotnosti umožnilo osadit
CITROËN C4 CACTUS motory po-

slední generace s malým zdvihovým
objemem. Spotřeba paliva se snížila,
nicméně požitek z jízdy zůstal
zachován. Tato kombinace umožňuje
nabídnout verzi s benzinovým motorem
vykazujícím emise CO2 menší než
100 g/km a dieselovým motorem
splňujícím emisní normu Euro 6
s emisemi CO2 na úrovni 8� g/km
a odpovídající smíšenou spotřebou
�,4 l/100 km.

14F9�

14F6�
À INTÉGRER

DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE

EN TRANSPARENCE

VÁHOU I SPOTŘEBOU
‘
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Motor 1.6 BlueHDi 100 MAN
předběhl svou dobu a již nyní
splňuje nařízení budoucí evropské
emisní normy Euro 6, která vstoupí
v platnost v roce 2015.

C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page �1C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page �0

14F68
À INTÉGRER

DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE

EN TRANSPARENCE

MOTORY
PURETECH
& BLUEHDi
CITROËN C4 CACTUS odpovídá kon-
krétním a pozitivním způsobem na
aktuální otázky dneška: Jak zvýšit požitek
z jízdy a zároveň snížit spotřebu a emise
CO2?
Pro dosažení těchto cílů je vůz vybaven
benzinovými motory PureTech poslední
generace, které jsou výkonné i úsporné
zároveň. Dieselové motory využívají
technologii BlueHDi, která představuje

výrazný posun v otázkách ochrany život-
ního prostředí. Filtr zadrží a spálí 99,9%
pevných částic přítomných ve výfukových
plynech a katalyzátor eliminuje 90%
emisí oxidů dusíku (NOx). Většina nabí-
zených motorizací (PureTech S&S,
BlueHDi) již splňuje nařízení budoucí
evropské emisní normy Euro 6, která
má za cíl razantně snížit emise NOx
a spotřebu.

CITROËN C4 CACTUS kombinuje
poslední generaci motorů se
snížením hmotnosti. Výsledek:
nižší spotřeba paliva a emise CO2
od 8� g/km.

Motory vozu CITROËN C4 CACTUS
se vyznačují střídmou spotřebou
paliva – již od �,4 l/100 km při
zachování jízdního komfortu.

Motor 1.6 BlueHDi 100 MAN se
pyšní vynikajícími výkony: z 0 na
100 km/h zrychlí za 10,� s.
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14F44

INSPIRACE
CITROËN C4 CACTUS nabízí široký výběr
barev karoserie, typů čalounění i úrovní výbav.

JEDINEČNÉ MOŽNOSTI VÝBĚRU
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�� CZ

Látka Mica Grey šedá Palubní deska Stone Grey

HARMONIE
INTERIÉRU

PACK STONE GREY

14F�2 14F106

Látka černá & kůže Black černá Palubní deska Stone Grey (1)

14F�� 14F10�

Látka & velur Club Habana hnědá Palubní deska Habana Inside

PACK HABANA INSIDE (1)

14F�4 14F108

Látka černá & kůže Habana hnědá Palubní deska Habana Inside

14F4� 14F109

Látka Quartz Purple alová Palubní deska Purple Inside

PACK PURPLE INSIDE (1)

14F�6 14F110

Látka černá & kůže Black černá Palubní deska Purple Inside

14F49 14F111

Okrasný kryt 16“
CORNER

Pneu: 205/55 R16

Hliníkový disk 16”
SQUARE šedý

Pneu: 205/55 R16

Hliníkový disk 16”
SQUARE černý

Pneu: 205/55 R16

Hliníkový disk 17”
CROSS

Pneu: 205/50 R17

Hliníkový disk 17”
CROSS černý

Pneu: 205/50 R17

Hliníkový disk 16”
DECLIC (2)

Pneu: 205/55 R16

(1) Za příplatek pro úroveň výbavy FEEL a SHINE.
(2) Nabídka v rámci originálního Příslušenství.

14F2� 14F18 14F19 14F20 14F21 R5216

Fialová Deep Purple (M) / Airbump® Grey

Šedá Shark (P) / Airbump® Black

Žlutá Hello Yellow (N) / Airbump® BlackHnědá Olive Brown (N) / Airbump®Dune

K dispozici je i Airbump®:K dispozici je i Airbump®:K dispozici je i Airbump®:

Bílá Banquise (N) / Airbump® Black Černá Obsidien (P) / Airbump® Black
K dispozici je i Airbump®: K dispozici je i Airbump®:

VÍCE
BAREV

Standardně je k dispozici Airbump® Black na úrovních výbavy LIVE, FEEL a SHINE. Airbump® Chocolate, Dune a Grey jsou k dispozici za
příplatek na úrovních FEEL a SHINE.
(N): nemetalický lak - (M): metalický lak - (P): perleťový lak. Všechny uvedené laky jsou, s výjimkou barvy Žlutá Hello Yellow, k dispozici za
příplatek.

Bílá Perle Nacré (P) / Airbump® BlackŠedá Aluminium (M) / Airbump® BlackČervená Aden (N) / Airbump® Black
K dispozici je i Airbump®:K dispozici je i Airbump®:

Modrá Blue Lagoon (N) / Airbump® Black
K dispozici je i Airbump®:

14F91

14F10�

14F88

14F86

14F91

14F105

14F91 14F90

14F11�

14F84

14F85

14F88

14F11�

14F91 14F88 14F90

14F89 14F88 14F91 14F90
Airbump® Black Airbump® Dune Airbump® Grey Airbump® Chocolate

14F9114F88
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VYBRANÉ PRVKY
STANDARDNÍ VÝBAVY

ROZMĚRY

CITROËN C4 CACTUS LIVE
Audiosystém MP� (rádio mono-tuner, AM/FM, �x
repro, dálkové ovládání na volantu) - Čelní, boční a
hlavové airbagy (airbag spolujezdce s technologií "Air-
bag In Roof") - Dotykový displej 7" s ovládáním hlavních
funkcí vozidla - Elektricky ovládaná okna předních dveří
- Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka - Elektrický
posilovač řízení - ESP + ASR + ABS + EBD + EBA -
Konektor USB vpředu - Látkové čalounění Mica Grey
šedá - Nepřímá kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu-
matikách - Okrasné kryty kol CORNER 16“ - Pack Look -
Live: kliky dveří a kryty a stojky vnějších zpětných zrcátek
v černé barvě - Pack Stone Grey: Harmonie interiéru
šedá Stone Grey - Palubní počítač - Pomoc při rozjezdu
ve svahu (Hill Start Assist) (není k dispozici pro motor
1.2 PureTech 82 MAN) - Programovatelný tempomat
+ omezovač rychlosti - Přídavné stylové LED diodové
světlomety - Sada pro bezdemontážní opravu defektu
pneumatiky - Stěrače "Magic Wash" (ostřikovací
mechanismus je součástí stěrače) - "Top Box" -
důmyslná a prostorná odkládací přihrádka spolujezdce
- Vnější ochranné prvky karoserie Airbump® Black v
černé barvě - Výklopná zadní okna - Výškově nastavitelné
sedadlo řidiče - Zásuvka 12V vpředu - Zásuvka typu Jack
v přihrádce spolujezdce

CITROËN C4 CACTUS FEEL
CITROËN C� CACTUS LIVE + Bluetooth® (vyžaduje
kompatibilní telefon) - Kožený volant v dvoubarevném
provedení s chromovaným dekorem - Manuální kli-
matizace - Pack Look - Feel: kryty a stojky vnějších
zpětných zrcátek v černé / lesklé černé barvě, kliky
dveří v barvě karoserie - Podélné střešní nosiče v černé
lesklé barvě - Přední sedadla v duchu Sofa se středo-
vou loketní opěrkou (k dispozici jen pro verze s piloto-
vanou převodovkou)

CITROËN C4 CACTUS SHINE
CITROËN C� CACTUS FEEL + Hliníkové disky kol
16“ SQUARE - Loketní opěrka mezi předními sedadly
s odkládacím prostorem - Navigační systém v dotyko-
vém displeji 7" - Pack Automatic: Automatická klima-
tizace, samočinné rozsvícení světel za snížené
viditelnosti, automatické stěrače s dešťovým senzorem,
konektor USB v přihrádce spolujezdce, nastavitelné
zpoždění zhasínání světlometů (funkce "Guide Me
Home") - Pack City Camera: Zadní parkovací asistent,
zpětná parkovací kamera, elektricky vyhřívaná vnější
zpětná zrcátka - Pack Look - Shine: kryty a stojky
vnějších zpětných zrcátek v černé / lesklé černé barvě,
kliky dveří v barvě karoserie - Přední mlhové světlomety
s funkcí přisvícení do zatáček - Zatmavená skla zadních
oken

SPECIÁLNÍ
EDICE

FEEL EDITION
Úroveň výbavy FEEL +
− Hliníkové disky kol 16“ SQUARE šedé,
− Specický okrasný prvek „CACTUS“ u zadního okna,
− Barva karoserie Žlutá Hello Yellow a Airbump® Black

FEEL EDITION, SHINE EDITION… Vyberte si tu, která se Vám líbí.

SHINE EDITION
Úroveň výbavy SHINE +
− Hliníkové disky kol 17” CROSS,
− Specický okrasný prvek „CACTUS“ u zadního okna,
− Metalická barva karoserie Fialová Deep Purple a Airbump® Black

FEEL EDITION HELLO : Barva karoserie Žlutá Hello Yellow (N) a
Airbump® Black - Specický bílý okrasný prvek „CACTUS“ u zadního okna
Doporučená příplatková výbava: Hliníkové disky kol 17“ CROSS -
Kryty vnějších zpětných zrcátek v bílé barvě - Podélné střešní nosiče
v bílé barvě

SHINE EDITION MOONLIGHT : Barva karoserie Bílá Perle
Nacré (P) a Airbump® Chocolate - Specický hnědý okrasný prvek
„CACTUS“ u zadního okna

FEEL EDITION SILVER : Barva karoserie Šedá Aluminium (M) a
Airbump® Grey - Specický šedý okrasný prvek „CACTUS“ u zadního okna
Doporučená příplatková výbava: Hliníkové disky kol 16“ SQUARE černé

SHINE EDITION MIDNIGHT : Barva karoserie Fialová
Deep Purple (M) a Airbump® Black - Specický bílý okrasný
prvek „CACTUS“ u zadního okna
Doporučená příplatková výbava: Kryty vnějších zpětných zrcátek v
bílé barvě - Podélné střešní nosiče v bílé barvě

FEEL EDITION TRENDY : Barva karoserie Hnědá Olive Brown (N) a
Airbump® Dune - Specický bílý okrasný prvek „CACTUS“ u zadního okna
Doporučená příplatková výbava: Hliníkové disky kol 17“ CROSS - Kryty
vnějších zpětných zrcátek v bílé barvě - Podélné střešní nosiče v bílé barvě

SHINE EDITION URBAN : Barva karoserie Šedá Shark (M) a Airbump®

Grey - Specický červený okrasný prvek „CACTUS“ u zadního okna
Doporučená příplatková výbava: Hliníkové disky kol 17“ CROSS
černé - Kryty vnějších zpětných zrcátek v červené barvě

14F�8 14F80

14F81 14F�9

14F82 14F8�

Objem zavazadlového prostoru: 358 litrů (norma VDA) - * Výška se střešními nosiči - ** Šířka včetně vnějších zpětných zrcátek
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
VŽDY S OHLEDEM
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Označení CITROËN Airdream je závazek společnosti CITROËN brát maximální ohled
na ochranu životního prostředí.

Dieselové motory BlueHDi splňují emisní normu Euro 6.

1.2 PureTech 82 MAN 16” 5,6 4,0 4,6 10717”

1.2 PureTech 82 S&S ETG 16” 5,0 3,9 4,3 98
17” 5,1 3,9 4,3 100

1.2 PureTech 110 S&S MAN 16” 5,8 4,0 4,7 10717”

1.6 e-HDi 92 ETG6 16” 3,8 3,4 3,5 92
17” 3,9 3,5 3,6 94

1.6 BlueHDi 100 MAN 16” 3,8 3,2 3,4 87
17” 3,8 3,2 3,4 89

SPOTŘEBY A EMISE CO2 (normy CEE 1999-100) *

Motory Pneumatiky
Emise CO2

(g/km)
Městský
provoz

(l/100 km)

Mimoměstský
provoz

(l/100 km)

Smíšený
provoz

(l/100 km)

*Uvedené údaje se mohou měnit. Nejaktuálnější hodnoty naleznete na stránkách www.citroen.cz.

Výše uvedené spotřeby paliva odpovídají hodnotám homologovaným podle předpisů platných pro
všechny výrobce a všechny vozy prodávané v Evropě. Tyto hodnoty jsou získávány za přesně stano-
vených zkušebních podmínek (teplota, hmotnost, vlastnosti zkušebního zařízení, atd.) a na rovné vo-
zovce. Podmínky provozu, atmosférické podmínky, stav naložení vozu, styl řízení, tlak v pneumatikách,
přítomnost střešního nosiče (i bez zátěže), časté využívání klimatizace a/nebo topení či celkový tech-
nický stav vozu mohou zapříčinit, že budou reálné hodnoty spotřeby odlišné od spotřeb ociálně ho-
mologovaných.

Specický vnější polep Stripe

R5180

Specický vnější polep Code

R518�

Přední spojler

R516�

Zadní difuzor

R5168

Střešní box

R5184

Vana do zavazadlového prostoru

R51�2

Dětská sedačka Kiddy Comfort Pro

R5090

Díky mnoha estetickým a praktickým prvkům příslušenství, je snadné si uzpůsobit
CITROËN C4 CACTUS podle Vašich představ.

SMLOUVY A ZÁRUKY CITROËN

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Hvězdova 1716/2b, 1�0 00 Praha �
Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných
v EU. Provedení vozidel CITROËN, prodávaných v
EU, se v jednotlivých členských zemích může lišit.
Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů
výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu
„Technické parametry“. Informace o modelech a
jejich parametrech odpovídají jejich denici v době

výtisku tohoto dokumentu; nemohou být považovány
za smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo
měnit bez předchozího upozornění charakteristiky
představených modelů a služeb, aniž by byl povinen
aktualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy
popsaných v této brožuře představuje veškerou tech-
nologii použitou u modelu CITROËN C� CACTUS.
Tyto prvky mohou být součástí standardní nebo
doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. CITROËN

potvrzuje, že v souladu s právními předpisy týkajícími
se nakládání s vozidly po ukončení jejich životnosti,
plní stanovené cíle a že při výrobě produktů, které
prodává, jsou používány recyklovatelné materiály.
Zobrazené barevné odstíny karoserie jsou pouze
orientační, protože tiskařská technika neumožňuje
přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu
byla věnována velká péče, jestliže se však domníváte,
že obsahuje chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit.

Pro získání bližších informací nás kontaktujte na
Infolince +�20 222 �52 277 nebo na adrese
www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o
Službách CITROËN se obraťte na prodejní místa naší
sítě v ČR. CITROËN ASSISTANCE: 800 10 12 10.
Bezplatné volání v rámci ČR.

SERVISNÍ SMLOUVY CITROËN
• Prodloužená záruka – CITROËN EssentialDrive
Prodloužené zabezpečení proti nepředvídaným výdajům na 12, 2� nebo �6
měsíců nad rámec dvouleté smluvní záruky nebo do ujetí �0 000 – 150 000 km.
Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Rozšířené asistenční služby - CITROËN ASSISTANCE 2� hodin denně, 7 dní v týdnu.

• Pravidelná údržba – CITROËN IdealDrive
Dokonalá péče o Vaše vozidlo na 12 až 60 měsíců nebo do ujetí �0 000 –
200 000 km. Rozpočet na provoz vozidla budete mít pod kontrolou.
Prodloužená záruka (oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné).
Pravidelné prohlídky předepsané výrobcem (materiál i práce).
Rozšířené asistenční služby - CITROËN ASSISTANCE 2� hodin denně, 7 dní v týdnu.

• Kompletní servis – CITROËN FreeDrive
Veškeré výdaje na vozidlo budete mít pod kontrolou, a to na 12 až 60 měsíců
nebo do ujetí �0 000 – 200 000 km.
Prodloužená záruka (oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné).
Pravidelné prohlídky předepsané výrobcem (materiál i práce).
Výměna všech opotřebených dílů (s výjimkou pneumatik).
Rozšířené asistenční služby - CITROËN ASSISTANCE 2� hodin denně, 7 dní v týdnu.

ZÁRUKY
• Základní záruka
2 roky bez omezení počtu ujetých km.
Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
CITROËN ASSISTANCE 2� hodin denně, 7 dní v týdnu.

• Záruka proti prorezivění
12 let pro osobní vozy.
5 let pro užitkové vozy.
• Záruka na lak
� roky pro osobní vozy.
2 roky pro užitkové vozy.

SLUŽBY
• CITROËN Chrono servis
Bez nutnosti objednání předem, okamžité převzetí Vašeho vozu pro veškeré běžné
zásahy: výměna oleje, pneumatik, brzdy, výfuk, tlumiče, doplňky, apod.

• Předběžná technická kontrola
Příprava Vašeho vozu na povinnou technickou kontrolu, záruka jejího úspěšného průběhu.

• Náhradní vozy
Nabízíme Vám zapůjčení vozů za preferenční cenu po dobu pobytu Vašeho vozu v servisu.

• Posouzení klimatizace
Prověření důležitých částí Vašeho klimatizačního systému za paušální cenu.

C4CACTUS40p05_CZ.qxp:C4CACTUS40p05_CZ_2014  27/08/14  11:59  Page 38



C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page 40 C4 CACTUS_CZ_40P_05.2014 page 1

www.citroen.cz

1 CZ
Zá

ří
20

1�
–

Vy
tiš

tě
no

v
EU

.0
�/

20
1�

Vy
tvo

ře
ní

a
re

al
iza

ce
:

14F112

CITROËN C4 CACTUS

C4CACTUS40p05_CZ.qxp:C4CACTUS40p05_CZ_2014  27/08/14  11:59  Page 40




