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MERÉSZ FORMÁJÚ 
5 AJTÓS FERDEHÁTÚ KAROSSZÉRIA
Megújult, modern és elegáns 
sziluett.

12 VEZETÉSTÁMOGATÓ* 
RENDSZER

Active safety Brake, kulcs nélküli 
nyitás és indítás…  

Még több biztonság és kényelem.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ 
ELEGANCIA
9 karosszériaszín, 4 színcsomag*, 
31 különféle kombináció.

Egy, a világon kizárólag a Citroën által  
kínált technológia, az optimális  
gördülési komfort érdekében.

Innovatív kialakítás, páratlan 
kényelem.

PANORÁMA 
ÜVEGTETŐ*

Magas fényvédelemmel.  
Folyamatos szűrt fény az utastérben.

7"-OS 
ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Az összes funkció  
egy helyről elérhető.

ÚJGENERÁCIÓS  
MOTOROK

A teljesítményt  
visszafogott fogyasztással ötvöző  

PureTech és BlueHDi motorok.

AZ ÚJ 
CITROËN C4 CACTUS 
8 FŐ ERŐSSÉGE

A CITROËN FELTALÁLTA 
AZ ULTRAKÉNYELMES
FERDEHÁTÚT

* Változattól függően elérhető

ADVANCED COMFORT  
ÜLÉSEK*

PROGRESSZÍV HIDRAULIKUS 
ÜTKÖZŐELEMEKKEL™ ELLÁTOTT 
FELFÜGGESZTÉS*
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LETISZTULT ÉS 
IGÉNYES BELSŐ
Az új Citroën C4 Cactus utazásra csábító belső 
terében izgalmas részleteket talál, melyeket  
az utazás világa inspirált. Ilyenek a Top Box 
kesztyűtartó csatjai és a jellegzetes pántos 
ajtóbehúzó. A letisztult és horizontális kialakítású 
műszerfal helyet szabadít fel és minden információt  
a 7"-os érintőképernyőn tesz elérhetővé.  
A változattól függően elérhető magasított  
középkonzol fényes fekete és króm díszítőelemeket 
tartalmaz. A kényeztető Advanced Comfort ülések* 
különlegesen kialakított felülete már első pillantásra 
is kényelmet sugall.

* változattól függően elérhető opció
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A progresszív hidraulikus ütközőelemekkel ellátott felfüggesztés™ 
működési elve egyszerű. Míg egy hagyományos felfüggesztési 

rendszer egy lengéscsillapítóból, egy rugóból és egy mechanikus 
ütközőelemből áll, addig a Citroën által kidolgozott felfüggesztés 

esetében két hidraulikus ütközőelemmel egészül ki a rendszer,  
a kiengedett és összenyomott állapotnak megfelelően.  

Az általuk biztosított kényelem valóban egyedülálló.

A CITROËN INNOVÁCIÓJA  
A PÁRATLAN KOMFORTÉRT

A PROGRESSZÍV ÜTKÖZŐELEMEK™ 
MŰKÖDÉSI ELVE

Nagymértékű ki- és berugózásnál  
a hidraulikus ütközőelemek  
fokozatosan lassítják a mozgást,  
megakadályozva ezzel a kellemetlen,  
hirtelen erőhatásokat.

Kismértékű ki- és berugózásnál  
az ütközőelemek „repülő 
szőnyeghez” hasonlóan olyan érzetet 
keltenek, mintha az autó átsuhanna 
az úthibák felett.

PROGRESSZÍV  
HIDRAULIKUS
ÜTKÖZŐELEMEKKEL™* 
ELLÁTOTT FELFÜGGESZTÉS 
Hűen gyökereihez, a Citroën időről időre 
előrukkol egy, az autózás kényelmét szolgáló 
újítással. A világon egyedül a Citroën által 
alkalmazott felfüggesztés, amely először  
a C4 Cactusban mutatkozik be, optimális 
gördülési komfortot biztosít. Ez az innováció 
egyaránt lehetővé teszi a kisebb és a nagyobb 
úthibák megszűrését és elsimítását, aminek 
köszönhetően olyan érzésünk van, mintha 
repülnénk az út felett.  
Az autó karosszériamozgásai kontrolláltak  
és az agilitás is elsőrangú.

* A PureTech 82 változat kivételével

KIZÁRÓLAG  
A CITROËN 
ÁLTAL KÍNÁLT 
INNOVÁCIÓ

INNOVÁCIÓ
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KIZÁRÓLAG  
A CITROËN 
ÁLTAL KÍNÁLT 
INNOVÁCIÓ

ADVANCED
COMFORT 

ÜLÉSEK*
A világpremiernek számító ülések tervezését  
a bútorok világa inspirálta. Az első ülőlapokban 
található nagy sűrűségű habszivacs elemek és  
az ülések megvastagított, texturált borítása 
gondoskodnak a puhaságról és a mindig optimális 
tartásról. Az általuk nyújtott kényelem 
személyautóban idáig nem volt megtapasztalható.

* változattól függően elérhető opció
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RANDEVÚ 
A KÉNYELEMMEL
Az új Citroën C4 Cactus kellemes hangulatú utasterében 
nagy és vastagon párnázott üléseket találunk, amelyeket 
finom anyagok borítanak. A vezető és az utasok egyaránt 
tágas teret élvezhetnek. Elöl a horizontális kialaítású 
műszerfal tovább javítja a térérzetet és megkönnyíti  
a kilátást. A tervezés során a hangszigetelés is nagy 
hangsúlyt kapott. Az volt a cél, hogy az utastér szinte 
védőburokként vegye körül az utazókat.
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A 7"-os érintőképernyőről, de akár hanggal is vezérelhető 
Citroën Connect Nav navigációs rendszer  
3D térképmegjelenítése** a domborzati alakzatokat is 
mutatja, valamint a nagyvárosokat, és azok műemlékeit is 
valósághűen ábrázolja. Egy bonyolult kereszteződéshez 
közeledve, egy ablak jelenik meg a képernyőn navigáció 
közben, hogy perspektivikus képen mutassa a kereszteződés 
megközelítését, az ott lévő jelzőtáblákkal együtt. 
A Mirror Screen funkció* segítségével tükrözni lehet, vagy 
„át lehet helyezni” egy kompatibilis okostelefon kijelzőjét  
az érintőképernyőre. A Mirror Screen funkció az Apple 
CarPlay™, a MirrorLink® és az Android Auto™ 
technológiával működtethető. 

*  A Mirror Screen funkció változattól függően opcióként rendelhető  
vagy szériatartozék. Android 5.0 Lollipop vagy annak egy újabb 
verziójával rendelkező telefonok / iPhone 5 és annál újabb modellek 
szükségesek hozzá

**  A Citroën Connect Nav navigációs rendszer változattól függően  
opcióként rendelhető vagy szériatartozék. 

CITROËN
CONNECT NAV
ÉS MIRROR SCREEN*
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A BIZTONSÁG ÉS A 12 VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZER

CSÖKKENŐ 
FIGYELMET ÉRZÉKELŐ 
RENDSZER* 

A rendszer a vezető viselkedése alapján értékeli 
éberségi szintjét, összehasonlítva a gépkocsi 
haladási irányát az út felfestéseivel.
Ez a biztonsági funkció rendkívül hasznos 
a gyorsabb forgalmú utakon, 65 km/h sebesség 
felett.

COFFEE  
BREAK ALERT *
A rendszer két órán keresztül 70 km/h 
feletti sebességgel való haladás után 
figyelmeztető jelzést ad, majd óránként 
megismétli a figyelmeztetést, ha a vezető 
pihenő tartása nélkül tovább vezet.

HOLTTÉR-FIGYELŐ 
RENDSZER*

A holttér-figyelő rendszer a visszapillantó 
tükrökben megjelenő piktogrammal jelzi, ha egy 
gépjármű van a holttérben. A tolatóradarokkal 
azonos elven működő rendszer biztonsági 
szempontból fontos előnynek számít, például 
autópályákon.

* változattól függően elérhető

VÉLETLEN 
SÁVELHAGYÁSRA 
FIGYELMEZTETŐ 
RENDSZER* 
Az útburkolatra festett sávelválasztó vonalakat 
felismerő, szélvédő felső részén elhelyezett 
kamera segítségével működő rendszer  
60 km/h sebesség felett vizuálisan és 
hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt,  
ha irányjelzés nélküli, véletlen sávelhagyás  
veszélyét észleli.

SEBESSÉGKORLÁTOZÓ 
TÁBLA FELISMERŐ 
ÉS SEBESSÉGAJÁNLÓ 
RENDSZER*

A rendszer felismeri a sebességkorlátozó táblákat,  
és ennek megfelelően tájékoztatja a vezetőt.  
Ezt a sebességet a vezető beprogramozott értékként 
rögzítheti a sebességkorlátozó/-szabályozó 
berendezésben.

Az Active Safety Brake egy vészfékező 
rendszer. 5–85 km/h sebességtartományban 
az érzékelő (a szélvédő felső részén 
elhelyezett kamera) automatikusan 
működésbe hozza a fékeket, ha ütközés 
veszélyét észleli. Álló, illetve mozgó tárgyakat 
és a gyalogosokat csak bizonyos sebességig 
képes észlelni a rendszer.

ACTIVE 
SAFETY BRAKE*

ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ
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A BIZTONSÁG ÉS A 12 VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZER

EMELKEDŐN/LEJTŐN 
VALÓ INDULÁST 
SEGÍTŐ RENDSZER **

Az emelkedőn/lejtőn való indulást segítő rendszer 
3%-nál meredekebb lejtésű utakon működik,  
és körülbelül két másodpercig tartja mozdulatlanul 
a gépkocsit. Így, a vezetőnek van ideje arra,  
hogy nyugodtan áttegye a lábát a fékpedálról  
a gázpedálra.

KULCS NÉLKÜLI 
NYITÓ- ÉS 
INDÍTÓRENDSZER *
A rendszer lehetővé teszi, hogy anélkül zárja be/
nyissa ki és indítsa el az autóját, hogy kivenné 
annak kulcsait a zsebéből. Az autó felismeri  
a vezetőjét, amint az közel ér hozzá. Csak be  
kell helyeznie a kezét az egyik első ajtó vagy 
a csomagtérajtó kilincse mögé, és máris 
működésbe lép az ajtónyitó rendszer.

PARK ASSIST 
RENDSZER *(1)

Merőleges vagy párhuzamos beparkolás  
két gépkocsi közé.
A vezető által adott utasításra automatikusan 
érzékeli a szabad parkolóhelyet, majd vezérli 
a kormányművet, hogy biztonságosan  
beparkoljon. A vezetőnek nincs más dolga, 
mint hátramenetbe kapcsolni, sebességet  
váltani, gázt adni és fékezni.

STATIKUS 
KANYARVILÁGÍTÁS *
Az ilyen funkcióval ellátott ködfényszórók 
egy plusz fénycsóvával világítják meg  
a kanyar belső ívét, ezáltal növelve  
a látótávolságot és a biztonságot.

GRIP  
CONTROL *
A Grip Control a tapadást nagymértékben 
növelő, továbbfejlesztett rendszer, amely  
minden úttípusra kiterjedő, sokoldalú 
használatot biztosít. A Grip Control 
tekerőgombbal ötféle üzemmódot lehet  
beállítani: standard, homok, sár, hó, ESP off.

Ez a rendszer hátramenetbe kapcsoláskor  
a fő kijelzőn jeleníti meg a gépkocsi mögötti 
teret.

TOLATÓKAMERA *
ÚJ

* változattól függően elérhető
** PureTech 82 változat kivételével széria

1) 2018 folyamán lesz elérhető
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*  A brit „Engine Technology International” szaklap az 1–1,4 l 
hengerűrtartalmú motorok kategóriájában  
az Év Nemzetközi Motorja díjat 2015-ben, 2016-ban és 
2017-ben a PureTech 110 és 130 motoroknak ítélte oda.

Az új Citroën C4 Cactus motorkínálatában 
megtalálható az Év motorja* díjat is elnyert PureTech 
110 erőforrás.  
A BlueHDi technológia a környezetvédelem terén 
jelentős előrelépést jelent.  
A részecskeszűrő a kipufogógáz koromrészecskéinek 
99,9%-át megsemmisíti, míg a katalizátor a káros 
nitrogénoxidok (NOx) 90%-át képes semlegesíteni.

ÚJGENERÁCIÓS
MOTOROK
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9 KAROSSZÉRIASZÍN 5 BELSŐ HANGULAT

(M) : metálfényezés – (GY): gyöngyházfényezés
A Rali piros fényezés kivételével minden fényezés feláras.

A színcsomagok és a belső hangulatok felszereltségtől függően opcióként rendelhetők.

SZÉRIA BELSŐ HANGULAT METROPOLITAN RED BELSŐ HANGULAT

WILD GREY BELSŐ HANGULAT HYPE GREY BELSŐ HANGULAT

HYPE RED BELSŐ HANGULAT

4 SZÍNCSOMAG

OBSZIDIÁNFEKETE (GY) PLATINASZÜRKE (M) ARTENSE SZÜRKE (M)

GYÖNGYHÁZFEHÉR (GY) EMERALD KÉK (M) OLIVA BARNA

DEEP PURPLE (GY) RALI PIROSHÓFEHÉR

GLOSSY BLACK (fekete) ANODISED WHITE (fehér) ANODISED DEEP RED (piros) SILVER CHROME (ezüst)
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ÍZELÍTŐ 
TARTOZÉKAINKBÓL

KERÉKTÁRCSÁK

* Homologizáció alatt

*  A motorokra vonatkozó adatok változhatnak, a legfrissebb adatok elérhetők a www.citroen.hu oldalon. A táblázatban feltüntetett típusjóváhagyott fogyasztási és kibocsátási adatok meghatározása az – minden gyártóra és 
Európában eladott gépjárműre kötelezően alkalmazandó – európai mérési normának megfelelően történt. A fenti értékeket nyugodt vezetési stílus és szigorú feltételek mellett (hőmérséklet, tömeg, görgős próbapad 
jellemzői stb.) mérték. A fogyasztási és kibocsátási értékek a valós forgalmi helyzetek, a légköri viszonyok, a gépjármű terhelése, a vezetési stílus, a gumiabroncsok nyomása, illetve az esetlegesen felszerelt csomagtartó 
függvényében is eltérhetnek a hivatalos mérési ciklus során mért adatoktól. A klímaberendezés vagy a fűtés intenzív használata, valamint a gépjármű műszaki állapota szintén befolyásolhatja az üzemanyagfogyasztást.

FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS (az EU-ban érvényes norma szerint)*

Motorizáció Város
(l/100 km)

Országút
(l/100 km)

Vegyes
(l/100 km)

CO2-kibocsátás 
(g/km)

PureTech 82  
5 sebességes 5,7 4,1 4,7 109

PureTech 110 S&S 
5 sebességes

6,0 4,2 4,9 110

PureTech 110 S&S  
EAT6

7,3 5,0 5,8 132

BlueHDi 100 
5 sebességes 4,4 3,4 3,8 99

MÉRETEK

* A gépkocsi szélessége / szélesség kihajtott visszapillantó tükrökkel
** Tetősín opcióval

SZERSZÁM NÉLKÜL LESZERELHETŐ 
VONÓHOROG

TETŐCSOMAGTARTÓ

MEREV CSOMAGTÉRTÁLCA

KRÓMOZOTT TÜKÖRHÁZAK

16”-OS CORNER 
DÍSZTÁRCSA

16”-OS SQUARE GREY 
KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSA

16”-OS DECLIC  
KÖNNYŰFÉM  

KERÉKTÁRCSA(1)

17”-OS CROSS (fekete) 
KÖNNYŰFÉM 

KERÉKTÁRCSA(1)

17”-OS CROSS (fehér/alu) 
KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSA

1) Utólagos tartozékként

S Z E R Z Ő D É S

G A R A N C I A

ÁLTALÁNOS: 2 ÉV, a hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Citroën Assistance a hét minden napján 0–24 óráig.

FÉNYEZÉS: 3 ÉV A SZEMÉLYGÉPKOCSIKRA. 2 év a kis haszongépjárművekre.

ÁTROZSDÁSODÁS: 12 ÉV A SZEMÉLYGÉPKOCSIKRA. 5 év a kis haszongépjárművekre.

SZOLGÁLTATÁSI  
SZERZŐDÉSEK: szolgáltatási szerződéseinkkel és az elérhető garanciakiterjesztésekkel kapcsolatban  
 érdeklődjön Citroën márkakereskedőjénél!

  –  C AUTOMOBIL IMPORT KFT.: 1194 Budapest, André Citroën u. 1., Tel.: (06-1) 348-48-48. A kiadvány az Európai Unióban forgalomba kerülő gépjárművekre 
vonatkozik. A modellekre és tulajdonságaikra vonatkozó információk a kiadvány nyomtatásakor érvényes, csak tájékoztató jellegű adatok. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Citroën bármikor, indokolási 
és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat, és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a 
módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a www.citroen.hu internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a színárnyalatok 
tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképpen általános információkkal szolgál, így nem tekinthetőszerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás 
érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az AUTOMOBILES CITROËN előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók. 
A katalógus kiadása: 2018. március. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó 2000/53/EK számú, 2000. szeptember 18-án kelt európai közösségi irányelv 
rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott célkitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához újrahasznosított anyagokat is felhasznált.

További 
információ:  
citroen.hu

értékelés

http://www.
citroen-advisor.hu/

TÖLTSE LE AZ ÚJ MY CITROEN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA
gépkocsija adatainak személyre szabott követéséhez és a Citroën további szolgáltatásainak  
eléréséhez!

ÉRTÉKELJE GÉPKOCSIJÁT ÉS OSSZA MEG VÉLEMÉNYÉT,
vagy véleményezze a Citroën márkakereskedést/szervizt a vásárlást/szervizelést követően! 
Értékelése felkerül a Citroën oldalára.

A                  a                  -t választotta.

17”-OS CROSS (fekete/alu) 
KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSA
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