
CITROËN C4 CACTUS



CITROËN zorgt met de Traction 
Avant voor opschudding in de 

autowereld. Deze auto heeft een 
bijzondere eigenschap waaraan hij 

zijn naam te danken heeft: 
Traction Avant betekent namelijk 

voorwielaandrijving. Inmiddels zijn 
bijna alle automerken overgestapt 

op voorwielaandrijving.

De CITROËN Type A gaat in serieproductie. Citroën introduceert de TUB, een 
moderne bestelwagen met onder andere 
een schuifdeur. Hij wordt in 1948 opge-
volgd door de Type H.

De 2CV verschijnt op het toneel, 
ontworpen als «een zuinige en veilige 
auto waarmee zo comfortabel moge-
lijk vier personen en 50 kg bagage 
kunnen worden vervoerd».

1934

1919 1939 1948
Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de geschie-
denis van CITROËN hebben 
gemarkeerd.
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CITROËN C4 CACTUS 
innoveert met zijn design en 
zijn beschermende Airbump®.

2014

Als voortrekker van de French 
Touch in de jaren 90 met zijn hit 
«Joli Dragon» heeft Le Tone zich 
15 jaar gewijd aan de muziek, om 
zich sinds 2011 meer toe te 
leggen op de tekenkunst. Zijn 

werk is zelfs geëxposeerd geweest in het Centre 
Pompidou. Hoewel Le Tone een groot 
bewonderaar is van artiesten die hun kleuren 
beheersen, heeft hij zelf een voorkeur voor zwart-
wit. Hiermee vertelt hij eenvoudige verhalen die hij 
met een viltstift aan het papier toevertrouwt.

1968
Het tijdperk van lichte en veelzijdige 
auto’s zoals de Ami 6 en de Dyane. En 
niet te vergeten de originele Méhari die 
zich op elk terrein thuis voelt en geschikt 
is voor alle gebruiksdoeleinden.

1974
In de jaren 70 en 80 wordt het voo-
ruitstrevende imago van het merk verder 
versterkt met de CX, de BX, de AX en ten 
slotte de XM, een reislimousine met het 
elektronisch gestuurde hydraulische 
Hydractive veersysteem.

2017

BEKIJK DE 
BEELDEN,

DE INDRUKWEK-
KENDE 
TERUGKEER 
VAN CITROËN 
IN DE 
RALLYSPORT.

Als winnaar van de constructeurs- en rijderstitel in het 
wereldkampioenschap Rally-Raid van 1993 tot en met 
1997 en houder van acht constructeurstitels in het WRC 
en twee in het WTCC, laat CITROËN zich elk jaar opnieuw 
van zijn uiterst competitieve kant zien.
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CITROËN C4 CACTUS

EEN CITROËN VOOR IEDEREEN 
Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt, uw CITROËN biedt u altijd onovertroffen comfort en rijplezier.

GAMMA

CITROËN SPACETOURERRER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN C-ZERO

CITROËN C4CITROËN BERLINGO MULTISPACECITROËN BEERLINGOG  MULTIT SPACE
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CITROËN C4 CACTUS
EEN CROSSOVER NIEUWE STIJL
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CITROËN C4 CACTUS 
DE ACHT DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN

EXTERIEURDESIGN
Puur design met functionele 
elementen.
BLZ. 10 - 11

AIRBUMP®

Een nuttige en stijlvolle innovatie van 
CITROËN, uniek in de autowereld.
BLZ. 12 - 13

PERSONALISERING S-
MOGELIJKHEDEN
11 carrosseriekleuren, 
4 Airbump®-kleuren, 
3 interieurthema’s. Creëer uw 
eigen CITROËN C4 CACTUS.
BLZ. 14 - 15

Brede voorstoelen in de stijl van een 
sofa, verwijzingen naar de wereld 
van reistassen en koffers en een strak 
vormgegeven dashboard. 

EEN STIJLVOL INTERIEUR 

BLZ. 18 - 23

DE PLUSPUNTEN

PLUSPUNTEN6



7 INCH 
TOUCHSCREEN

100 % digitaal, 
100 % intuïtief.

BLZ. 30 - 31

WARMTEWEREND  
PANORAMADAK 
Het panoramadak zorgt voor 

een optimale filtering van 
UV-stralen en een permanente 

hoeveelheid licht in het interieur.
BLZ. 26 - 27

TECHNOLOGIEËN 
De beste technologieën die elke 
dag opnieuw hun nut bewijzen.

BLZ. 28 - 35

MOTOREN 
BlueHDi-dieselmotoren 

en Puretechbenzinemotoren 
van de nieuwste generatie.

BLZ. 36 - 39
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BLZ. 10 – DESIGN

BLZ. 16 – CITROËN ADVANCED COMFORT®

BLZ. 28 – TECHNOLOGIEËN 

BLZ. 40 – CITROËN C4 CACTUS RIP CURL

BLZ. 44 – CITROËN C4 CACTUS ONETONE 

BLZ. 46 – UITRUSTING

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE8
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DESIGN

DESIGN
PUUR EN GRAFISCH

in een wereld die steeds sneller verandert, geeft 
CITROËN zijn eigen visie op de CROSSOVER : 

COOL & UNIEK. De CITROËN C4 CACTUS 
legt de basis voor een nieuw automobiel concept dat 
staat voor vrijheid en optimisme, zowel bij dagelijkse 

ritten als bij outdoor-activiteiten. Hij onderscheidt zich 
door zijn design, zijn comfort en zijn slimme technologie.
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AIRBUMP®

EEN INNOVATIE VAN

De even stijlvolle als functionele Airbumps® geven de 
pure, gladde lijnen van de CITROËN C4 CACTUS 
structuur.  Ze zijn geïntegreerd in het design van de 
flanken en de bumpers en beschermen de auto tegen 
kleine beschadigingen (tot 4 km/h). Zo dragen de 
Airbumps® bij aan het verminderen van de onderhouds- 
en reparatiekosten van uw auto. onder een soepele huid 
van TPU (thermoplastisch polyurethaan) zijn 
schokabsorberende luchtcapsules aangebracht. De 
unieke technologie van de Airbumps® is gepatenteerd 
en wordt uitsluitend door CITROËN geleverd.
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De Airbumps® zijn leverbaar in 4 kleuren* (Black, Grey, Dune 
en Chocolate). In combinatie met de 11 carrosseriekleuren en 
3 interieurthema’s (Ambiance Stone Grey, Pack Habana inside 
en Pack Purple inside) kunt u zo uw  CITROËN C4 CACTUS 
helemaal naar eigen smaak samenstellen.

* Afhankelijk van de uitvoering.

FRAAI EN AAN UW EIGEN 
SMAAK AAN TE PASSEN
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

MEER 
GEBRUIKSGEMAK

ONTSPANNEN 
AUTORIJDEN

COCON-
EFFECT

PRAKTISCHE 
VOORZIENINGEN
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VOOR EEN IN ALLE OPZICHTEN UNIEK COMFORT 

CITROËN heeft een compleet programma opgezet dat erop is 

gericht alle inzittenden van de auto in alle opzichten een uniek comfort 

te bieden. Onder de noemer CITROËN ADVANCED COMFORT® 

voorziet dit programma in de toepassing van innovatieve, hightech en 

intelligente oplossingen ten dienste van het welzijn van lichaam en geest.

Aan alle verwachtingen van de gebruikers is gedacht, waarmee de 

knowhow, durf en voorsprong van Citroën op het gebied van comfort in 

auto's worden bevestigd. Het programma is opgebouwd rond vier pijlers: 

zachte materialen in combinatie met een prettige akoestiek, een onder alle 

omstandigheden gebruiksvriendelijk interieur, een aangename en 

ontspannen sfeer en ten slotte intuïtieve  en nuttige technologieën.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®18



EEN STRAKKE EN STIJLVOLLE 
COCKPIT

in het interieur van de citroën C4 CACTUS valt direct het strak vormgegeven 
dashboard op. Met zijn horizontale lijnen draagt het dashboard bij aan de ergonomie 
van de bestuurdersplaats en het ruimtegevoel in de auto. De gebruikelijke 
bedieningstoetsen hebben plaatsgemaakt voor een 7 inch touchscreen* waarmee de 
airconditioning, het multimediasysteem, het navigatiesysteem, de telefoon, de online 
services en de rijhulpsystemen kunnen worden bediend en instellingen kunnen 
worden aangepast. Bij de uitvoeringen met elektronisch gestuurde 
ETG-versnellingsbak is de conventionele selectiehendel vervangen door het nieuwe 
Easy Push-systeem, dat nog eenvoudiger is te bedienen.

* Afhankelijk van de uitvoering.
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ALS EEN SOFA 
COMFORTABEL EN GEZELLIG

CITROËN ADVANCED COMFORT®20
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CITROËN ADVANCED COMFORT®22



1) in plaats van de gebruikelijke selectiehendel is de auto 
voorzien van het Easy Push-systeem**. Dit eenvoudige 

systeem bestaat uit drie knoppen (D, n en r) op het 
onderste deel van het dashboard en schakelflippers aan de 

stuurkolom waarmee de bestuurder zelf kan schakelen. 
(2) De CITROËN C4 CACTUS is voorzien van een uniek 

ontworpen middenarmsteun voor een ideale, comfortabele 
rijpositie (afhankelijk van de uitvoering). (3) De CITROËN 

C4 CACTUS biedt een scala aan handig over het interieur 
verdeelde, royale opbergruimtes. Zo is de auto voorzien 

van de «top Box», een groot en praktisch dashboardkastje 
dat via de bovenzijde van het dashboard toegankelijk is. Dit 

dashboardkastje biedt plaats aan een 1,5 literfles. 

De brede voorstoelen van de CITROËN C4 CACTUS 
zijn ontworpen als een sofa en zorgen zo voor extra 

comfort en een gezellige sfeer. Het ontspannen maar 
toch chique interieur ademt de sfeer van wereldreizen 

met subtiele verwijzingen naar het design van 
reistassen en koffers: de lederen handgrepen met 
sierstiksels op de portieren en de «top Box»*, de 

sierdelen van het dashboard en de stoelbekleding.

GEDEELD GENOEGEN

1

2

3

* Leverbaar in combinatie met 
Pack Habana Inside en Pack Purple Inside. 
** Uitsluitend leverbaar in combinatie met 

de ETG-versnellingsbak. 
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De CITROËN C4 CACTUS is compact (slechts 4,16 m 
lang) en wendbaar, maar biedt zijn inzittenden dankzij de 
grote wielbasis van 2,60 m veel ruimte. Het geraffineerde 

en strak vormgegeven dashboard, de brede voorstoelen 
die als een sofa zijn ontworpen en de royale beenruimte 

voor de achterpassagiers maken het reizen voor alle 
inzittenden extra comfortabel en ontspannen. De 

bagageruimte heeft een inhoud van maar liefst 358 liter, 
zodat u geen spullen thuis hoeft te laten. ook het vervoer 

van grotere voorwerpen is geen enkel probleem dankzij de 
in twee delen (2/3 - 1/3) neerklapbare achterbank*.

RUIMTE EN 
FLEXIBILITEIT 

COMPACT, MAAR TOCH RUIM

* Niet leverbaar op uitrustingsniveau Live.

25
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Het glazen panoramadak* met hoge thermische bescherming, dat als wereldprimeur op 
de CITROËN C4 CACTUS wordt geleverd, is uitzonderlijk groot en laat altijd een 

gefilterde hoeveelheid licht toe in het interieur. ‘s Zomers beschermen de filterende 
eigenschappen u tegen uv-straling en warmte. ‘s Winters beperkt de uitstekende 

thermische isolatie het warmteverlies. in beide situaties hoeft de airconditioning minder 
hard te werken om het thermische comfort voor alle inzittenden optimaal te houden. Het 
gelaagde, geluidsisolerende glas draagt eveneens bij aan het comfort van de bestuurder 

en passagiers. Door deze uitstekende thermische en akoestische isolatie is bij de 
CITROËN C4 CACTUS geen zonnescherm nodig. Een extra gewichtsbesparing die ten 

goede komt aan het brandstofverbruik.

* Afhankelijk van uitvoering.

WARMTEWEREND 
PANORAMADAK 

LICHT EN BESCHERMEND
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De innovaties van de CITROËN C4 CACTUS zijn 
vooral gericht op wat voor de hedendaagse 

automobilist echt belangrijk is.

TECHNOLOGIEËN 
WAAR U ECHT WAT AAN HEBT

TECHNOLOGIEËN28
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7 INCH TOUCHSCREEN 
EEN INTUÏTIEVE COMMUNICATIE-INTERFACE

Via het op alle uitvoeringen 
standaard 7 inch touchscreen 
met 7 aanraaktoetsen hebt u 
eenvoudig rechtstreeks toegang 
tot alle bedieningsfuncties* van 
de CITROËN C4 CACTUS.

* De in deze brochure beschreven 
uitrusting is al naargelang de 
uitvoering standaard, optioneel of 
niet leverbaar. 
** Alleen in combinatie met een 
telefoon met Bluetooth-technologie. 
*** Compatibel met producten van 
het merk Apple. 

AIRCONDITIONING
naast de automatische stand 
die garant staat voor een 
optimaal thermisch comfort, 
kunt u kiezen uit nog 3 
standen: Soft, normal en Fast.

RIJHULPSYSTEMEN
U hebt eenvoudig toegang tot 
de weergave van de 
achteruitrijcamera, het Park 
Assist System en de 
programmeerbare cruise control 
en snelheidsbegrenzer.

MULTIMEDIA
U kunt navigeren tussen de 
verschillende audiobronnen: 
radio, Bluetooth** streaming 
audio en op de USB- of 
jackaansluiting*** aangesloten 
apparaten. U kunt ook uw 
foto’s op het scherm bekijken.

TECHNOLOGIEËN30



NAVIGATIE
U beschikt over kaartweergave 
in perspectief, weergave van de 
snelheidslimieten en 
routebepaling op basis van de 
actuele verkeerssituatie of op 
basis van het laagste 
brandstofverbruik.

INSTELLINGEN
Vergeet vooral niet gebruik te 
maken van het interactieve 
instructieboekje, dat u bij 
stilstaande auto kunt raadplegen 
om optimaal te kunnen 
profiteren van alle mogelijkheden 
van uw CITROËN C4 CACTUS.

TELEFOONFUNCTIES
Dankzij de Bluetooth** 
handsfree kit kunt u onderweg 
veilig bellen. Het touchscreen 
tablet vereenvoudigt de 
bediening van de telefoon en 
de toegang tot het adresboek 
van uw telefoon. Het adresboek 
kunt u personaliseren met de 
portretfoto’s van uw 
contactpersonen.
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TECHNOLOGIEËN

Met de CITROËN C4 CACTUS rijdt u zorgeloos 
op elk wegtype dankzij Grip Control*. Deze 
geperfectioneerde antispinregeling verbetert de tractie 
door de aandrijving van de voorwielen aan te passen 
aan het type ondergrond. Met een draaiknop op het 
dashboard kiest u één van de 5 standen: Standaard, 
zand, sneeuw, offroad, ESP OFF.

* Afhankelijk van de uitvoering.

GRIP CONTROL
VEILIG RIJDEN ONDER ALLE 
OMSTANDIGHEDEN 
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De Airbag in roof, een wereldprimeur en een 
innovatie van CITROËN, is een in het dak 
geplaatste passagiersairbag die dezelfde 
bescherming biedt als een traditionele airbag. 
Deze nieuwe constructie maakt in het 
dashboard aan de voorpassagierszijde ruimte 
vrij voor een groot en gemakkelijk toegankelijk 
dashboardkastje: de «top Box».

AIRBAG IN ROOF
Magic Wash is een andere innovatie van 
CITROËN die voorkomt dat het zicht tijdens 
het sproeien van de voorruit ernstig wordt 
gehinderd. De ruitensproeierkoppen zijn in de 
uiteinden van de ruitenwisserarmen 
aangebracht zodat de ruitensproeiervloeistof 
gelijkmatig over de gehele voorruit kan worden 
verdeeld. Daardoor behoudt u tijdens het 
sproeien het zicht op de weg en is ten opzichte 
van conventionele ruitensproeiers de helft 
minder vloeistof nodig.

MAGIC WASH

Als u stopt op een helling van meer dan 
3% en weer weg wilt rijden, houdt de Hill 
Start Assist de auto automatisch nog 
gedurende 2 seconden op zijn plaats om 
u de tijd te geven uw voet naar het 
gaspedaal te verplaatsen. Zo wordt 
voorkomen dat uw  CITROËN C4 CACTUS 
achteruit rolt als u het rempedaal loslaat.

HILL START 
ASSIST*

VEILIGHEID
EN RIJHULPSYSTEMEN

TECHNOLOGIEËN34



Parkeren wordt kinderspel met de Park Assist. 
Dit systeem helpt u bij het zoeken naar een 
geschikte parkeerplaats, waarna het de auto 
automatisch parkeert. Het enige wat u hoeft 
te doen is gas geven en remmen.

PARK ASSIST*

Dankzij de achteruitrijcamera, waarvan de 
beelden worden weergegeven op het 7 inch 
touchscreen, kunt u zorgeloos inparkeren.

ACHTERUITRIJ 
CAMERA*

Geeft een extra lichtbundel naar de binnenzijde 
van de bocht en verhoogt de zichtbaarheid en 
veiligheid in bochten en kruispunten.

STATISCHE 
BOCHTENVER-
LICHTING*

* Afhankelijk van de uitvoering.

35



TECHNOLOGIEËN36



De krachtige maar ook zuinige en lichte CITROËN C4 CACTUS 
is op alle fronten een efficiënt ontwerp. De CITROËN C4 CACTUS 
is zo'n 200 kg lichter dan vergelijkbare modellen, zodat hij kan 
worden geleverd met de nieuwste generaties gedownsizede 
motoren waaronder de tot motor van het jaar** verkozen 
PureTech 110 S&S benzinemotor en de BlueHDi 100 S&S 
dieselmotor (met handgeschakelde versnellingsbak) met een 
CO2-uitstoot van slechts 82 g/km en een uiterst laag 
brandstofverbruik van 3,1 l/100 km*.

NIEUW
De automatische transmissie EAT6, die wordt geleverd in 
combinatie met de PureTech 110 S&S-motor, staat garant voor 
snel en soepel schakelen en een ongekend gebruikscomfort.

* Gecombineerd brandstofverbruik van de motoruitvoering BlueHDi 
100 S&S 82 gram.
** De PureTech 110- en 130-motor zijn onderscheiden met de titel "Engine 
of the Year 2016" in de categorie motoren met een cilinderinhoud van 
1,0 tot 1,4 liter, door de jury van de door het Britse blad "Engine Technology 
International" georganiseerde verkiezing "International Engine of 
the Year Awards".

3,1 L /100 KM*
ZUINIGHEID MET VLIJT
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PURETECH- EN BLURHDI-
MOTOREN 
De CITROËN C4 CACTUS is het concrete en positieve 
antwoord op de hedendaagse uitdagingen: hoe kan het 
rijplezier worden vergroot terwijl het brandstofverbruik en 
de CO2-uitstoot worden verminderd? Met het oog daarop 
is de auto uitgerust met Puretech-benzinemotoren van de 
nieuwste generatie, die uitstekende prestaties combineren 
met lage verbruikscijfers. De dieselmotoren zijn voorzien 
van de BlueHDi-technologie, die een belangrijke stap 
vooruit op het gebied van milieu betekent. Het roetfilter 
van deze motor houdt 99,9% van de roetdeeltjes in het 
uitlaatgas tegen, terwijl de katalysator 90% van de 
stikstofoxide (nox) omzet. De Puretech-benzinemotoren en 
de BlueHDi-dieselmotoren voldoen aan de Euro 6-normen 
die zijn bedoeld om de nox-uitstoot en het 
brandstofverbruik te verminderen.

TECHNOLOGIEËN38



De moderne CITROËN C4 CACTUS 
biedt keuze uit een compleet gamma 
van zuinige en krachtige motoren die 
aan de Euro 6-norm voldoen.

De CITROËN C4 CACTUS is 
leverbaar met de PureTech 110 
S&S-motor (met handgeschakelde 
versnellingsbak of automatische 
transmissie EAT6), die is verkozen 
tot motor van het jaar**. 

CITROËN C4 CACTUS combineert 
innovatieve motoren met een laag 
gewicht. resultaat: een lager brands-
tofverbruik en minder CO2-uitstoot, 
vanaf 82 g/km.

De motoren van de CITROËN 
C4 CACTUS  zijn bijzonder zuinig (vanaf 
3,1 l/100 km),  terwijl ze alert reageren 
op het gaspedaal. 

* Bij de motoruitvoering BlueHDi 100 S&S BVM 82 g.
** De PureTech 110- en 130-motor zijn onderscheiden met de titel 
"Engine of the Year 2016" in de categorie motoren met een 
cilinderinhoud van 1,0 tot 1,4 liter, door de jury van de door het Britse 
blad "Engine Technology International" georganiseerde verkiezing 
"International Engine of the Year Awards".
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Als unieke en eigenwijze CROSSOVER biedt de CITROËN C4 CACTUS met deze 
"100% outdoor"-versie een uitvoering die op maat gemaakt is voor een leven waarin 
ontspanning, vrije tijd en plezier centraal staan. Een filosofie die CITROËN deelt met 
het merk RIP CURL, een Australisch merk van surfuitrusting waarvan de roots liggen 
in de buurt van de Cactus Bay, een mythische surfspot..

CITROËN C4 CACTUS RIP CURL
DE WEG IS UW NIEUWE SURFSPOT

Scan deze code met uw smartphone om de video’s 
over de CITROËN C4 CACTUS RIP CURL te bekijken.

CITROËN C4 CACTUS RIP CURL40
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CITROËN 
C4 CACTUS RIP CURL
De CITROËN C4 CACTUS RIP CURL is leverbaar in 7 carrosseriekleuren –  Olive 
Brown, Rouge Aden, Noir Obsidien, Baltic Blue, Blanc Perle Nacré, Jelly Red en 
Gris Aluminium – die te combineren zijn met 4 kleuren voor de Airbumps® – 
Dune, Chocolate, Grey en Black. Hij is daarnaast herkenbaar aan verschillende 
specifieke stijlkenmerken zoals de witte buitenspiegelkappen en dakrelingen, 
de witte letters van de RIP CURL-stickers en een beschermplaat in de kleur Gris 
Aluminium aan de voor- en achterzijde die het karakter van de auto nog 
avontuurlijker maken.  Het interieur van de CITROËN C4 CACTUS RIP CURL 
onderscheidt zich eveneens dankzij accenten in de kleur Pulp orange, een 
sprankelende kleur die terugkomt op de veiligheidsgordels, de sierlijsten van 
de luidsprekers en de vloermatten. De klep van het dashboardkastje dat met zijn 
riemen en picots doet denken aan een reiskoffer, geeft het interieur een extra 
avontuurlijk tintje.

p g
avontuurlijk tintje.

CITROËN C4 CACTUS RIP CURL42



1 - De draaiknop van de Grip Control met keuze uit 
5 standen: STANDAARD voor bijvoorbeeld zonovergoten 
kustwegen of uitdagende bergpassen, ZAND om zo dicht 

mogelijk bij de mooiste surfspots te komen, OFFROAD 
om zorgeloos te rijden op alle soorten gladde 

ondergrond, SNEEUW om de mooiste 
wintersportgebieden te bereiken en ESP OFF waarmee 

het ESP kan worden uitgeschakeld (tot 50 km/h).
2 - De voor het merk RIP CURL kenmerkende stickers met 

geometrische motieven. 
3 - De sierlijsten van de luidsprekers in de kleur Pulp Orange. 

3

2

1
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De stoere en ruime CITROËN C4 CACTUS is nu ook 
leverbaar in een pure en strakke ton-sur-ton uitvoering, 
de ONETONE. Deze is leverbaar in twee ton-sur-ton 
kleurcombinaties voor de carrosserie, de Airbumps® en de 
velgen waarbij zwart en grijs domineren. Het chique karakter 
van deze uitvoering komt tot uitdrukking in bijvoorbeeld het 
”ONETONE”-sierdeel met zwarte afwerking op de C-stijlen, 
de bij de carrosseriekleur passende 17 inch lichtmetalen 
velgen Cross en de stoffenbekleding. 

CITROËN C4 CACTUS 
ONETONE
DE ELEGANTIE VAN TON SUR TON 

NIEUW

CITROËN C4 CACTUS ONETONE44
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Baltic Blue (N)/Airbump® Black

Andere mogelijke Airbumps® :

Jelly Red (N)/Airbump® Black

Andere mogelijke Airbumps® :

Op de uitvoeringen Live, Feel en Shine zijn Airbumps® in de kleur 
Black standaard. Op de uitvoering Shine zijn Airbumps® in de 
kleur Chocolate, Dune of Grey als optie leverbaar. 

(M) metallic – (P) parelmoer – (N) niet-metallic

Deep Purple (P)/Airbump® Black

Andere mogelijke Airbumps® :

Gris Platinium (M)/Airbump® Black

Andere mogelijke Airbumps® :

Hello Yellow (N)/Airbump® Black

Andere mogelijke Airbumps® :

Olive Brown (N)/Airbump® Black

Andere mogelijke Airbumps® :

Blanc Banquise (N)/Airbump® Black Noir Obsidien (P)/Airbump® Black

Andere mogelijke Airbumps® :

Blanc Perle Nacré (P)/Airbump® Dune

Andere mogelijke Airbumps® :

Rouge Aden (N)/Airbump® BlackGris Aluminium (M)/Airbump® Grey

Andere mogelijke Airbumps® :

Airbump® Black

Airbump® DuneAirbump® Chocolate

Airbump® Grey

CARROSSERIEKLEUREN
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AMBIANCE STONE GREY

PACK PURPLE INSIDE (1) 

(1) Optie op de uitvoering Shine.

INTERIEURTHEMA’S

Stof Mica Grey

Stof Quartz Purple Dashboard Purple Inside Stof/Velours Club Habana Dashboard Habana Inside

Stof Mica Baltic Blue

Stof Mica Red  Combinatie nerfleder Black
/stof Black

Dashboard Stone Grey

PACK HABANA INSIDE (1) 

Combinatie nerfleder Black
/stof Black

Dashboard Purple Inside  Combinatie nerfleder Habana
/stof Black

Dashboard Habana Inside
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UITRUSTING

VELGEN EN WIELDOPPEN

Lichtmetalen velgen 16 inch SQUARE 
Black 

205/55 R 16

Lichtmetalen velgen 17 inch CROSS 
205/50 R 1

Lichtmetalen velgen 17 inch CROSS 
Black 

205/50 R 1

Lichtmetalen velgen 17 inch CROSS 
White (1)

205/50 R 17 

Lichtmetalen velgen 16 inch DECLIC (1)

205/55 R 16 

Wieldoppen 15 inch CLIC 
195/65 R 15

Wieldoppen 16 inch CORNER 
205/55 R 16 

Lichtmetalen velgen 16 inch SQUARE 
Gris 

205/55 R 16
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(1) Leverbaar als accessoire.

SELECTIE VAN ACCESSOIRES 
Personaliseer uw CITROËN C4 CACTUS met praktische en nuttige accessoires.

Fietsendrager op de trekhaak. Exterieur sticeker 'Code'. Dakkoffer.

Bagagebeschermbak.

Sikdplate voorbumper. Skidplate achterbumper.Kinderzitjes Kiddy Cruiserfix Pro.
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*Alle gegevens met betrekking tot de motoren kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Ga naar 
de website citroen.nl voor de meest recente gegevens. De bovenstaande verbruikscijfers zijn 
officiële waarden die zijn vastgesteld aan de hand van Europese normen die gelden voor alle 
fabrikanten en alle auto’s die in Europa worden verkocht. Deze waarden komen tot stand onder 
specifieke, voorgeschreven testomstandigheden (temperatuur, gewicht van de auto, type 
rollentestbank enz.) en met een uiterst rustige rijstijl. In de praktijk zal het brandstofverbruik van uw 
auto van deze officiële waarden afwijken: het verbruik wordt immers beïnvloed door het verkeer, de 
weersomstandigheden, de belading van de auto, uw rijstijl, de bandenspanning, de aanwezigheid 
van allesdragers (ook zonder belading), veelvuldig gebruik van de airconditioning en/of de 
verwarming, de staat van de auto enzovoort. Zie voor meer informatie over het verbeteren van uw 
brandstofverbruik «Tips voor groen rijden» op citroen.nl.

RESPECT 
VOOR HET MILIEU

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT (ECE-NORM 1999-100)*

Motoren

in de 
bebouwde 

kom
(l/100 km)

buiten de 
bebouwde 

kom 
(l/100km)

Gecombineerd 
brandstofver-

bruik 
(l/100 km

CO2-
uitstoot 
(g/km)

PureTech 82 5,6 4,0 4,6 107

PureTech 82 S&S ETG met 16“ wielen 5,0 3,9 4,3 98

PureTech 82 S&S ETG met 17“ wielen 5,1 3,9 4,3 100

PureTech 110 S&S 5,4 3,7 4,3 100

PureTech 110 S&S EAT6 5,6 3,9 4,6 105

BlueHDi 100 S&S met 15“ wielen 3,5 2,9 3,1 82

BlueHDi 100 S&S ETG6 3,9 3,2 3,4 89

Inhoud kofferruimte : 358 l (Norm VDA 210). * Hoogte zonder dakdragers/
met dakdragers. ** Breedte van het voertuig/Breedte van het voertuig met 
uigeklapte buitenspiegels.
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• COMMERCIËLE GARANTIE 2 JAAR 
Reparatie of vervanging van defecte onderdelen. Citroën Assistance, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week.

• GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT 
12 jaar voor personenauto’s. 5 jaar voor bedrijfsauto’s.

• LAKGARANTIE 
3 jaar voor personenauto’s. 2 jaar voor bedrijfsauto’s.

• VERVANGEND VERVOER 
U krijgt tegen een voordelig tarief een leenauto aangeboden als uw auto in de werkplaats is.

MyCITROËN FreeDrive

• VERLENGDE GARANTIE 
Met de verlengde garantieverzekering van MyCITROËN FreeDrive kunt u de twee jaar 
fabrieksgarantie verlengen tot drie, vier of vijf jaar. De Citroën Erkend Reparateur verhelpt dan gratis 
en vakkundig alle elektrische, hydraulische of mechanische problemen die onder de dekking vallen. 

Daarnaast dekt de verlengde garantieverzekering uitgebreide pechhulpverlening in bijna heel 
Europa met Citroën Assistance. U kunt deze verlengde garantieverzekering direct afsluiten bij 
aanschaf van uw nieuwe auto, maar ook gedurende de standaard garantieperiode van 
24 maanden. MyCITROËN FreeDrive is toegesneden op uw persoonlijke situatie. Naast de 
keuze voor de looptijd en het aantal kilometers, kunt u een verlengde garantieverzekering 
uitbreiden met een aantal bouwstenen.

• BOUWSTENEN 
- Voorgeschreven onderhoud 
- Vervanging van slijtagedelen 
- Een jaarlijkse aircocheck
- Het Citroën-bandencontract

Voor meer informatie of het afsluiten van een MyCITROËN FreeDrive kunt u contact 
opnemen met uw Citroën-dealer of kijk op www.citroen.nl/freedrive 

VOOR ZEKERHEID GAAT U NAAR DE CITROËN-DEALER

AUTOMOBILES CITROËN : Naamloze ven-
nootschap met een kapitaal van 159.000.000 euro - 
Hoofdkantoor: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17, 
Frankrijk – RCS Paris 642 050 199. Dit document 
betreft uitsluitend auto’s die in de Europese Unie wor-
den verkocht. De in dit document vermelde informatie 
over de modellen en hun kenmerken was actueel ten 
tijde van het ter perse gaan van deze uitgave: deze 

informatie is niet bindend. Citroën behoudt zich het 
recht voor om zonder kennisgeving vooraf de kenmer-
ken van de hier getoonde uitvoeringen te wijzigen, 
zonder de verplichting dit document te hoeven aanpas-
sen. Automobiles Citroën verklaart hierbij dat aan de 
bepalingen van de EG-richtlijn nr. 2000/53 CE van 
18 september 2000 met betrekking tot sloopauto’s is 
voldaan en dat bij de fabricage van door Citroën ver-

kochte auto’s gebruik wordt gemaakt van gerecyclede 
materialen. De weergegeven kleuren geven slechts een 
indicatie van de daadwerkelijke kleur; met de huidige 
druktechnieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweer-
gave niet mogelijk. De door carrosseriebedrijven omge-
bouwde auto’s kunnen verschillen qua technische 
kenmerken, prestaties, brandstofverbruik, CO2-uitstoot 
en uitrusting van de hier getoonde uitvoeringen. Wij 

hebben deze brochure met uiterste zorg samengesteld. 
Mocht u desondanks een fout ontdekken, neem dan 
gerust contact met ons op. Neem voor meer informa-
tie contact op met de telefonische klantenservice van 
Citroën of ga naar www.citroën.nl. Neem voor meer 
informatie over de diensten van Citroën contact op met 
een van onze dealers. Citroën Assistance: 0800-022 
22 44 (gratis nummer).

CITROËN : 
SERVICE DIE U MAG VERWACHTEN

 

TRANSPARANTIE
OM UW VERTROUWEN
TE WINNEN

CITROËN
&YOU citroen.nl

beoordelingen van klanten
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LEER HET GAMMA VAN  CITROËN KENNEN
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app. A
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