
C4_CACTUS_0319_NL_52P page 1

CITROËN C4 CACTUS



Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de geschie-
denis van Citroën hebben 
gemarkeerd.

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.

1934 1939 1948 19681955

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". 

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 mogelijk 

vier personen en 50 kg bagage kunnen 

worden vervoerd".

Het tijdperk van lichte en veel-

zijdige 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.

Bij zijn onthulling op de Autosalon van Parijs 

in 1955 leek de opzienbarende DS van een 

andere planeet te komen. Aan zijn aero-

dynamische en futuristische uiterlijk, door 

Flaminio Bertoni ontworpen, had de DS in 

Nederland zijn bijnaam "Snoek" te danken. 

Als vijfvoudig winnaar van de constructeurstitel in het wereld-

kampioenschap Rally-Raid (1993- 1997), acht kampioenschappen 

in het WRC tussen 2003 en 2012 en drie opeenvolgende titels in 

het WTCC (2014- 2016), beschikt Citroën over een uitzonderlijke 

erelijst. Met één doel maakt het merk weer zijn opwachting in het 

WRC: weer de onbetwiste nummer 1 worden.

2017

2016

De Cxperience Concept doorbreekt 

de conventies van het luxesegment: 

een gedurfd silhouet, een bijzonder 

vormgegeven interieur, geavanceerde 

technologieën... De Cxperience weet 

op alle vlakken liefhebbers van auto-

design in vervoering te brengen.  

Citroën lanceert de CX. Deze auto, 

waarin alle technische knowhow van 

het merk is gebundeld, is voorzien 

van een dwars geplaatste motor met 

versnellingsbak, hydropneumatische 

vering met constante wagenhoogte, 

een holle achterruit en een futuristisch 

dashboard. Dankzij deze innovaties 

kende de CX een briljante carrière. 

1974
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GAMMA

CITROËN C4 CACTUS

COMFORT IS THE NEW COOL

CITROËN BERLINGO

(BESCHIKBAAR IN 2 LENGTES)

CITROËN C-ZERO CITROËN C1 CITROËN C3

COMPACTE SUV

CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN 

GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 

C4 SPACETOURER

SUV CITROËN 

C5 AIRCROSS

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI

(BESCHIKBAAR IN  

DE UITVOERINGEN XS, M EN XL)

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.
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GEDURFD
DESIGN
Een modern en elegant 
exterieurdesign.

BLZ. 10 - 13

12 RIJHULP 
SYSTEMEN*

Active Safety Brake, Park Assist, 
Keyless Entry and Start… 

Voor zorgeloos en veilig rijden.

BLZ. 40 - 43

STIJLVOLLE 

KLEURCOMBINATIES
9 carrosseriekleuren en 4 Color Packs, 
waarmee 31 verschillende combinaties 
mogelijk zijn.

BLZ. 14 - 15

Een technologie van Citroën die uniek is in de 
autowereld en een optimaal rijcomfort biedt.

BLZ. 22 - 25

Met een innovatieve gecapitonneerde 
bekleding en een onovertroffen comfort.

BLZ. 26 - 27

GLAZEN 

PANORAMADAK*

Veel licht en een optimale 
thermische bescherming.

BLZ. 28 - 29

CITROËN 

CONNECT NAV*

Alle essentiële informatie over uw 
route in real time.

BLZ. 36 - 37

MOTOREN VAN DE 
NIEUWSTE GENERATIE

De PureTech- en BlueHDi-motoren 
combineren hoge prestaties met 

een laag brandstofverbruik.

BLZ. 44 - 47

PLUSPUNTEN

CITROËN C4 CACTUS  
DE ACHT DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN 
VAN CITROËN C4 CACTUS

* Afhankelijk van de uitvoering.

ADVANCED COMFORT 
SEATS *

VERING MET PROGRESSIVE 

HYDRAULIC CUSHIONS ®

Scan deze code met uw smartphone 
 om de instructievideo’s van  

Citroën C4 Cactus te bekijken.
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INHOUDSOPGAVE

BLZ. 10 – DESIGN

BLZ. 20 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®

BLZ. 34 – TECHNOLOGIEËN

BLZ. 48 – UITRUSTING

INHOUDSOPGAVE

Scan deze code met uw
smartphone om de video’s over 
Citroën C4 Cactus te bekijken.
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DESIGN

DE ULTRACOMFORTABELE  

HATCHBACK VAN CITROËN
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DESIGN

EEN COMPACTE AUTO 

MET EEN MODERN 

EN GEDURFD DESIGN

Citroën C4 Cactus weet u onmiddellijk te veroveren 

met zijn lichtsignatuur aan de voorzijde: de spits 

toelopende hightech LED-dagrijverlichting, de smalle 

in de bumper geplaatste koplampen met glanzend 

zwarte elementen en de gekleurde accenten* 

rondom de mistlampen geven het design een 

gedurfd en uniek karakter. 

De verchroomde chevrons strekken zich voortaan uit 

tot aan de dagrijverlichtingsunits. De luchtinlaten 

aan de flanken en de vergrote en met chroom 

omrande grille versterken de dynamiek van de 

voorzijde. Aan de achterzijde wordt het hatchback-

karakter op stijlvolle wijze geaccentueerd door de 

LED-achterlichten met 3D-effect die doorlopen in de 

achterklep. 

* Afhankelijk van de uitvoering
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DESIGN

ELEGANT, DYNAMISCH

EN ONDERSCHEIDEND 
Citroën C4 Cactus is een elegant gelijnde hatchback dankzij de vlak 

liggende gladde motorkap en de vloeiend in elkaar overlopende ruiten. 

Met zijn compacte afmetingen en lange wielbasis heeft hij een dynamisch 

en wendbaar rijkarakter, zowel op buitenwegen als in de stad. De 

geïntegreerde Airbumps® aan de onderzijde van de carrosserie bescher-

men de auto doeltreffend tegen kleine schades. Er is keuze uit vier Color 

Packs* waarmee u de sierlijsten van de mistlampen vóór en de 

Airbumps® aan de zijkant een persoonlijk tintje kunt geven: Glossy Black, 

Anodised White, Anodised Deep Red en Silver Chrome. Deze Color 

Packs maken samen met de 9 carrosseriekleuren 31 verschillende 

kleurcombinaties voor het exterieur mogelijk.

* Afhankelijk van de uitvoering
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DESIGN

EEN PUUR EN 

VERZORGD 

INTERIEUR

Het verzorgde interieur van Citroën C4 Cactus 

nodigt uit om eropuit te trekken met zijn hoogwaar-

dige materialen en design dat is geïnspireerd op de 

reiswereld, zoals de riemen op de Top Box en de 

portierpanelen. Op het pure en horizontaal gestrekte 

dashboard zijn alle bedieningsfuncties samenge-

bracht op het 7 inch touchscreen. Dankzij de 

ergonomische vorm hebt u voorin alle ruimte. De 

hoog opgetrokken middenconsole wordt verfraaid 

door glanzend zwarte en verchroomde sierelemen-

ten. Voor een ultiem comfort en een uniek visueel 

aspect zijn de Advanced Comfort Seats* voorzien 

van speciale gecapitonneerde bekleding.

* Afhankelijk van de uitvoering
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DESIGN

Citroën C4 Cactus biedt keuze uit vijf verschillende 

interieurthema's die geïnspireerd zijn op de meubel- 

en reiswereld.

Bij het sobere en pure standaardambiance zijn de 

stoelen bekleed met stof in de kleur Mica Grey, het 

dashboardpaneel is met zacht materiaal bekleed. De 

armsteunen en de riemen op de portierpanelen en 

Top Box zijn in de kleur grijs uitgevoerd.

Ambiance Metropolitan Red* accentueert de 

interieurruimte met lichte kleuren, verfijnde accenten 

en zachte materialen. De stoelen zijn bekleed met stof 

in de kleur Silica Beige met een donkerrood gedeelte 

aan de bovenzijde van de rugleuningen, ook het 

dashboardpaneel is donkerrood uitgevoerd. De 

armsteunen en de riemen op de portierpanelen en 

Top Box zijn in de kleur beige uitgevoerd.

Ambiance Wild Grey* legt de nadruk op comfort, 

levenslust en dynamiek. De stoelen zijn bekleed met 

stof in de kleur Silica Grey met een wit gedeelte aan de 

bovenzijde van de rugleuningen. Het 

dashboardpaneel, de armsteunen en de riemen op de 

portierpanelen en Top Box zijn in de kleur grijs 

uitgevoerd.

Ambiance Hype Grey* ademt een chique sfeer. De 

stoelen zijn bekleed met zwart nerfleder. Het 

dashboardpaneel, de armsteunen en de riemen op de 

portierpanelen en Top Box zijn in de kleur grijs 

uitgevoerd.

Ambiance Hype Red* heeft een bijzonder luxueus 

karakter. De stoelen zijn bekleed met een combinatie 

van nappaleder en stof in de kleur beige met een 

donkerrood gedeelte van Alcantara aan de bovenzijde 

van de rugleuningen, ook het dashboardpaneel is 

donkerrood uitgevoerd. De armsteunen, de riemen op 

de portierpanelen en Top Box zijn in de kleur beige 

uitgevoerd.

* Afhankelijk van de uitvoering..

5 INTERIEUR

AMBIANCES
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

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. 

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

- Intuïtieve en nuttige technologieën

MEER 
GEBRUIKSGEMAK

ONTSPANNEN 
AUTORIJDEN

EEN COCON
EFFECT

PRAKTISCHE
VOORZIENINGEN
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

VEERSYSTEEM

MET PROGRESSIVE 

HYDRAULIC

CUSHIONS® (PHC)

Omdat comfort in het DNA van Citroën zit, 

blijft het merk innoveren op dit gebied. 

Het veersysteem van Citroën C4 Cactus is 

uniek in de autowereld en biedt een optimaal 

rijcomfort. Zowel kleine als grotere oneffenhe-

den in het wegdek worden door dit innova-

tieve systeem moeiteloos gladgestreken zodat 

u het gevoel krijgt te zweven over de weg, 

terwijl de wegligging en de stabiliteit van de 

carrosserie onder alle omstandigheden perfect 

onder controle blijven.

EXCLUSIEF

BIJ CITROËN

VERNIEUWING
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

Het werkingsprincipe van het veersysteem met 

Progressive Hydraulic Cushions® (PHC) is eenvoudig: 

een conventioneel veersysteem bestaat uit een 

schokdemper, een veer en een mechanische aanslag. 

Het door Citroën ontwikkelde veersysteem beschikt 

daarnaast over twee hydraulische aanslagen, één voor 

de uitgaande slag en één voor de ingaande slag van 

de vering. Het resultaat: een onovertroffen comfort.

INNOVATIE VAN CITROËN 

VOOR EEN ONOVERTROFFEN 

COMFORT

DE WERKING VAN PROGRESSIVE 

HYDRAULIC CUSHIONS® (PHC)

Bij grote oneffenheden dempen de 
aanslagen op progressieve wijze de 
bewegingen zonder harde schokken 
aan het einde van de veerweg en 
zonder nadeinen.

Kleine oneffenheden worden dankzij 
deze aanslagen volledig glad 
gestreken, wat zorgt voor een 
"vliegend tapijt"-effect.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

EXCLUSIEF

BIJ CITROËN

ADVANCED

COMFORT

SEATS*

De op de meubelwereld geïnspireerde stoelen van 

Citroën C4 Cactus kenmerken zich door hun brede 

zitting en rugleuning. De stoelen zijn op innovatieve 

wijze vervaardigd met een structuur die bestaat uit 

schuimmateriaal met een hoge dichtheid in de kern 

en een extra laag getextureerd schuimmateriaal aan 

het oppervlak, waardoor ze een zacht comfort 

bieden zonder dat u er diep in wegzakt. Ze staan 

garant voor een ongeëvenaard zitcomfort, zowel bij 

korte als lange ritten.

* Afhankelijk van de uitvoering.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

GLAZEN

PANORAMADAK*

Het grote glazen panoramadak met hoge thermische 

bescherming* van Citroën C4 Cactus 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 klimaatregeling minder hard te werken om de 

temperatuur voor alle inzittenden optimaal te houden. Het 

gelaagde, geluidsisolerende glas draagt eveneens bij aan 

het comfort van de bestuurder en passagiers.

* Afhankelijk van de uitvoering.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

EEN KENNISMAKING 

MET ONOVERTROFFEN 

COMFORT

Het sfeervolle interieur van Citroën C4 Cactus onder-

scheidt zich door zacht aanvoelende materialen en de 

gecapitonneerde bekleding van de stoelen. Het interieur 

beschikt over bijzonder veel ruimte voor zowel de 

bestuurder als de passagiers. Het horizontaal gestrekte 

dashboard dat is voorzien van een groot centraal 

touchscreen vergroot het ruimtegevoel en biedt een 

perfect zicht op de weg en de omgeving. 

Er is speciale aandacht besteed aan de geluidsisolatie, 

voor een cocon-effect waarbij geluiden van buitenaf zo 

min mogelijk doordringen tot het interieur.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

EEN PRAKTISCH EN  

UITNODIGEND INTERIEUR 

Alle passagiers beschikken over handige en doordachte 

opbergmogelijkheden, zoals de ruime Top Box in het dashboard, 

de opbergruimte in de middenconsole, het opbergvak (met USB-

aansluiting) voor uw smartphone en de grote opbergvakken in de 

achterportieren. De bijzonder praktische bagageruimte van 358 liter 

biedt plaats aan alle soorten bagage.
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TECHNOLOGIEËN

INTUÏTIEVE

TECHNOLOGIE
Citroën C4 Cactus is uitgerust met alle 

moderne technologieën die u van een 

compacte hatchback mag verwachten. De 12 

rijhulpsystemen en 3 connectiviteits-

technologieën staan garant voor zorgeloos 

rijden.
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TECHNOLOGIEËN

Dankzij het Citroën Connect Nav-systeem*, dat u kunt 

bedienen door middel van spraakherkenning of via het 7 inch 

touchscreen, beschikt u over verkeersinformatie in real time, 

de locaties en brandstofprijzen/tarieven van tankstations en 

parkeergelegenheden, en het actuele weerbericht. 

Met de optie "Gevarenzones(1)" wordt u met geluidssignalen 

en visuele signalen in real time geattendeerd op gevaren op 

uw route. En dankzij de Mirror Screen*-technologie  (via 

Android Auto, Apple CarPlay™ en MirrorLink®) kunt u de 

apps van uw smartphone(2) die geschikt zijn voor gebruik 

tijdens het rijden via het touchscreen gebruiken. 

Op een handige plaats in de middenconsole, vlak bij de 

USB-aansluiting, bevindt zich een opbergvak waarin uw 

smartphone kan worden opgeladen. 

Voor uw veiligheid is Citroën C4 Cactus uitgerust met het 

systeem Citroën Connect Box. Dit systeem omvat de 

noodoproep en pechhulp met lokalisatiefunctie (afhankelijk 

van het land). Deze twee gratis diensten zijn 24 uur per dag 

en 7 dagen per week beschikbaar dankzij een geïntegreerde 

simkaart. Uw auto wordt exact gelokaliseerd zodat bij een 

ongeval of bij pech de hulpdiensten zo snel mogelijk ter 

plaatse zijn.

*Afhankelijk van de uitvoering.
(1) Afhankelijk van de wetgeving per land.
(2) Afhankelijk van het type smartphone en compabiliteit.

CITROËN

CONNECT NAV*

EN MIRROR SCREEN*
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TECHNOLOGIEËN

TECHNOLOGIE

ONDER HANDBEREIK

Het capacitieve touchscreen dat werkt volgens hetzelfde principe als een 

smartphone, geeft op innovatieve wijze toegang tot de bediening van alle 

rijhulpsystemen en veiligheidsfuncties. De belangrijkste functies zijn ook 

rechtstreeks toegankelijk met de toetsen links en rechts naast het touchscreen. 

Met de spraakherkenning kunt u de volgende functies bedienen: 

het navigatiesysteem met "navigeer naar ..."; de radio en het audiosysteem met 

bijvoorbeeld "stem af op ..."; de telefoonfunctie met "bel ...". Dit touchscreen 

verhoogt het comfort en bedieningsgemak en geeft u de mogelijkheid om u 

volledig op het rijplezier te concentreren.
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TECHNOLOGIEËN

* Afhankelijk van de uitvoering.

PARK ASSIST*

De Park Assist is een actief parkeerhulp- 
systeem voor het fileparkeren of het´ 
parkeren in een vak haaks op de rijbaan. 
Op verzoek van de bestuurder detecteert 
het systeem een geschikt parkeervak 
waarna het de auto automatisch en veilig in 
het vak stuurt. De bestuurder hoeft slechts 
de achteruitversnelling in te schakelen, gas 
te geven en te remmen.

VEILIGHEID EN 12 RIJHULPSYSTEMEN

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

SNELHEIDSLIMIET 
HERKENNINGS- 
EN SNELHEIDS 

ADVIESSYSTEEM*

Dit systeem herkent borden met een 
snelheidslimiet en geeft de informatie door 
aan de bestuurder door de ter plaatse geldende 
snelheidslimiet op het instrumentenpaneel weer 
te geven.

LANE  
DEPARTURE 
WARNING 

SYSTEM*

Zodra het systeem bij een snelheid boven de 60 
km/u detecteert dat de auto ongewild een 
doorgetrokken of onderbroken witte 
rijstrookmarkering overschrijdt zonder dat de 
richtingaanwijzer is ingeschakeld, waarschuwt het 
de bestuurder met een geluidssignaal en een 
visuele waarschuwing op het instrumentenpaneel.

DRIVER   
ATTENTION

ALERT*

Het systeem bepaalt de mate van oplettendheid 
van de bestuurder aan de hand van afwijkingen 
in de koers ten opzichte van de 
wegmarkeringen. Deze functie is met name 
effectief op auto- en snelwegen (snelheden 
boven de 65 km/u).

COFFEE  
BREAK ALERT*

Dit systeem waarschuwt de bestuurder als 
het tijd is om de autorit even te 
onderbreken met een pauze, nadat hij in 
totaal twee uur heeft gereden met een 
snelheid van meer dan 65 km/u.

DODE  
HOEK

BEWAKING*

Dit bewakingssysteem, dat bijzonder nuttig is op 
auto- en snelwegen, maakt de bestuurder door 
middel van een in de hoek van de buitenspiegel 
oplichtende oranje LED attent op een voertuig dat 
zich in de dode hoek van de auto bevindt.

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
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TECHNOLOGIEËN

VEILIGHEID EN 12 RIJHULPSYSTEMEN

* Afhankelijk van de uitvoering.

Dit noodremsysteem beperkt de kans op een 
aanrijding. Het werkt vanaf 5 km/u bij vaste 
of bewegende objecten en voetgangers. Als 
er een aanrijding dreigt, wordt de bestuurder 
gewaarschuwd. Als de bestuurder niet 
reageert, remt het systeem de auto 
automatisch af.

ACTIVE 
SAFETY BRAKE*

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

ACHTERUITRIJ  
CAMERA*

KEYLESS  
ENTRY   

AND START*

Dankzij dit systeem kunt u uw auto 
vergrendelen, ontgrendelen en starten terwijl u 
de sleutel op zak houdt. De auto herkent zijn 
bestuurder zodra hij de auto nadert.

STATISCHE 
BOCHT

VERLICHTING*

De statische bochtverlichting zorgt voor een 
extra lichtbundel aan de binnenzijde van de 
bocht en verbetert zo het zicht en de 
veiligheid in bochten en op kruispunten.

HILL  
START 

ASSIST
De Hill Start Assist voorkomt dat de auto 
ongewenst in beweging komt op een helling als 
het rempedaal wordt losgelaten. Het systeem 
treedt in werking op hellingen van meer dan 3% 
en houdt de auto ongeveer twee seconden op zijn 
plaats. De bestuurder kan zo rustig zijn voet van 
het rempedaal naar het gaspedaal verplaatsen.

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.

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

NIEUWNIEUW
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TECHNOLOGIEËN

EFFICIENCY

EN RIJPLEZIER
Citroën C4 Cactus is op alle fronten een efficiënt ontwerp. Een 

ontwerp dat het concrete en positieve antwoord is op de 

hedendaagse uitdagingen: hoe kan het rijplezier worden vergroot 

terwijl het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot worden 

verminderd? Met het oog daarop is het gewicht van de auto zo 

laag mogelijk gehouden en is hij uitgerust met PureTech-

benzinemotoren van de nieuwste generatie, die uitstekende 

prestaties combineren met lage verbruikscijfers. 

De automatische transmissie EAT6, die wordt geleverd in  

combinatie met de PureTech 130 S&S en BlueHDi 120 S&S, 

staat garant voor snel en soepel schakelen en een ongekend 

gebruikscomfort. 

Citroën C4 Cactus is ook leverbaar met de krachtigste PureTech-

motor: de PureTech 130 S&S.
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* De motoren PureTech 110 S&S en PureTech 130 S&S zijn  
in 2015, 2016 en 2017 onderscheiden met de titel “Engine of  

the Year” 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”.

TECHNOLOGIEËN

Citroën C4 Cactus is leverbaar met twee motoren die 

zijn verkozen tot Engine of the Year*: de PureTech 

110 S&S (handgeschakelde 6-versnellingsbak) en de 

PureTech 130 S&S (automatische transmissie EAT6). 

De BlueHDi-technologie van de uitvoeringen met 

dieselmotor betekent een belangrijke stap vooruit op 

het gebied van milieu. Het roetfilter van deze motor 

houdt 99,9% van de roetdeeltjes in het uitlaatgas 

tegen, terwijl de katalysator 90% van de 

stikstofoxiden (NOx) omzet. De PureTech-

benzinemotoren en de BlueHDi-dieselmotoren 

voldoen aan de Euro 6-normen die met name zijn 

bedoeld om de NOx-uitstoot te verminderen.

MOTOREN 

VAN DE NIEUWSTE 

GENERATIE

Meer informatie op citroen.nl

NIEUWE

EURO 6.2

MOTOREN
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UITRUSTING

9 CARROSSERIEKLEUREN 5 INTERIEURAMBIANCES

(M): Metallic – (P): Parelmoer – (N): Niet-metallic.
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van Citroën C4 Cactus. De uitvoeringen van de auto's die Citroën in de Europese Unie op de markt brengt, kunnen van 
land tot land verschillen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, standaard of optioneel, verwijzen wij u naar het document "Prijslijst, uitrustingsspecificaties & technische gegevens" dat u kunt downloaden op 
de website citroen.nl.

STANDAARDAMBIANCE AMBIANCE METROPOLITAN RED

AMBIANCE WILD GREY AMBIANCE HYPE GREY

AMBIANCE HYPE RED

4 COLOR PACKS

ANODISED DEEP RED

SILVER CHROME

ANODISED WHITE

GLOSSY BLACKOBSIDIAN BLACK (M) PLATINIUM GREY (M) STEEL GREY (M)

PEARL WHITE (P)

DEEP PURPLE (M) SPORT RED (N)POLAR WHITE (N)

EMERALD BLUE (M) OLIVE BROWN (N)

48 49



ACCESSOIRES VELGEN EN WIELDOPPEN

AFMETINGEN

* Breedte zonder / met uitgeklapte buitenspiegels.

UITRUSTING

AFNEEMBARE TREKHAAK

DAKDRAGERS

BESCHERMBAK
BAGAGERUIMTE

VERCHROOMDE 
BUITENSPIEGELKAPPEN

LICHTMETALEN VELGEN 16“ 
SQUARE GREY

LICHTMETALEN VELGEN 16“ 
DECLIC (1)

(1) Leverbaar als accessoire.

LICHTMETALEN VELGEN 16“ 
SQUARE BLACK

LICHTMETALEN VELGEN 17“ 
CROSS BLACK

WIELDOPPEN 16“ 
CORNER

LICHTMETALEN VELGEN 17“ 
CROSS 

C O N T R A C T

G A R A N T I E

COMMERCIEEL:  2 JAAR, reparatie of vervanging van defecte onderdelen als gevolg van een product- of fabricagefout. 

 Citroën Assistance, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

LAK:  3 JAAR voor personenauto’s. 2 jaar voor bedrijfsauto's. 

TEGEN DOORROESTEN:  12 JAAR voor personenauto’s. 5 jaar voor bedrijfsauto’s. 

VERLENGDE GARANTIE:  Met de verlengde garantieverzekering van MyCitroën FreeDrive kunt u de twee jaar commerciële 

 garantie verlengen tot drie, vier of vijf jaar. Daarnaast dekt de verlengde garantieverzekering

 uitgebreide pechhulpverlening met Citroën Assistance. MyCitroën FreeDrive is toegesneden 

 op uw persoonlijke situatie. Naast de keuze voor de looptijd en het aantal kilometers, kunt

 u de verlengde garantieverzekering uitbreiden met de bouwstenen: onderhoud, vervanging 

 van slijtagedelen (excl. banden), een jaarlijkse aircocheck  en het Citroën-bandencontract.

Neem voor meer informatie en tarieven contact op met uw Citroën-verkooppunt, of ga naar www.citroen.nl/freedrive.

Neem voor meer informatie over de voorwaarden contact op met uw Citroën-verkooppunt. 

Voor meer  

informatie: 

citroen.nl

Financierings-

mogelijkheden 

en service-

aanbod.

HUUR EEN CITROËN BIJ CITROËN 

Hebt u een MPV voor een vakantie met het gezin, een bedrijfsauto voor een verhuizing of gewoon een 
auto voor een weekendje weg nodig? Denk dan aan de mogelijkheid om een auto te huren bij uw 
Citroën-dealer.

BEOORDEEL UW AUTO EN DEEL DIT MET ANDEREN 

of beoordeel uw Citroën-verkooppunt na het kopen van een auto of een reparatie die in de werkplaats 
aan uw auto is uitgevoerd. Het cijfer en de beoordeling worden op de Citroën-site gepubliceerd. 

DOWNLOAD DE MOBIELE APP SCAN MY CITROËN 

zodat u de boorddocumentatie van uw auto altijd bij de hand hebt! Als u een onderdeel van uw auto 
scant, krijgt u dankzij augmented reality direct toegang tot de informatie over het desbetreffende 
onderdeel. 

DOWNLOAD DE MOBIELE APP MY CITROËN 

waarmee u op uw smartphone alle informatie over uw auto op één plaats bij elkaar hebt en toegang hebt 
tot alle Citroën-services. 

AUTOMOBILES CITROËN - RCS Paris 642050199. 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 kenmerken van de hier getoonde uitvoeringen te wijzigen, zonder de verplichting dit document te hoeven aanpassen. De weergegeven kleuren geven slechts een indicatie van de daadwerkelijke kleur; met de huidige 

druktechnieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweergave niet mogelijk. Neem voor meer informatie 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. 

reviews

citroen.nl
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MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA 
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app MYCitroën. 
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