ČISTÍME ČESKÉ
SILNICE!*
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CITROËN C4 CACTUS
SPECIÁLNÍ AKČNÍ SÉRIE ONETONE

LET ZNAČKOVÉ
ZÁRUKY

kW / k CEE

Ekologický bonus (2)

Akční cena (1)

1.2 PureTech 110 S&S MAN

81/110

75 000

418 400 Kč

OneTone

1.2 PureTech 110 S&S EAT6

81/110

75 000

458 400 Kč

OneTone

1.6 BlueHDi 100 MAN

73/100

75 000

458 400 Kč

Úroveň výbavy

Motor

OneTone

> Exkluzivní ﬁnancování CITROËN PRIVILEGE (*) s ﬁnančním bonusem 10 000 Kč vč. DPH z Akční ceny (1) vozu.
Ideální volba s možností nízké anebo nulové akontace, s délkou ﬁnancování od 1 roku až do 6 let bez jakýchkoliv poplatků
za uzavření smlouvy.
> Prodloužená značková záruka EssentialDrive na 5 let nebo 80 000 km*

(1)

Akční ceník s platností od 1. 10. 2017. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 10. 2017 a předané do 7. 11. 2017 nebo do vyprodání zásob. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou
nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Na ceny vozů objednávaných do výroby se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN. Konkrétní nabídku Vám zašle nebo potvrdí Váš autorizovaný prodejce. Akce platí pouze u participujících prodejců
CITROËN na území ČR.
(2)
Ekologický bonus je určen pro všechny zákazníky při nákupu nového vozu a není podmíněn výkupem ojetého vozu. Šrotovné je určeno pro zákazníky, kteří při pořízení nového vozu nabídnou svůj starý vůz protiúčtem;
akceptace této nabídky je plně v kompetenci autorizovaného prodejce.
* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

CITROËN C4 CACTUS
SPECIÁLNÍ AKČNÍ SÉRIE ONETONE
STANDARDNÍ VÝBAVA
> Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností
odpojení airbagu spolujezdce
> Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
> Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým
předpínačem a omezovačem tahu
> 3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu
> Akustická a vizuální signalizace nezapnutých
bezpečnostních pásů vpředu, vzadu signalizace
rozepnutí bezpečnostního pásu
> 5x výškově nastavitelné opěrky hlavy
> 2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské
sedačky na krajních sedadlech druhé řady
> Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru
za jízdy
> ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná
aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
> Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
> Nepřímá kontrola poklesu tlaku vzduchu
v pneumatikách
> Elektrický posilovač řízení
> Ukazatel řazení rychlostních stupňů (není k dispozici
pro motor 1.2 PureTech 110 S&S EAT6)
> Palubní počítač
> Ukazatel vnější teploty
> Zadní parkovací asistent, elektricky vyhřívaná vnější
zpětná zrcátka
> Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
> Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
> Elektricky ovládaná okna předních dveří
> Výklopná zadní okna

> Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
> Elektricky vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
> Výškově nastavitelný volant
> Tónovaná skla
> Kožený volant v dvoubarevném provedení
s chromovaným dekorem
> Zatmavená skla zadních oken
> Automatická klimatizace
> Pylový a prachový ﬁltr
> Přídavné stylové LED diodové světlomety
> Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení
do zatáček
> Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
> Stěrače “Magic Wash” (ostřikovací mechanismus
je součástí stěrače)
> Stěrač zadního okna
> Automatické stěrače s dešťovým senzorem
> Protisluneční clony na straně řidiče a spolujezdce
s kosmetickým zrcátkem na straně řidiče
> Osvětlení interiéru s funkcí postupného zhasínání,
osvětlení zavazadlového prostoru
> Nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů
(funkce “Guide Me Home”)
> Dotykový displej 7” s ovládáním hlavních funkcí
vozidla
> Audiosystém MP3 (rádio mono-tuner, AM/FM,
6x repro, dálkové ovládání na volantu, prostorové
rozložení zvuku)
> Bluetooth (hands free, ovládání na volantu,
integrovaný mikrofon)

> Navigační systém v dotykovém displeji 7”
(satelitní navigační systém GPS s barevným
dotykovým displejem 7” s kartograﬁckým zobrazením,
integrovaná mapa Evropy)
> Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
> Originální madla dveří
> Sklopná lavice ve druhé řadě dělená v poměru
2/3 - 1/3
> Látkové čalounění Mica
> “Top Box” - důmyslná a prostorná odkládací přihrádka
spolujezdce
> Úložné prostory v panelech předních dveří vhodné
k uložení láhve o objemu 1,5 litru
> Úložné prostory v panelech zadních dveří vhodné
k uložení 2 láhví o objemu 1,5 litru
> Loketní opěrka mezi předními sedadly s odkládacím
prostorem
> Kryt zavazadlového prostoru
> Zásuvka 12V vpředu
> Zásuvka typu Jack v přihrádce spolujezdce
> Konektor USB vpředu
> Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky
(kromě motoru 1.2 PureTech 110 EAT6)
> Pack Stone Grey: Harmonie interiéru šedá Stone Grey
> Pack Automatic: Automatická klimatizace,
samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti,
automatické stěrače s dešťovým senzorem,
nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů
(funkce “Guide Me Home”)

ROZDÍLNÉ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY SPECIÁLNÍ SÉRIE ONETONE
OneTone White

OneTone Black

OneTone Grey

Bílá PERLE NACRÉ
M6FC

Černá OBSIDIEN
M0XL

Šedá PLATINIUM
M0VL

CROSS BI-TON Bílá/Hliníková
ZHFP

CROSS 17” Černá
ZH4F

CROSS 17”
ZH57

AIRBUMP® DUNE
ED47

AIRBUMP® BLACK
ED48

AIRBUMP® GREY
ED50

+ Kryty vnějších zpětných zrcátek

Bílá

Černá lesklá

Černá lesklá

+ Podélné střešní nosiče

Bílá

Černá lesklá

Černá lesklá

+ Barva karosérie

+ Hliníkové disky kol 17”

+ AIRBUMP®

+ Speciﬁcký okrasný prvek sloupku C

C

CITROËN C4 CACTUS
SPECIÁLNÍ AKČNÍ SÉRIE ONETONE
PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
Pack City Camera: Zpětná parkovací kamera, zadní parkovací asistent, elektricky vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Pack Park Assist: Pack City Camera, Park Assist (automatické parkování do řady stojících vozidel), přední parkovací asistent
se systémem změření volného místa pro parkování, přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
Panoramatické střešní okno s vysokou tepelnou ochranou

UB09

8 000

UB10

15 000

OK01

12 000

CITROËN Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM)

YR05

7 500

Vyhřívaná přední sedadla (3 stupně intenzity vyhřívání)

NA01

8 000

Kombinované čalounění látka & velur Club Habana, Pack Habana Inside

24FE

10 000*

Látka Quartz Purple, Pack Purple Inside

26FJ

10 000*

Kombinované čalounění látka & kůže, Pack Stone Grey / Pack Habana Inside / Pack Purple Inside

25F_

22 000*
P. Habana Inside /
P. Purple Inside

Vkládané textilní koberečky
Pack Habana Inside: Harmonie interiéru hnědá Habana, loketní opěrka mezi předními sedadly s odkládacím prostorem,
vkládané textilní koberečky, speciﬁcký dekor na odkládací přihrádce spolujezdce "Top Box", chromované okruží kolem
reproduktorů
Pack Purple Inside: Harmonie interiéru ﬁalová Purple, loketní opěrka mezi předními sedadly s odkládacím prostorem,
vkládané textilní koberečky, speciﬁcký dekor na odkládací přihrádce spolujezdce "Top Box", chromované okruží kolem
reproduktorů
Náhradní ocelové kolo
- (o rozměru R15 pro všechy verze, v sérii pro motor 1.2 PureTech 110 EAT6)
- (pro motor 1.6 BlueHDi 100 MAN náhradní dojezdové kolo)
* Konkrétní možnost objednání je nutné ověřit v objednávkovém katalogu

Látka & velur Club
Látka & kůže
Látka Quartz
Látka & kůže
RS06
RS02

2 000

CITROËN C4 CACTUS
SPECIÁLNÍ AKČNÍ SÉRIE ONETONE
TECHNICKÉ PARAMETRY
1.2 PureTech
110 S&S MAN
1199
75 x 90,5
81 (110)
5500
205
1500

1.2 PureTech
110 S&S EAT6
1199
75 x 90,5
81 (110)
5500
205
1500

–
Euro 6

–
Euro 6

Manuální
5

Automatická
6

Manuální
5

205/55 R16,
205/50 R17

205/55 R16,
205/50 R17

205/55 R16,
205/50 R17

5
348
358 / 1170

5
348
358 / 1170

5
348
358 / 1170

nebržděného /
bržděného (3)
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy
Maximální zatížení střešního nosiče

1040
440
1555
400
400
1955
80

1125
465
1590
400
400
1990
80

1165
445
1610
570
825
2210
80

> PROVOZNÍ VLASTNOSTI (pouze řidič)
Max. rychlost v km/h
1000 m s pevným startem v sekundách
Z 0 na 100 km/h v sekundách

188
30,7
9,3

188
31,2
9,7

184
32,3
10,6

> SPOTŘEBA - NORMY CEE (1999/100)
Městský provoz (l/100 km)
Mimoměstský provoz (l/100 km)
Smíšený provoz (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)

5,8
4,0
4,7
105

6,5
4,3
5,1
118

4,2
3,3
3,6
95

> OBJEM PAL. NÁDRŽE (v litrech)
Bezolovnatý benzin
Motorová nafta

50
–

50
–

–
45

> MOTOR
Zdvihový objem v cm3
Vrtání x zdvih v mm
Max. výkon v kW (k CEE)
při ot/min
Max. točivý moment v Nm CEE
při ot/min
Elektronické statické zapalování
Filtr pevných částic (FAP)
Emisní norma
Technologie Stop&Start
> PŘEVODY, ŘÍZENÍ
Převodovka
Počet převodových stupňů
> PNEUMATIKY
Pneumatiky*

> OBJEMY
Počet míst
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly až ke stropu v dm3
> HMOTNOST (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost
Maximální hmotnost přívěsu

(1) Hmotnost může být vyšší v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném vybavení na přání. (2) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností. (3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
(4) Hodnota platná pro pneumatiky jiné než 185/65 R15.
* Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik.

* výška se střešními nosiči ** šířka včetně vnějších zpětných zrcátek

Doporučené ceny v Kč s DPH platné od 1. 10. 2017.
C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této
sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

1.6 BlueHDi
100 MAN
1560
75 x 88,3
73 (100)
3750
254
1750
–
Euro 6
–

