
citroËn C4 CaCtus 
Úroveň  
výbavy Motor cena  

(Kč)
Akční sleva  

(Kč) (*)
Bonus za  

starý vůz (Kč)
Akční cena  

(Kč) (1)

C-sERIEs
1.2 Puretech 110 S&S MAn6 454 900 40 000 20 000 394 900
1.5 BlueHDi 100 S&S MAn6 481 900 42 000 20 000 419 900

sHINE 
PaCK 

1.2 Puretech 110 S&S MAn6 466 900 12 000 20 000 434 900
1.5 BlueHDi 100 S&S MAn6 503 900 29 000 20 000 454 900

>   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 60 000 km

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

5
let znAčKové 

záruKy

(1)  Akční ceník s platností od 1. 8. 2020. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 8. 2020 a předané do 5. 9. 2020 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.

* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.
Všechny uvedené ceny v akčním ceníku jsou platné v případě registrace vozidla kupujícím v členských státech Evropské unie (EU), státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ve 
Švýcarsku, kterou kupující řádně prokáže prodávajícímu předložením kopie příslušného osvědčení o evidenci vozidla nejpozději do 5 pracovních dní od převzetí vozidla. V případě nesplnění uve-
dených podmínek platí ceny uváděné v základním ceníku. Použití akčního ceníku je též nepřípustné v případě spekulativního chování, především při účelových registracích nebo změně registrace.



citroËn C4 CaCtus 

StAnDArDní výBAvA

c-SerieS

SHine PAcK = c-SerieS +

>  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
>  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
>  Palubní počítač
>  Ukazatel vnější teploty
>  Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
>  Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
>  Paket Město:  

  - Zadní parkovací asistent 
>  Elektricky ovládaná okna předních dveří
>  elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná 

zrcátka, elektricky sklopná

>  Zatmavená skla zadních oken
>  Výklopná zadní okna
>  Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
>  Výškově a podélně nastavitelný volant
>  Kožený volant 
>  Manuálně nastavitelná bederní opěrka sedadla řidiče
>  Paket Automatic: 

- Automatická klimatizace 
- Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti 
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem 

>  Pylový a prachový filtr
>  Přídavné stylové LED světlomety
>  Zadní LED světlomety s efektem 3D
>  Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do 

zatáček
>  Stěrače “Magic Wash” (ostřikovací mechanismus 

je součástí stěrače)
>  Stěrač zadního okna
>  Protisluneční clony na straně řidiče a spolujezdce 

s kosmetickým zrcátkem na straně řidiče
>  Osvětlení interiéru pro první a drouhou řadu sedaček 
>  Osvětlení zavazadlového prostoru
>  Dotykový displej 7” s ovládáním hlavních funkcí 

vozidla
>  citroËn connect rádio (rádio mono-tuner,  

AM/FM/DAB, 6x repro, konektor USB, prostorové 
rozložení zvuku)

>  Bluetooth (hands free, ovládání na volantu, 
integrovaný mikrofon)

>  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
>  Originální madla dveří
>  Chromovaný rámeček krytu reproduktorů  

předních dveří
>  Sklopná lavice ve druhé řadě dělená v poměru  

2/3 - 1/3
>  “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
>  Dva držáky nápojů integrované v přední části středové 

konzole
>  Pevný kryt zavazadlového prostoru
>  Loketní opěrka s uzavíratelnou schránkou mezi 

předními sedadly
>  Zásuvka 12V vpředu
>  Ocelové disky kol R16, pneumatiky 205/55 R16, 

okrasné kryty kol “Steel & Style 3D 16”
>  Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky
>  Pack Look - C-SERIES: kryty vnějších zpětných zrcátek 

v černé barvě Brillant, kliky dveří v barvě karoserie, 
dekor světlometů a airbumpů v barvě červená tmavá

>  Nemetalický lak Bílá BANQUISE

>  Paket Kamera Plus:  
  - Paket Kamera 
  - Přední parkovací asistent

>  Paket Bezpečnost: 
  - Active Safety Brake 
  -  AFIL - Varování před neúmyslným opuštěním 

jízdního pruhu
     - Driver Attention Alert
     -  Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji 

po 2 hodinách nepřerušené jízdy)
     -  Systém rozpoznávání dopravních značek 

omezujících rychlost

>  citroën connect nAv (integrovaná mapa Evropy) + 
Mirror Screen

>  Hliníkové disky kol “Cross” R17, pneumatiky 
205/50 R17

>  Hands free přístup a startování vozu

>  Pack Look - Shine: kryty vnějších zpětných zrcátek 
v černé barvě Brillant, kliky dveří v barvě karoserie, 
dekor světlometů a airbumpů v barvě  
černá Brillant



Okrasný kryt Steel & Style 3D 16”

citroËn C4 CaCtus 

výBAvA SHine PAcK

Látka Silica šedá / WILD GREY

výBAvA c-SerieS

Látka Silica šedá / C-SERIES

  

 

Hliníkový disk CROSS 17”

  

 



citroËn C4 CaCtus 

PříPlAtKová výBAvA
> PASivní BezPečnoSt C-sERIEs sHINE PaCK
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
 

> AKtivní BezPečnoSt
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
 

> řízení A JízDní inForMAce
Elektrický posilovač řízení
Palubní počítač
Ukazatel vnější teploty
Paket Město:  
- Zadní parkovací asistent UB01 –

Paket Kamera:  
- Paket Město  
- Zpětná parkovací kamera

UB09 9 000 –

Paket Kamera Plus:  
- Paket Kamera  
- Přední parkovací Asistent

UB07 –

Systém sledování mrtvého úhlu (SAM) AO01 – 9 000
Paket Bezpečnost: 
- Active Safety Brake 
- AFIL - Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu 
- Driver Attention Alert 
- Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji po 2 hodinách nepřerušené jízdy) 
- Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost

D403 15 000

Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
 

> KoMFort
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Elektricky ovládaná okna předních dveří
Výklopná zadní okna
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, elektricky sklopná
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou  
Výškově a podélně nastavitelný volant  
Kožený volant  
Zatmavená skla zadních oken  
Hands free přístup a startování vozu  –
 

> toPení A vĚtrání
Pylový a prachový filtr
Paket Automatic: 
- Automatická klimatizace 
- Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti 
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem 

 

 

> SvĚtlA A viDitelnoSt
Přídavné stylové LED světlomety
Zadní LED světlomety s efektem 3D
Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
Stěrače "Magic Wash" (ostřikovací mechanismus je součástí stěrače)
Stěrač zadního okna
Protisluneční clony na straně řidiče a spolujezdce s kosmetickým zrcátkem na straně řidiče
Osvětlení interiéru pro první a drouhou řadu sedaček
LED osvětlení interiéru pro první a drouhou řadu sedaček
Osvětlení zavazadlového prostoru



> AuDioSyStéMy A nAviGAce C-sERIEs sHINE PaCK
Dotykový displej 7" s ovládáním hlavních funkcí vozidla
Bluetooth (hands free, ovládání na volantu, integrovaný mikrofon)
CITROËN Connect Rádio + DAB (rádio mono-tuner, AM/FM, 6x repro, dálkové ovládání na volantu,  
prostorové rozložení zvuku) + Mirror Screen RCRC –

Citroën Connect NAV (integrovaná mapa Evropy) + Mirror Screen + DAB RCNN 18 000
CITROËN Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM) YR07 7 500 7 500
 

> SeDADlA
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
Manuálně nastavitelná bederní opěrka sedadla řidiče
Originální madla dveří
Sklopná lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3 - 1/3
Vyhřívaná přední sedadla (4 stupně intenzity vyhřívání) NA01 7 000 7 000
 

> čAlounĚní / interiér
Látka Silica šedá / C-SERIES E6FH –
Látka Silica šedá / WILD GREY 26FN –
Vkládané textilní koberečky
 

> vAriABilitA A oDKláDAcí ProStory
"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
Dva držáky nápojů integrované v přední části středové konzole
Pevný kryt zavazadlového prostoru
Loketní opěrka s uzavíratelnou schránkou mezi předními sedadly
Zásuvka 12V vpředu
 

> KolA   
Ocelové disky kol R16, pneumatiky 205/55 R16, okrasné kryty kol "Steel & Style 3D" –
Hliníkové disky kol "Cross" R17, pneumatiky 205/50 R17 ZH57 –
Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky
Náhradní ocelové kolo R15 
(pouze pro 1.2 PureTech 110 MAN6) RS06 3 500 3 500

Dojezdové náhradní ocelové kolo  
(pouze pro motor 1.5 BlueHDi 100) RS02 3 500 3 500
 

> eleGAnce
Pack Look - C-SERIES: kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě Brillant, kliky dveří v barvě karoserie,  
dekor světlometů a airbumpů v barvě červená tmavá

–

Pack Look - Shine PACK: kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě Brillant, kliky dveří v barvě karoserie,  
dekor světlometů a airbumpů v barvě černá Brillant –

Chromovaný rámeček krytu reproduktorů předních dveří
Paket styl ČERNÝ ED60 –
Paket styl ČERVENÝ ED62 0*
Paket styl STŘÍBRNÝ ED63 – 0*
Nemetalický lak (Bílá Banquise) P0WP
Metalický lak 0MM0 14 500 14 500
Speciální perleťový lak Bílá Perle Nacré M6FC 18 000 18 000
   = standard   – = nelze objednat

citroËn C4 CaCtus 

PříPlAtKová výBAvA

tecHnicKé PArAMetry
ROZMĚRY NOVÉHO CITROËN C4 CACTUS

1

* Šířka vozu bez / včetně vnějších zpětných zrcátek

Objem zavazadlového prostoru: 358 l

ROZMĚRY NOVÉHO CITROËN C4 CACTUS

1

* Šířka vozu bez / včetně vnějších zpětných zrcátek

Objem zavazadlového prostoru: 358 l

ROZMĚRY NOVÉHO CITROËN C4 CACTUS

1

* Šířka vozu bez / včetně vnějších zpětných zrcátek

Objem zavazadlového prostoru: 358 l

ROZMĚRY NOVÉHO CITROËN C4 CACTUS

1

* Šířka vozu bez / včetně vnějších zpětných zrcátek

Objem zavazadlového prostoru: 358 l



> Motor 1.2 Puretech 110 S&S MAn 6 1.5 BueHDi 100 S&S MAn6
Zdvihový objem v cm3 1199 1499
Vrtání x zdvih v mm 75 x 90,5 75 x 84,8
Max. výkon v kW (k CEE)  
při ot/min

81 (111) 75 (102)
5500 3500

Max. točivý moment v Nm CEE 
při ot/min

205 250
1750 1750

Elektronické statické zapalování –
Filtr pevných částic (FAP) –
Emisní norma Euro 6.3 Euro 6.3
Technologie Stop&Start

> PřevoDy, řízení
Převodovka Manuální Manuální
Počet převodových stupňů 6 6

> PneuMAtiKy
Pneumatiky* 205/55 R16 205/50 R17                     

> oBJeMy
Počet míst 5 5
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3 348 348
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly  
až ke stropu v dm3 358 / 1170 358 / 1170

> HMotnoSt (v kg)
Provozní hmotnost (1) 1160 1160
Užitečná hmotnost (2) 425 470
Největší povolená hmotnost 1585 1630
Maximální hmotnost přívěsu      nebržděného / 

bržděného (3)
580 580
950 950

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 2535 2560
Maximální zatížení střešního nosiče 80 80

> Provozní vlAStnoSti (pouze řidič)
Max. rychlost v km/h 197 190
1000 m s pevným startem v sekundách 31,8 32,8
Z 0 na 100 km/h v sekundách 10,3 11,1

> SPotřeBA - cyKluS neDc
Městský provoz (l/100 km) 5,7 4,0 
Mimoměstský provoz (l/100 km) 3,9 3,0 
Smíšený provoz (l/100 km) 4,6 3,4
Emise CO2 (g/km) 105 89

> SPotřeBA - cyKluS WlPt
Smíšený provoz (l/100 km) 5,7 / 5,8 (4) 4,5
Emise CO2 (g/km) 129 / 130 (4) 118

> oBJeM PAl. náDrŽe (v litrech)
Bezolovnatý benzin 50 –
Motorová nafta – 45
 

citroËn C4 CaCtus 

tecHnicKé PArAMetry

Doporučené ceny v Kč s DPH platné od 1. 8. 2020. 
Popis odpovídá modelovému roku AM32. zahájení výroby 1. 7. 2020. 

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.  
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

Cyklus NEDC:
Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.) a profil testovacího řidiče odpovídá klidné jízdě (dle metodiky NEDC, zjištěno přepočtem z jízdního cyklu WLTP).
• Spotřeba ve městě je získána testováním vozidla na 4 km dlouhé trase vedoucí centrem města.
• Mimoměstské spotřeby bylo dosaženo v testu na 7 km dlouhé trati mimo městskou aglomeraci.
• Kombinovaná spotřeba odpovídá kombinaci spotřeby ve městě a mimo město, tedy na kombinované 11 km dlouhé trati.

Cyklus WLTP:
Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci 
vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě.
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový 
jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. 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) Hodnoty platné pro výbavy C-SERIES / SHINE PACK.
*  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. Na některých verzích není k dispozici 

žádný alternativní rozměr.



CItROËN fINaNCIaL sERVICEs

OPERatIVNí LEasING PRO sOuKROmé OsOby

RELaX Operativní Leasing
> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GaP v ceně

RELaX PLus full service Leasing
> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GaP v ceně
> asistenční služba v rámci Eu, až 4 dny náhradní vůz zdarma
> servisní náklady i sada zimních pneumatik v ceně
> Dálniční známka pro ČR v ceně
> servisní náklady smlouvou fREEDRIVE

mODELOVá VERzE 
(pro jiné verze/výbavu kontaktujte autorizovaného 
dealera CItROËN)

sPLátKy VOzu

LEasING 48 m / 80 000 km 36 m / 60 000 km

C4 CaCtus sHINE PaCK  
1.2 Puretech 130 s&s Eat6

RELaX od 6 616 Kč od 7 133 Kč

RELaX PLus od 8 559 Kč od 8 933 Kč

Platnost podmínek:
> výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy při složení 10% akontace;
>  nabídka RELAX a RELAX PLUS platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 , 36 nebo 48 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
> podléhá schválení bonity klienta ze strany leasingové společnosti;
> C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
> zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
> v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným dealerem CITROËN.

 


