
Cenníková 
cena

POHODA 
BONUS

PRIVILÉGE 
BONUS (1)

AKCIOVÁ 
CENA (2)

FEEL PureTech 110 S&S Manuálna 6-stupňová  81 kW/110 k 14 490 € 1 000 € 500 € 12 990 €

FEEL PACK PureTech 110 S&S Manuálna 6-stupňová  81 kW/110 k 15 190 € 1 000 € 500 € 13 690 €

SHINE
PureTech 110 S&S Manuálna 6-stupňová  81 kW/110 k 16 290 € 1 000 € 500 € 14 790 €
PureTech 130 EAT6 Automatická 6-stupňová  96 kW/130 k 18 390 € 1 000 € 500 € 16 890 €
BlueHDi 120 EAT6 Automatická 6-stupňová  88 kW/120 k 19 790 € 1 000 € 500 € 18 290 €

S&S – Stop & Start systém

Akcia platí od 1. 7. do 31. 8. 2020. Celá ponuka C4 CACTUS platí len do vypredania skladových zásob, vozidlá nie je možné objednať do výroby. (1) CITROËN PRIVILEGE BONUS JE PLATNÝ LEN 
V PRÍPADE FINANCOVANIA VOZIDLA CEZ CITROËN FINANCIAL SERVICES. (2) AKCIOVÁ CENA ZAHŔŇA POHODA BONUS A PRIVILEGE BONUS! CITROËN FINANCIAL SERVICES je financovanie 
poskytovane spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Ponuka financovania s využitím Privilege Bonusu Vám bude poskytnutá predajcom značky Citroën. Ponuka 4-ročnej záruky ZDARMA platí pre všetky vozidlá 
objednané počas platnosti akcie a ide o program záruky ESSENTIAL DRIVE na 48 mesiacov / 60 000 km (nie pre C-SERIES a POHODA). Využívanie služby 8-ročná asistencia je viazaná na bezplatnú registráciu. 
Všetky ceny uvádzané v akciovom cenníku sú platné v prípade registrácie vozidla kupujúcim v členských štátoch Európskej únie (EU), štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku, ktorú 
kupujúci riadne preukáže predávajúcemu predložením kópie príslušného osvedčenia o evidencii vozidla najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vozidlo prevzaté zákazníkom. V prípade 
nesplnenia uvedených podmienok platia ceny a príplatky uvádzané v základnom cenníku. Použitie akciového cenníka je vylúčené aj v prípade špekulatívneho konania, najmä účelovej registrácie alebo zmeny 
registrácie vozidla. Viac informácií poskytne autorizovaný predajca na vyžiadanie. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázok vozidla je ilustračný.

CITROËN C4 CACTUS HATCHBACK
CENNÍK / VYBAVENIE / TECHNICKÉ PARAMETRE
1. júl 2020

C-SERIES
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LIMITOVANEJ  
SÉRIE
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PureTech 110 S&S manuálna 6-st.  81 kW/110 k 14 990 € 500 € 14 490 €
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CITROËN C4 CACTUS HATCHBACK

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

>  ESP + ASR – elektronický stabilizačný program 
a protipreklzový systém

>  ABS + REF (rozdeľovač brzdného účinku) + AFU 
(podpora brzdenia v núdzovej situácii)+ automatické 
spustenie výstražných svetiel pri prudkom brzdení

>  Pomoc pri rozjazde do kopca
>  Nepriama detekcia podhustenia pneumatík (DSGI)
>  6 airbagov (airbag vodiča, deaktivovateľný strešný 

airbag spolujazdca, bočné a hlavové airbagy)
>  Programovateľný tempomat s obmedzovačom 

rýchlosti
>  5x výškovo nastaviteľné opierky hlavy
>   2x bezpečnostné úchyty ISOFIX na upevnenie 

detskej sedačky na zadných sedadlách
>  Automatické uzamknutie dverí a batožinového 

priestoru pri rozjazde (automatická 
deaktivácia v prípade dopravnej nehody)

>  Akustická a vizuálna signalizácia nezapnutých 

bezpečnostných pásov vpredu, signalizácia 
odopnutia bezpečnostného pásu vzadu

>  Denné LED svetlá
>  Manuálna detská poistka na zadných dverách
>  Združený prístroj s digitálnym zobrazovaním
>  Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
>  Elektrický posiľňovač riadenia s variabilným 

účinkom v závislosti od rýchlosti + indikátor zmeny 
prevodového stupňa (iba s manuálnou prevodovkou)

>  Elektricky ovládané predné okná
>  El. ovládané vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
>  Dotykový 7“ multifunkčný farebný displej
>  Citroën RCC1 Rádio AM /FM (6x repro) MP3 + 

konektor USB +  
Hands-free Bluetooth

>  Zásuvka 12V
>  MagicWash (ekonomické ostrekovanie čelného skla 

– integrované trysky priamo v stieračoch) 

> Nový Airbump® v spodnej časti dverí
>  TOP BOX : úložná skrinka pred spolujazdcom
>  Oceľové disky kolies 16“ + okrasné kryty 

kolies Corner
>  Tlmiče s progresívnymi hydraulickými dorazmi
>  Látkové čalúnenie
> Zadné výklopné okná
>  Plastové ochranné nadblatníky
>  Manuálna klimatizácia
> Výškovo a osovo nastaviteľný volant v koži
>  Zadný parkovací asistent (1)

>  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
>  Sedadlo vodiča s bedrovým nastavením (1)

> Delené zadné sedadlo
>  Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
>  Predné hmlové svetlomety s prídavným svetlom 

do zákrut
>  Predná lakťová opierka s úložným priestorom

FEEL

>  Zadný parkovací asistent
>  Pack AUTO (Automatická klimatizácia, dažďový 

senzor, automatické svetlá)

>  Elektrochromatické spätné zrkadlo
>  Sedadlo vodiča s bedrovým  

nastavením

>  Oceľové disky kolies 16“ + okrasné kryty 
STEEL&STYLE

FEEL PACK (NAVYŠE K VÝBAVE FEEL)

> Disky kolies z ľahkých zliatin 16“ SQUARE
>  Dymové zadné okno a zadné bočné okná
> Elektricky sklápateľné spätné zrkadlá
> Cúvacia kamera (2)

> Pack Glossy Black
> Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
>  Citroën NAV 3D na dotykovom displeji 7“ : navigačný 

systém 3D s integrovanou mapou Európy, rádio  

AM/FM (6x repro, + Hands-free Bluetooth + kontektor 
USB

SHINE (NAVYŠE K VÝBAVE FEEL PACK)

(1) Nie pre vozidlá od A030. (1) od výroby A030. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

POHODA (NAVYŠE K VÝBAVE FEEL PACK)

>  Mirror Screen
>  Vyhrievané predné sedadlá
>  15“ rezervné koleso

>  Pack CITY CAMERA : parkovacia kamera, zadný 
parkovací asistent

>  Interiér WILD GREY – látkový sivý poťah + sedadlá 

ADVANCED COMFORT + výškovo nastaviteľné 
sedadlo spolujazdca

>  Farba karosérie podľa dostupnosti na sklade



CITROËN C4 CACTUS            C-SERIES LIMITOVANÁ EDÍCIA

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

>  Elektricky sklápateľné spätné zrkadlá
> Mirror Screen
>  Pack COLOR RED : červený prvok na Airbumpe ® 

a orámovanie hmlových svetlometov v červenej farbe 
>  Sedadlá ADVANCED COMFORT so sivým 

čalúnením v štýle C-SERIES s prvkami 
v červenej farbe

>  Autokoberce s červeným štepovaním
> Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
>  Dymové zadné okno a zadné bočné okná
> Biela nemetalická farba karosérie
>  15“ rezervné koleso
>  Vyhrievané predné sedadlá
>  Cúvacia parkovacia kamera

>  Citroën RCC2 rádio AM/FM/DAB (6x repro) 
+ MP3 + USB + Bluetooth + Mirror Screen

C4 CACTUS C-SERIES (NAVYŠE K VÝBAVE FEEL PACK)

FARBY CITROËN C4 CACTUS C-SERIES

ŠTÝL INTERIÉRU

Sedadlá s čalúnením v štýle C-SERIES s červeným  
štepovaním a prvkom v tej istej farbe

Sedadlá ADVANCED COMFORT Dotykový 7“ multifunkčný farebný displej

Orámovanie hmlových svetlometov v červenej farbe s prvkom v rovnakej farbe na Airbump.



CITROËN C4 CACTUS HATCHBACK

FARBY KAROSÉRIE A PACKY COLOR

(M) metalická farba – (N) nemetalická farba – (P) perleťová farba

ČIERNA OBSIDIEN (M)

BIELA PERLE NACRÉ (P)

SIVÁ PLATINIUM (M)

MODRÁ EMERAUDE (M)

BIELA BANQUISE (N)

SIVÁ ARTENSE (M)

ČERVENÁ ADEN (N)

DISKY A OZDOBNÉ KRYTY KOLIES

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
17“ CROSS

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY  
16“ SQUARE GREY (1)

OZDOBNÝ KRYT 16“
STEEL & STYLE

OZDOBNÝ KRYT 16“ 
CORNER

ŠTÝLY INTERIÉRU

INTERIÉR STONE GREY INTERIÉR METROPOLITAN RED INTERIÉR WILD GREY



kód opcie FEEL FEEL  
PACK

POHODA C-SERIES SHINE

INTERIÉR / KOMFORT / FUNKČNOSŤ / BEZPEČNOSŤ / SEDADLÁ

Vyhrievané predné sedadlá NA01 300 € 300 € l l 300 €

Sedadlo vodiča s bedrovým nastavením IT02 250 € l l l l

Zadný parkovací asistent UB01 250 € l l l l

Systém na sledovanie mŕtveho uhlu + predný parkovací asistent AO01 – – – 400 €

AUDIO / MULTIMÉDIA / KOMUNIKÁCIA

Citroën Connect Box (lokalizovaná asistencia + núdzové volanie) YR07 300 € 300 € – 300 € 300 €

Citroën RCC2 rádio AM/FM/DAB (6x repro) + MP3 + USB + Bluetooth + Mirror Screen RCRC 150 € 150 € – l –

CITROËN NAV 3D na dotykovom displeji 7“ : Navigačný systém 3D s integrovanou mapou 
Európy, rádio AM/FM so 6 reproduktormi, Bluetooth, konektor USB RCNA – 650 € – – l

CITROËN NAV 3D na dotykovom displeji 7“ : Navigačný systém 3D s integrovanou mapou 
Európy, rádio AM/FM/DAB so 6 reproduktormi, Bluetooth, konektor USB RCNN – 800 € – 800 € 150 €

Mirror Screen E201 200 € 200 € l l l

EXTERIÉR / VONKAJŠÍ VZHĽAD / ELEGANCIA / SVETLÁ A VIDITEĽNOSŤ

15“ rezervné koleso (pre PureTech verzie) / dojazdové rezervné koleso (pre BlueHDi)
RS06/
RS02

150 € 150 € l l 150 €

Disky kolies z ľahkých zliatin 16“ SQUARE SIVÉ ZHU3 – 400 € – – l

Okrasné kryty kolies 16” STEEL & STYLE ZH7T 400 € l – l –

Farby karosérie nemetalické (okrem bielej) …P0 300 € 300 € l (1) – 300 €

Metalická farba karosérie OMM0 500 € 500 € l (1) 300 € 500 €

Perleťová biela farba karosérie FCM6 680 € 680 € – 500 € 680 €

ČALÚNENIE

Interiér METROPOLITAN RED – látkový bežový poťah kombinovaný a prvkami v červenej 
farbe + sedadlá ADVANCED COMFORT + výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca + 
sedadlo vodiča s bedrovým nastavením

52AA 300 € 300 € – – 300 €

Interiér WILD GREY – látkový sivý poťah + sedadlá ADVANCED COMFORT + 
výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca + sedadlo vodiča s bedrovým nastavením

26FN 300 € 300 € l – 300 €

BALÍK VÝBAVY

Pack DRIVE ASSIST : Active Safety Brake + Driver Attention Alert, systém varovania 
pred zrážkou, systém upozornenia na nechcené prekročenie jazdného pruhu, 
Coffee Break Alert (upozornenie na možnú únavu vodiča), systém na informovanie vodiča 
na združenom prístroji o max.povolenej rýchlosti

D403 – 600 € – 600 € 600 €

Pack GLOSSY BLACK : dizajn prvok na Airbumpe® a rámiky okolo hmlových svetlometov 
vo farbe čierny lesk

ED60 150 € 150 € – – l

Pack COLOR WHITE : dizajn prvok na Airbumpe® a rámiky okolo hmlových svetlometov 
vo farbe biela (len pre vybrané farby karosérie)

ED61 150 € 150 € – – 0 €

Pack COLOR RED : dizajn prvok na Airbumpe® a rámiky okolo hmlových svetlometov 
vo farbe červená (len pre vybrané farby karosérie)

ED62 150 € 150 € – l 0 €

Pack COLOR SILVER : dizajn prvok na Airbumpe® a rámiky okolo hmlových svetlometov 
vo farbe strieborný chróm

ED63 150 € 150 € – – 0 €

Pack CITY CAMERA : parkovacia kamera, zadný parkovací asistent UB09 – 250 € l l l

Pack CITY CAMERA PLUS : parkovacia kamera, zadný a predný parkovací asistent UB07 – – – – 250 €

Pack SMART ACCESS : bezkľúčový prístup a štartovanie YD04 – – – 350 € 350 €

Pack AUTO (Automatická klimatizácia, dažďový senzor, automatické svetlá) WX28 450 € l l l l

l štandardná výbava / – nedá sa objednať
(1) – podľa dostupnosti na sklade.

C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na finančnú kompenzáciu.
Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný.

CITROËN C4 CACTUS HATCHBACK



l štandardná výbava / – nedá sa objednať

C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na finančnú kompenzáciu.
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ROZMERY



CITROËN C4 CACTUS HATCHBACK

MOTORY PureTech 110
S&S

PureTech 130 
S&S EAT6

BlueHDi 120  
S&S EAT6

Typ Zážihový,  
turbodúchadlom preplňovaný,  

elektronické viacbodové vstrekovanie,
12 ventilov

Zážihový,  
turbodúchadlom preplňovaný,  

elektronické viacbodové vstrekovanie,
12 ventilov

Vznetový,  
priame vysokotlakové  

vstrekovanie,  
16 ventilov

Palivo benzín benzín nafta

Počet valcov/počet ventilov 3/12 3/12 4/16

Zdvihový objem (cm3) 1199 1199 1499

Vŕtanie x zdvih v mm 75 x 90,5 75 x 90,5 75 x 84,8

Max. výkon v kW EHK (k DIN) pri ot/min 81 (110)/5500 96 (130)/5500 88 (120)/3750

Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min 205/1750 230/1750 300/1750

PREVODOVKA / RIADENIE

Typ Manuálna 
6--stupňová

Automatická
6-stupňová

Automatická 
6-stupňová

Technológia Stop & Start séria séria séria

Stopový priemer zatáčania (v m) 10,9 – 11,2 10,9 – 11,2 10,9 – 11,2

PODVOZOK / BRZDY / ROZMERY / PNEUMATIKY

Predná náprava Nezávislé zavesenie kolies typ pseudo Mac Pherson s trojuholníkovými ramenami, vinuté pružiny,  
hydraulické teleskopické tlmiče, stabilizátor

Zadná náprava Deformovateľná traverza, vinuté pružiny, hydraulické teleskopické tlmiče, stabilizátor

Pneumatiky v závislosti od výbavy* 205/55 R 16V
205/50 R 17V

205/55 R 16V 
205/50 R 17V

205/55 R 16V 
205/50 R 17V

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (v dm3)

Objem batožinového priestoru podľa VDA pod krytom  
(s rezervným kolesom/bez rezervného kolesa) 348/358 348/358 348/358

Objem batožinového priestoru podľa VDA pod strechu  
po 1. rad sedadiel 1170 1170 1170

HMOTNOSŤ (v kg)

Prevádzková hmotnosť 1207 1220 1296

Celková hmotnosť 1585 1625 1680

Maximálna povolená hmotnosť 2535 2575 2630

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu 580 580 625

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu 950 950 950

VÝKON PODĽA ES/EHK (s vodičom)

Maximálna rýchlosť (km/h) 197 207 201

1000 m pevný štart (s) 30,6 29,6 30,1

0 – 100 km/h (s) 9,2 8,6 8,7

SPOTREBA A EMISIE NEDC

Mesto (l/100 km) 5,7 5,7 4,4

Mimo mesta (l/100 km) 3,9–4,0 4,2 3,6

Mix (l/100 km) 4,6 4,7 3,9

Emisie CO2 (g/km) 104–106 108 101

Objem nádrže v litroch 50 50 50

SPOTREBA A EMISIE WLTP

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,7–6,1 n/a 4,9–5,3

Emisie CO2 (g/100 km) 128–137 n/a 127–140

Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu.
* Ohľadne rozmerov sériovo dodávaných pneumatík a alternatívnych rozmerov pneumatík povolených v  závislosti od typového schválenia sa informujte u Vášho predajcu. Motorizácie nemusia mať 
povolené všetky uvedené rozmery pneumatík,  n/a – hodnoty neboli potvrdené výrobcom v čase vydania cenníka, budú doplnené neskôr.

C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť výbavu a technické údaje vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Technické údaje sa môžu mierne líšiť od uvádzaných hodnôt 
v závislosti od modelu a výbavy vozidla. C Automobil Import, s. r.  o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, tel. +421 (0)2 53 48 39 00, fax +421 (0)2 53 48 39 80, www.citroen.sk. Podrobné  
informá cie Vám poskytne autorizovaný predajca Citroën.

C4 CACTUS
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