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CITROËN C4 CACTUS





DESIGN I en värld där utvecklingen går allt snabbare erbjuder
Citroën ett svar på dagens bilbehov. Med sin unika
design lägger Citroën C4 Cactus grunden för något
nytt inom bilvärlden och erbjuder dig mer design,
mer komfort och mer användbar teknik... med en
mycket god totalekonomi!SOM ÄR REN & GRAFISK



AIR



Airbump® är både snygga och praktiska och ger Citroën C4 Cactus ett rent, grafiskt och helgjutet
uttryck. De är integrerade i sidorna och stötfångarna och skyddar bilen från vardagens stötar (små
kollisioner upp till 4 km/h) utan att det behövs någon särskild reparation. De bidrar därmed till
minskade underhålls- och reparationskostnader för bilen.

BUMP®

MOT VARDAGENS STÖTAR OCH REPOR

EN INNOVATION FÖR STILFULLT SKYDD





Airbump® ger ett bra skydd mot de stötar och det
slitage som bilen utsätts för varje dag. 
Innanför det smidiga ytmaterialet av TPU 
(termoplastisk polyuretan) finns luftkapslar som

absorberar stötar. Innovationen är både estetisk
och praktisk och gör stadskörningen mer 
bekymmersfri. Detta är en unik och patenterad
teknik som bara Citroën erbjuder.

HUR
FUNKAR DET?

EN EXKLUSIV TEKNOLOGI



Airbump® finns i fyra olika färger (Black, Grey, Dune och 
Chocolate), vilket ger många möjligheter att anpassa bilen efter
egen smak. Airbump® kan kombineras med de nio karossfärger
som finns tillgängliga och med tre olika interiörteman (Stone
Grey, Habana och Purple Inside). Du väljer själv hur din Citroën
C4 Cactus ska se ut.

4FÄRGER
PÅ AIRBUMPS®

Black Airbump® Dune Airbump® Grey Airbump® Chocolate Airbump®

FÖR EN SNYGG  
OCH INDIVIDUELL STIL





STIL Den stilrena instrumentbrädan ger mer
plats för passagerarna och bidrar till den
extra trivsamma känslan.

OCH TRIVSAM KOMFORT







INVÄNDIG
DESIGN
Inne i Citroën C4 Cactus hittar vi en stilren instrumentbräda med horisontella
linjer som optimerar förarplatsens konstruktion och förstärker interiörens
känsla av rymd. Reglageknapparna har ersatts med en 7-tums pekskärm där
alla funktioner finns samlade (klimatanläggning, media, navigering, inställ-
ningar, telefon och hjälpfunktioner vid färd). Den traditionella instrument-
panelen har ersatts av en digital skärm som gör det lätt att läsa av färd-
informationen. På modellerna med elstyrd ETG-växellåda har växelspaken
omarbetats och förenklas med Easy Push-systemet.

SOM ÄR STILREN OCH ELEGANT



SOFFKÄNSLA

(1) Den traditionella växelspaken
har ersatts av Easy Push-
systemet**. Det förenklade 
systemet består av tre växel-
väljarknappar med alternativen 
D, N och R på nedre delen av 
instrumentbrädan samt växel-

reglage för manuell växling bakom
ratten. (2) Citroën C4 Cactus har
generösa förvaringsmöjligheter
med stor volym som är smart för-
delade i kupén, med till exempel
en Top Box - ett rymligt och ergo-
nomiskt handskfack som är 

placerat direkt ovanpå instrument-
brädan. Det rymmer en flaska på
upp till 1,5 l. (3) För att kunna 
erbjuda en korrekt och bekväm
körställning har Citroën C4 Cactus
ett brett mittarmstöd i unik design
(beroende på version).

De breda framsätena i Citroën C4 Cactus har utformats för att få en bekväm och trivsam 
soffkänsla. Atmosfären är både avslappnad och elegant med detaljer inspirerade av koffertar med
klassisk resekänsla, i allt från remmarna i skinn med stickningar på dörrarna till Top Box-
handskfacket, dekoren på instrumentbrädan* och sätenas klädsel.
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TRIVSAMMA SÄTEN MED

* Endast i kombination med brun eller lila instrumentbräda.
** Endast med ETG-växellåda.







RYMLIG
Den kompakta storleken (endast 4,16 m lång) gör Citroën
C4 Cactus lättmanövrerad och enkel att köra i staden, 
samtidigt som den har en hjulbas på 2,60 m och erbjuder
gott om utrymme för alla passagerare. Det stora utrymmet
ger passagerarna fram en avslappnad och trivsam känsla
som förstärks av den stilrena instrumentbrädan och de
breda framsätena samtidigt som baksätespassagerarna har
gott om plats för benen. I bagageutrymmet (358 liter) får du
plats med allt du vill ha med dig.

MEN ÄNDÅ KOMPAKT



SLÄPP IN
LJUSET
Det stora panoramaglastaket i Citroën C4 Cactus har 
effektiv värmeisolering och gör att kupén alltid fylls av 
ett behagligt, filtrerat ljus. På sommaren skyddar filter-
egenskaperna mot UV-strålning och stänger ute värmen.
På vintern gör isoleringen att värmen stannar kvar inne i
bilen. Det innebär att klimatanläggningen inte behöver 
arbeta på samma sätt för att skapa en behaglig kupé-

temperatur. Det laminerade glaset är också ljudisolerande,
vilket ger ökad komfort för både förare och passagerare.
Tack vare värmeskyddet och de ljudisolerande egen-
skaperna behöver Citroën C4 Cactus ingen fördrags-
gardin, vilket bidrar till att minska bilens vikt och bränsle-
förbrukning.







ANVÄNDBAR
TEKNIK

Citroën C4 Cactus erbjuder innovatio-
ner som verkligen tillgodoser dagens
behov.

SOM DU HAR
NYTTA AV



PEKSKÄRM

Citroën C4 Cactus har i alla 
utföranden en 7-tums pekskärm
med sju knappar på sidorna för
direktåtkomst som gör att du
kommer åt alla funktioner* i
bilen.

* Utrustningen som presenteras i den
här broschyren kan vara standard eller
tillval eller inte vara tillgänglig 
beroende på version. 
** Kräver en Bluetooth-kompatibel 
telefon. 
*** Kompatibel med produkter från
Apple.

KLIMATANLÄGGNING 
Som komplement till det auto-
matiska läget som på egen hand
ställer in optimal temperatur
kan du också välja mellan tre
fläktlägen: Soft, Normal och
Fast.

MED INTUITIVT
GRÄNSSNITT 

HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD 
Du kommer enkelt åt hjälpfunk-
tioner som backkamera, parke-
ringshjälp (Park Assist) och
programmerbar farthållare/fart-
begränsare…

MULTIMEDIA 
Navigera mellan olika ljudkällor
som radio, streamat ljud via
Bluetooth**, enheter som 
ansluts via USB-ingång eller
AUX-ingång***, musik lagrad
på bilens hårddisk på 8 GB, och
du kan även titta på dina foton.



NAVIGATIONSSYSTEM
Du kan ta fram en kartvy i pers-
pektiv, information om hasti-
ghetsbegränsningar och trafik-
situationen och även välja det
mest bränsleeffektiva vägalter-
nativet.

CITROËN MULTICITY
CONNECT (via 3G-anslutning) 
I applikationsportalen hittar du
appar som är särskilt utveck-
lade för att göra din resa 
enklare och säkrare: Trip 
Advisor®, Guide Michelin etc…

TELEFON 
Med Bluetooth-handsfree kan
du ringa tryggt och säkert. Pek-
skärmen gör det också lättare
att hantera telefonsamtalen och
komma åt telefonboken (som
kan göras personligare med
foton av dina kontakter).

INSTÄLLNINGAR 
Använd den interaktiva instruk-
tionsboken, som är åtkomlig när
bilen står stilla, för att upptäcka
alla finesser i din Citroën C4
Cactus.





ALLTID ANSLUTEN

Med Facebook* kan du
hålla kontakten med dina
vänner genom att skriva
inlägg, se deras sida eller
starta vägbeskrivnings-
funktionen för att hitta
vänner i närheten.
* Ingår i Citroën Multicity
Connect.

Den Bluetooth-baserade*
ljudstreamingfunktionen
gör att du kan lyssna till
musiken du har lagrad i
din smartphone utan att
behöva använda en
sladd.
* Kräver en Bluetooth-
kompatibel telefon.

Citroën C4 Cactus har ett 
Bluetooth-system* som gör att
du kan ringa tryggt och säkert.
* Kräver en Bluetooth-kompatibel
telefon.

Citroëns eTouch-tjänst består av ett system
för nödsamtal och assistanssamtal 
(beroende på land). De båda tjänsterna
är tillgängliga dygnet runt, alla dagar i
veckan tack vare ett integrerat SIM-kort
som gör att bilen kan lokaliseras vid en
olycka för snabb hjälp från räddnings-
tjänsten.

Med applikationen TripAdvisor* kan du
hitta hotell, restauranger och intressanta
platser i hela världen. Du kan se recen-
sioner och klassificeringar och även 
använda funktionerna för vägbeskrivning
och uppringning.
* Ingår i Citroën Multicity Connect.

Applikationen Coyote* är en
hjälpfunktion som gör det möjligt
att i realtid få väginformation om
farliga områden och riskzoner
etc. (beroende på land). All infor-
mation som ges är i enlighet med
gällande lokal lagstiftning.
* Ingår i Citroën Multicity Connect.

Tekniken i Citroën C4 Cactus är praktisk och användarvänlig. Den kan också kopplas till applikationsportalen i Citroën Multicity Connect som ger
dig tillgång till uppkopplade tjänster.



14F98
À VENIR

TRYGGHET 
& ENKELHET

PARK ASSIST
Att parkera är en enkel sak med 
parkeringshjälpen Park Assist som
hjälper dig att hitta en lämplig parke-
ringsplats och sedan parkerar auto-
matiskt. Du behöver bara gasa och
bromsa själv.

BACKKAMERA
Du backar, vänder och parkerar enkelt
och problemfritt med hjälp av back-
kameran som visar en bild på 7-tums-
skärmen.

HILL ASSIST, STARTHJÄLP I BACKE
Funktionen Hill Assist håller automa-
tiskt bilen stilla i två sekunder vilket
gör det enkelt att starta om i backar
med lutning på mer än 3 % utan risk
för att bilen rullar bakåt när broms-
pedalen släpps upp. (Ej med VTi 82)



AIRBAG IN ROOF (KROCKKUDDE I TAKET)
Airbag in Roof är en innovation från Citroën
som är den första i sitt slag i världen, där
krockkudden på passagerarsidan är place-
rad i taket och ger samma säkerhet som en
traditionell krockkudde. Denna nyskapande
konstruktion frigör plats i instrumentbrädan
på passagerarsidan som istället kan använ-
das till ett praktiskt och lättåtkomligt förva-
ringsutrymme: Top Box.

MAGIC WASH
Magic Wash är en annan innovation från 
Citroën som gör det möjligt att undanröja
problemen med dålig sikt i samband med
tvätt av vindrutan. Spolarvätskans spridare
sitter på kanten av torkarbladet och sprutar
ut en tunn stråle med spolarvätska. Det ger
god sikt under hela rengöringsprocessen
och minskar förbrukningen av spolarvätska
med hälften jämfört med ett traditionellt 
system.

STATISKT KURVLJUS
Det statiska kurvljuset ger en extra
ljusstråle i bilens körriktning och ger
därmed ökad sikt och säkerhet i 
kurvor och vägkorsningar.



KON



O M I S K
Citroën C4 Cactus har ett pragma-
tiskt förhållningssätt som kombinerar
körglädje med låga driftskostnader.
Den är kraftfull, snygg och lätt och
sticker ut från mängden i fråga om 
effektivitet. Genom bilens låga vikt
kan man använda den senaste 
generationens motorer med mindre
cylindervolym, vilket är en fördel när
man vill minska bränsleförbruknin-
gen och samtidigt behålla kör-

glädjen. Den lägre vikten gör det
möjligt att erbjuda en bensinversion
som endast släpper ut 105 g CO2/km
och dieselversionen BlueHDi 100
Airdream* som uppfyller kraven i
Euro 6, endast släpper ut 82 g CO2/km
och dessutom har en förbrukning på
bara 3,1 l/100 km.

*Lanseras under 2015.

EFFEKTIVITET OCH KÖRGLÄDJE 





BlueHDi- och e-THP-motorerna upp-
fyller kraven i Euro 6 som börjar
gälla 2015.

PURETECH
& BLUEHDi
Citroën C4 Cactus är ett konkret och 
positivt svar på dagens behov och 
frågor: hur kan man förbättra körgläd-
jen och samtidigt minska bränsleför-
brukningen och koldioxidutsläppen? För
att lyckas med detta är bilen utrustad
med den senaste generationens Pure-
Tech bensinmotor, som både är reaktiv
och ekonomisk. Dieselmotorerna finns
med BlueHDi-teknik* som innebär ett
stort framsteg i miljöhänseende. 
Reningsfiltret samlar upp 99,9 % av 

avgaspartiklarna samtidigt som kataly-
satorn tar bort 90 % av kväveoxiden
(NOx). PureTech-bensinmotorn e-THP*
och BlueHDi* dieselmotorer uppfyller
kraven i Euro 6 både när det gäller att
minska utsläppen av kväveoxid och
bränsleförbrukningen.

*Lanseras 2015.

Citroën C4 Cactus kombinerar inno-
vativa motorer med låg vikt. Resul-
tatet blir en låg bränsleförbrukning
och koldioxidutsläpp från 82 g
CO2/km.

Motorerna i Citroën C4 Cactus gör
det möjligt att sänka förbrukningen
till så lite som 3,1 l/100 km sam-
tidigt som man erbjuder bekväm 
acceleration.

Motorn e-THP 110* har utmärkt
prestanda: 0 till 100 km/h på bara
9,3 sekunder. 



INSPIRATION
Citroën C4 Cactus har många olika färger och
material att välja mellan, både invändigt och
utvändigt.

OCH UNIKA TILLVAL
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Deep Purple (M) / Black Airbump®

Vit Pearl (P) / Black Airbump®

Grå Shark (M) / Black Airbump®

Hello Yellow (S) / Black Airbump®Brun Oliv (S) / Black Airbump®

Andra valbara Airbump®:Andra valbara Airbump®:Andra valbara Airbump®:

Grå Aluminium (M) / Black Airbump®

Vit Banquise (S) / Black Airbump® Svart Obsidien (M) / Black Airbump®

Andra valbara Airbump® : Andra valbara Airbump® :

Röd Aden (S) / Black Airbump®

Andra valbara Airbump®:Andra valbara Airbump® :

FÄRGKOMBINATIONER

Black Airbump® Dune Airbump® Grey Airbump® Chocolate Airbump®

Black Airbump® är standardutrustning. Chocolate, Dune och Grey Airbump® finns som tillval till utrustningsnivåerna FEEL och SHINE. (M) metallic − (P) pärleffekt − (S)solid.

All utrustning som beskrivs i denna broschyr är Citroën C4 Cactus-teknologi. De Citroën-bilar som marknadsförs inom EU kan till sin utformning variera från land till land. Exakt information om tillgänglig 
standardutrustning och tillvalsutrustning finns i dokumentet Produktfakta som kan laddas ner från www.citroen.se.
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Tyg Grå Mica Instrumentbräda Stone Grey

INTERIÖRFÄRGER
STONE GREY

Delläder Svart / Tyg Svart (1) Instrumentbräda Stone Grey

Tyg/Velour Brun Habana Instrumentbräda Brun Habana

HABANA (1)

Delläder Brun Habana / Tyg Svart Instrumentbräda Brun Habana

Tyg Quartz Purple Lila instrumentbräda

PURPLE INSIDE (1)

Delläder Svart / Tyg Svart Lila instrumentbräda

Plåtfälg 15” 
Navkapsel CLIC

Däck: 195/65 R 15

Plåtfälg 16” 
Navkapsel CORNER
Däck: 205/55 R 16

Lättmetallfälg 16”
SQUARE Grå

Däck: 205/55 R 16

Lättmetallfälg 16”
SQUARE Svart

Däck: 205/55 R 16

Lättmetallfälg 17”
CROSS Svart & Silver
Däck: 205/50 R 17

Lättmetallfälg 17” 
CROSS Svart 

Däck: 205/50 R 17

(1) Tillval till versionerna FEEL och SHINE.
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STANDARDUTRUSTNING
OCH UTRUSTNINGSNIVÅER

DIMENSIONER

CITROËN C4 CACTUS LIVE
6 krockkuddar • Black Airbump® • Däcktrycksvarnare
• ABS, ESP & ASR • Elektriska fönsterhissar fram •
Elmanövrerade & uppvärmda ytterbackspeglar •
Eluppvärmda framsäten • Farthållare & hastighets-
begränsare • Fjärrstyrt centrallås • Hill Hold – back-
starthjälp (ej på VTi 82) • LCD-instrumentskärm •
LED-varselljus • Magic Wash (vindrutespolare i 
vindrutetorkarna) • Radio & ljudanläggning med 4
högtalare • Strålkastarspolare • Stålfälgar 16”, med
navkapsel ”Corner” • Touch Drive pekskärm • 
Tygklädsel, grå Mica • USB- & AUX-uttag

CITROËN C4 CACTUS FEEL
CITROËN C4 CACTUS LIVE + Bluetooth-anslutning
med handsfree-funktion & audio streaming* • Dim-
ljus fram med statiskt kurvljus • Dörrhandtag lackade
i bilens färg • Exteriöra detaljer i blänkande svart •
Luftkonditionering (AC) • Läderklädd ratt med detaljer
i matt krom • Takrails

* Kräver en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon.

CITROËN C4 CACTUS SHINE
CITROËN C4 CACTUS FEEL + Automatisk 
klimatanläggning (ECC) • Automatisk tändning av
halvljus • Backkamera & parkeringssensorer bak • 
Digitalradio (DAB) • Extra USB-uttag • Jukebox-
funktion (minne för lagring av MP3-filer) • Ljud-
anläggning med 6 högtalare • Lättmetallfälgar 16”,
”Square” grå • Mörktonade bakrutor • Navigations-
system • Regnsensor (automatiska vindrutetorkare)

Lastvolym: 358 liter  – * Höjd utan takbågar / med takbågar – ** Bilens bredd / bredd med utfällda backspeglar.
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TILLBEHÖR

Det är lätt att ge sin Citroën C4 Cactus en personlig stil; det finns många robusta och praktiska tillbehör att välja mellan.

Utvändiga stylingdekaler med Stripe-tema. Utvändiga stylingdekaler med Code-tema.

Frontdekor. Bakre dekor.

Takbox.

Bagagerumsmatta.

Barnstol Kiddy Comfort Pro.
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RESPEKT 
FÖR MILJÖN

Citroën Airdream är Citroëns egen miljömärkning som är 
framtagen för att framhäva företagets långsiktiga miljöengage-
mang.

Dieselmotorerna BlueHDi uppfyller kraven i den nya miljö-
normen Euro 6.

* All information som rör motorer kan komma att
ändras. Se dokumentet Produktfakta på vår webb-
plats www.citroen.se för uppdaterad information. 
** Lanseras 2015. 

Siffrorna för bränsleförbrukning som anges här
motsvarar godkända värden i enlighet med 
europeiska bestämmelser som gäller för alla 
tillverkare och alla bilar som säljs i Europa. Dessa
värden tas fram under noggranna testförhållan-

den (temperatur, vikt, egenskaper för testbänken,
osv.) och baseras på en mycket lugn körstil. Den
faktiska trafiksituationen, luftförhållandena, 
bilens lastnivå, körstilen, däcktrycket, om bilen
har lasträcke (även utan last), om luftkonditione-

ringen och/eller värmen används ofta och bilens
allmänna skick, kan leda till att bränsleförbruk-
ningen skiljer sig från de godkända värdena.
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De fordon som tillverkas av CITROËN och som 
marknadsförs i Europa, kan till sin exakta utformning
variera från land till land. Denna modellbroschyr är
internationellt producerad. För exakt information om
de bilar som marknadsförs av Citroën Sverige AB,
hänvisar vi till dokumentet Produktfakta som 
kompletterar denna modellbroschyr och till våra 
återförsäljare runt om i Sverige. CITROËN intygar,

genom att tillämpa innehållet i direktiv CEE 
nr 2000/53 från den 18 september 2000 som
handlar om skrotade fordon, att de av EU fastställda
målen uppnås och att företaget använder återvunnet
material i tillverkningen av de produkter som företaget
marknadsför. För information om återvinning av din
bil, se www.citroen.se. Innehållet i denna trycksak är
avsett som information, men kan ej betraktas som 

bindande. Informationen om modeller och deras
utrustning motsvarar det som gäller vid trycknings-
tillfället. CITROËN förbehåller sig rätten att göra 
ändringar i produkt utan föregående meddelande och
utan att denna broschyr uppdateras. Avbildningen i
broschyren av färgnyanser i karossfärgerna är endast
vägledande eftersom trycktekniken inte medger en
helt rättvisande färgåtergivning. Om ni anser - trots all

den omsorg som lagts ner på denna trycksak - att den
innehåller felaktigheter, tveka inte att kontakta oss.
För mer information gällande Citroëns produkter och
tjänster, kontakta din närmaste Citroënhandlare, 
ring 020-44 33 22 eller besök vår hemsida 
www.citroen.se. 

CITROËN
TRYGGHET OCH SERVICE

• NYBILSGARANTI 3 ÅR / 100 000 KM
Omfattar kostnadsfri reparation eller utbyte av delar vid material- eller fabrikations-
fel. Garantin gäller i 3 år eller 100 000 km och upphör när den första av dessa
båda gränser nås. Täcker inte underhåll och slitage.

• VAGNSKADEGARANTI 3 ÅR
Gäller för reparationskostnader på bilen, med avdrag för självrisk, då skadan 
uppstått:
– genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skade-
görelse av tredje man 
– under bilens transport på annat transportmedel

• LACKGARANTI 3 ÅR 
Garantin gäller i 3 år utan begränsning i miltal. Omfattar defekter i den ursprungliga
karosserilacken.

• ROSTSKYDDSGARANTI 12 ÅR
Garantin omfattar kostnadsfri reparation och/eller byte av korroderade delar 
(inifrån kommande genomrostningsskada). Garantin gäller under 12 år, utan 
begränsning i miltal.

• CITROËN ASSISTANS
Om du inte kan fortsätta färden efter driftstopp på grund av ett fel som täcks av 
garantin kan Citroën Assistans nås dygnet runt för att avhjälpa felet på plats eller
för att bärga din bil och transportera den till närmaste auktoriserade Citroën-
verkstad.

• CITROËN SERVICEAVTAL
Njut av din Citroën fullt ut – låt oss hålla den i toppform genom att köpa till ett 
Citroën serviceavtal. Välj mellan tre olika avtalstyper: 
CITROËN BASIC DRIVE: Fabriksgaranti och assistans under hela avtalsperioden. 
CITROËN EASY DRIVE: Service och mekaniskt underhåll av bilen enligt service-
boken, samt fabriksgaranti och assistans under hela avtalsperioden. 
CITROËN FREE DRIVE: Vårt mest omfattande serviceavtal där vi räknar med allt! 
- Service och mekaniskt underhåll enligt serviceboken. 
- Reparationer som är nödvändiga för att bilen ska fungera säkert, bl.a. byte av 
slitdelar som bromsar, styrdelar, koppling mm. 
- Fri lånebil vid planerad service (inkl. bränsle för 50 km samt försäkring). 
- Kostnadsfritt byte av glödlampor och torkarblad. 
- Citroën Assistans. 
- Fabriksgaranti under hela avtalsperioden.

• VÄLKOMMEN ATT DISKUTERA DITT BILÄGANDE 
Vi gör ditt bilägande enklare och tryggare. Kontakta din Citroënhandlare för mer 
information om: finansiering, service och serviceavtal, längre garantiåtaganden och
övriga frågor i samband med ditt bilköp. Du kan även ringa 020 - 44 33 22 eller
besöka vår hemsida www.citroen.se för mer information. 



www.citroen.se

M
aj 

20
14

 –
 D

es
ig

n 
oc

h 
pr

od
uk

tio
n:


