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CITROËN C4 CACTUS





DIZÁJN A rohamosan változó világban a CITROËN igyekszik megfelelni a
jelenkor kihívásainak, ezért megalkotta a kompakt személyautók
igazi alternatíváját. A CITROËN C4 CACTUS teljesen egyedi di-
zájnjával egy új koncepció alapjait fekteti le: még több dizájnt,
még több kényelmet és még több hasznos technológiát kínál...
megfizethető áron.LETISZTULT ÉS EGYEDI



AIR



Az egyszerre stílusos és praktikus Airbump® elemek grafikusan is tagolják a CITROËN C4 
CACTUS letisztult és modern formáit. Az autó oldalába és lökhárítóiba épített elemek megvédik
a gépjárművet a mindennapok apró sérüléseitől (pl. a koccanásoktól 4 km/h-ig), ugyanakkor nem
igényelnek különleges karbantartást. Az Airbump® elemek ezáltal segítenek csökkenteni a gép-
jármű karbantartási és javítási költségeit. 

BUMP®

A MINDENNAPOK SÉRÜLÉSEIVEL SZEMBEN

INNOVATÍV, STÍLUSOS VÉDELEM





Az Airbump® tényleges védelmet nyújt a min-
dennapok apró megpróbáltatásaival szemben. A
rugalmas poliuretán bevonat alatt lévő le-
vegőkapszulák hatékonyan csökkentik az ütkö-

zések erejét. Az egyszerre esztétikus és praktikus
újdonság nyugodtabbá teszi a városi közlekedést.
Ezt az egyedülálló és szabadalmaztatott techno-
lógiát kizárólag a CITROËN alkalmazza.  

HOGYAN
MŰKÖDIK?
EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA



Az Airbump® elemekkel a személyre szabás lehetőségei is bővül-
nek: a négyféle színben (fekete, szürke, csokoládé és bézs) ren-
delhető Airbump®-hoz kilencféle karosszériaszín és háromféle
belső stílusvilág (Stone Grey hagulat, Habana Inside és Purple In-
side csomag) párosítható. Mindenki maga döntheti el, hogy mi-
lyen legyen CITROËN C4 CACTUS-ának megjelenése. 

ESZTÉTIKUS ÉS 
SZEMÉLYRE SZABHATÓ

4FÉLE 
AIRBUMP®

Fekete Airbump® Bézs Airbump® Szürke Airbump® Csokoládé Airbump®





STÍLUS A letisztult formájú műszerfal nagyobb he-
lyet kínál és barátságosabb belső teret biz-
tosít az utasoknak.  

KÉNYELEM ÉS HANGULAT







BELSŐ
DIZÁJN
A CITROËN C4 CACTUS letisztult formájú, vízszintesen tagolt műszerfala op-
timális vezetőhelyet eredményez és tovább növeli a térérzetet. A szokásos ke-
zelőgombok szerepét egy 7 colos érintőképernyő tölti be, melyről az összes
funkció vezérelhető (légkondicionáló, média, navigáció, beállítások, telefon,
internetes szolgáltatások és vezetést segítő rendszerek). A hagyományos
műszercsoport helyét egy digitális kijelző vette át, amelyről könnyen leolvas-
hatók a vezetéshez szükséges információk. Az ETG robotizált váltóval felsze-
relt változatoknál a választókart újragondolták és az „Easy Push” rendszer
bevezetésével használatát is egyszerűsítették.

LETISZTULTSÁG ÉS ELEGANCIA 



MINDENKINEK

(1) A hagyományos váltókar szere-
pét az „Easy Push”** rendszer
vette át. Az egyszerűsített rendszer
három, a műszerfal alsó részén ta-
lálható intuitív fokozatválasztó („D,
N, R”) nyomógombból és a kor-
mányon lévő kapcsolókarokból áll,
melyek a sebességfokozatok ma-

nuális kapcsolását teszik lehetővé.
(2) A CITROËN C4 CACTUS utas-
tere számos nagyméretű és átgon-
doltan kialakított tárolóhellyel
rendelkezik. A „Top Box” névre ke-
resztelt ergonomikus és tágas
kesztyűtartó például a műszerfal
felső részén kapott helyet. Ez a tá-

rolóhely akár egy 1,5 literes üve-
get is képes elnyelni.
(3) A CITROËN C4 CACTUS
nagyméretű középső könyöklője
(változattól függően) egyedi di-
zájnjával ideális és kényelmes ve-
zetési pozíciót kínál.

A CITROËN C4 CACTUS első ülései a nagyobb kényelem és komfortérzet érdekében egy ké-
nyelmes kanapé mintájára készültek. A fesztelen hangulat az utazás témáját idézi fel, ami a
bőrműves szakma aktuális trendjeire való utalásokban is felfedezhető: a tűzött, bőr behúzók az
ajtókárpitokon, a „Top Box” díszítései*, a dekorelemek és az üléshuzatok is e téma köré épülnek. 
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MÉG TÖBB KÉNYELEM 

* A Habana Inside és a Purple Inside stílusvilághoz rendelhető.
** Kizárólag ETG robotizált váltóval rendelhető







TÁGAS
UTASTÉR
A mindössze 4,16 méter hosszú CITROËN C4 CACTUS-t
kompakt mérete miatt könnyű vezetni a városi forgalomban,
2,60 méteres tengelytávolsága mégis nagyvonalú helykí-
nálatot biztosít az utasok számára. A letisztult műszerfal
koncepciójának és a kanapék kényelmét idéző nagyméretű
első üléseknek köszönhetően a CITROËN C4 CACTUS laza
és barátságos hangulatot kínál az első utasok számára, va-
lamint jókora térdhelyet biztosít a hátsó utasoknak. Tágas
csomagtartójában (358 liter) minden holmija kényelmesen
elfér.

KOMPAKT KÜLSŐ, 
TÁGAS BELSŐ



ÜVEGTETŐ
EXTRA
VÉDELEMMEL
Kizárólag a CITROËN C4 CACTUS-hoz rendelhető a hővé-
delemmel ellátott nagyméretű panoráma üvegtető, 
melyen keresztül a káros sugaraktól megszűrt fény árad be
az utastérbe. Nyáron védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen
és kívül tartja a meleget. Télen kiváló hővédelme csökkenti
a hőveszteséget. Az üvegtetőnek köszönhetően évszaktól
függetlenül hatékonyabban használható a klímaberende-

zés, ami biztosítja az utasok optimális hőkomfortját. A 
többrétegű, hangszigeteléssel ellátott üvegtető tovább fo-
kozza mind a vezető, mind az utasok kényelmét. Kiváló
hő- és hangszigetelő tulajdonságainak köszönhetően a 
CITROËN C4 CACTUS-nak nincs szüksége sötétítőre, ami
– a súlycsökkenés révén – kedvezőbb fogyasztást eredmé-
nyez.

FÉNYÁR ÉS VÉDELEM







HASZNOS
TECHNOLÓGIA

A CITROËN C4 CACTUS újdonságait a mai
kor valódi igényei szerint fejlesztették.

AMI IGAZÁN SZÁMÍT



EGYSZERŰ

A szériában kínált, 7 érintőgombbal
rendelkező 7 colos érintőki-
jelzőn keresztül a CITROËN C4
CACTUS valamennyi funkciója*
könnyedén elérhető.

* A katalógusban bemutatott elemek
a felszereltségi szinttől függően szériában
vagy opcióként érhetőek el.

** Használatához Bluetooth-kompatibilis
készülék szükséges.

*** Az Apple márka termékeivel 
kompatibilis

KLÍMABERENDEZÉS
Az optimális hőkomfortot bizto-
sító automata mód kiegészítése-
ként háromféle üzemmód közül
választhat: Soft, Normal vagy
Fast.  

FELHASZNÁLÓBARÁT 
VEZÉRLŐFELÜLET

VEZETÉST SEGÍTŐ RENDSZEREK
Jelenítse meg a kijelzőn a tola-
tókamera képét, a Park Assist
rendszert, a sebességkorlátozót
és -szabályozót.

MÉDIA
Válogasson kedvére: rádió,
Bluetooth audio streaming**,
USB-porthoz vagy jack-aljzathoz
csatlakoztatott készülékek***,
a 8 GB-os merevlemezén tárolt
zenék. Nézegesse fényképeit!



NAVIGÁCIÓ
Ismerje meg a funkciókat: ma-
dártávlati nézet, sebességkorlá-
tozások megjelenítése, forgalmi
viszonyok figyelése, a legkeve-
sebb üzemanyag-fogyasztással
járó útvonal kiválasztása.

TÉLÉFON
Telefonáljon biztonságban a
Bluetooth kihangosítóval. Az
érintőképernyős felület meg-
könnyíti a hívások kezelését és a
névjegyzék megnyitását. A név-
jegyzéket személyre szabhatja is-
merőseinek fényképeivel. 

BEÁLLÍTÁSOK
Tekintse meg az álló gép-
járműben elérhető interaktív ke-
zelési útmutatót, melyben
részletesen megtalálja a 
CITROËN C4 CACTUS vala-
mennyi funkcióját.





EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK

A CITROËN eTouch helyzet-
beméréssel  egybekötött in-
gyenes sürgősségi és
assistance segélyhívást tesz
lehetővé (országtól függően).
A szolgáltatások a beépített
SIM-kártyának köszönhetően
a hét minden napján, a nap
24 órájában elérhetők. 
A szolgáltatások Magyarorszá-
gon csak korlátozottan használ-
hatók.

A Bluetooth audio strea-
ming* funkciónak köszön-
hetően kábel használata
nélkül hallgathatja az okoste-
lefonján tárolt zeneszámokat.
* Bluetooth-kompatibilis telefon
szükséges hozzá.

A CITROËN C4 CACTUS-ban
teljes biztonságban telefonálhat
a Bluetooth kihan gosítóval*.
* Bluetooth-kompatibilis telefon
szükséges hozzá.

A CITROËN C4 CACTUS-on alkalmazott technológiák a hasznosságot tartják szem előtt: könnyen használhatók és mindenki számára elérhetők. A CITROËN C4
CACTUS-ból a CITROËN Multicity Connect portál is elérhető, mellyel biztonságban férhet hozzá az online szolgáltatásokhoz.



14F98
À VENIR

VEZETÉST 
SEGÍTŐ

RENDSZEREK

PARK ASSIST
A könnyed parkolás érdekében a Park
Assist rendszer segít a vezetőnek par-
kolóhelyet keresni, majd automatiku-
san bekormányozza az autót a
kiválasztott helyre. Önnek csak a gáz-
és a fékpedált kell kezelnie.

TOLATÓKAMERA
A parkolási manővereket teljes nyuga-
lomban végezheti el a tolatókamerá-
nak köszönhetően, melynek a képe a
7 colos érintőképernyőn követhető
nyomon.

VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ
A rendszer 2 másodpercig egy hely-
ben tartja az autót. A fékpedál felen-
gedésekor a CITROËN C4 CACTUS a
3%-nál nagyobb emelkedőkön is elin-
dul, anélkül, hogy visszagurulna.



AIRBAG IN ROOF
A CITROËN világújdonsága az Airbag in
Roof technológia: a tetőbe épített utasoldali
légzsák, mely a hagyományos légzsákoknál
megszokott biztonságot nyújtja. Az újító el-
rendezés hatalmas helyet szabadított fel a
műszerfal utasoldali részén, ahová egy 
nagyméretű, közvetlenül hozzáférhető,
,,Top Box” névre keresztelt tárolóhely került.

MAGIC WASH
A CITROËN másik újdonsága a “Magic
Wash”, mellyel megszüntethető a szélvédő
mosásakor fellépő pillanatnyi látászavar. A
szélvédőmosó fúvókákat az ablaktörlő lapátok
végébe építették be, hogy onnan vékony víz-
sugarat spricceljenek ki. A láthatóság így a szél-
védőmosás során mindvégig biztosított, a
hagyományos rendszerekhez képest pedig
mindössze feleannyi folyadékra van szükség.

STATIKUS KANYARVILÁGÍTÁS 
A statikus kanyarvilágítás egy kiegé-
szítő fénysávval megvilágítja a kanyar
belső ívét, így növelve a láthatóságot
és a biztonságot a kanyarokban és a
kereszteződésekben. 



GAZD



DASÁGOS   
A CITROËN C4 CACTUS új koncep-
ciójának köszönhetően a vezetési él-
ményhez ésszerű büdzsé társul. A
dinamikus, takarékos és könnyű 
CITROËN C4 CACTUS folyamatosan
a hatékonyságra törekszik. A hasonló
méretű modellekhez képest 200 kg-
mal sikerült csökkenteni a tömegét.
A súlycsökkenés lehetőséget ad 
a legújabb generációs, kisebb 
hengerűrtartalmú motorok beépíté-
sére, melyek a vezetési kényelem

megőrzése mellett csökkentik a 
fogyasztást. A súlycsökkentésnek kö-
szönhetően a benzines változat CO2
kibocsátása 100g/km-nél is keve-
sebb, az Euro 6 uniós szabvány
előírásait is teljesítő BlueHDi 100 dí-
zelváltozaté pedig 82 g/km, ami
mindössze 3,1 l/100 km fogyasz-
tásnak felel meg.

HATÉKONYSÁG ÉS ÉLVEZET





A korát megelőző BlueHDi dízelmo-
tor már most teljesíti a 2015-ben ér-
vénybe lépő Euro 6 uniós normát. 

MOTOROK:
PURETECH
& BLUEHDi
A CITROËN C4 CACTUS konkrét és po-
zitív választ ad a manapság aktuális kér-
désre: hogyan nyújtható nagyobb
vezetési élmény a fogyasztás és a CO2-
kibocsátás csökkentése mellett? A cél
elérése érdekében a legújabb generá-
ciós, gyors reakcióidejű és gazdaságos
PureTech benzinmotorokat építik az au-
tóba. A dízelváltozatok BlueHDi tech-
nológiával is elérhetők, ami komoly
előrelépést jelent a környezetvédelem

terén. A részecskeszűrője megszűri a ki-
pufogógázban lévő részecskék 99,9%-
át, míg a katalizátor semlegesíti a
nitrogén-oxidok (NOx) 90%-át. Mind a
PureTech (e-VTi és e-THP*) benzin-,
mind a BlueHDi dízelmotorok teljesítik
az Euro 6 uniós normát, melynek célja
az NOx-kibocsátás és a fogyasztás csök-
kentése.

* Később érkezik.

A CITROËN C4 CACTUS súlycsök-
kentéséhez innovatív motorok tár-
sulnak. Az eredmény: kisebb
üzemanyag-fogyasztás és akár min-
dössze 82 g/km CO2-kibocsátás.

A CITROËN C4 CACTUS erőforrá-
sait alacsony fogyasztás (akár 3,1
l/100 km) jellemzi, ugyanakkor biz-
tos erőtartalékokkal rendelkeznek.

A BlueHDi 100 motor kiváló menet-
tulajdonságokkal bír: 0-ról 100
km/h-ra mindössze 12,3 másod-
perc alatt gyorsul fel



INSPIRÁCIÓ
Kívül-belül többféle szín és kiviteli szint
választható a CITROËN C4 CACTUS-hoz. 

EGYEDI ÖTLETEK





34 HU

Deep Purple Lila (M) / Fekete Airbump®

Gyöngyházfehér (GY) / Fekete Airbump®

Shark Szürke (GY) / Fekete Airbump®

Hello Yellow sárga / Fekete Airbump®Oliva Barna / Fekete Airbump®

Egyéb rendelhető Airbump® színek::Egyéb rendelhető Airbump® színek::Egyéb rendelhető Airbump® színek:

Alumíniumszürke / Fekete Airbump®

Hófehér / Fekete Airbump® Obszidiánfekete (GY) / Fekete Airbump®

Egyéb rendelhető Airbump® színek: Egyéb rendelhető Airbump® színek::

Rally Piros / Fekete Airbump®

Egyéb rendelhető Airbump® színek:Egyéb rendelhető Airbump® színek:

MÉG TÖBB 
SZÍN

Fekete Airbump® Bézs Airbump® Szürke Airbump® Csokoládé Airbump®

A fekete Airbump® szériafelszereltség a LIVE, FEEL és a SHINE kiviteli szinteken. A csokoládé, bézs és szürke Airbump® opcióként rendelhető a FEEL és a SHINE kiviteli szintekhez. (M) metálfényezés − 
(GY) gyöngyházfényezés.

A kiadvány egy minden technológiai lehetőséget felvonultató, teljesen felszerelt CITROËN C4 CACTUS modellt mutat be. Az EU különböző országaiban forgalomba kerülő CITROËN gépjárművek specifikációja
azonban eltérhet egymástól. A széria felszerelések és a rendelkezésre álló opciók részletes listáját a www.citroen.hu weboldal „Árlista” és „Műszaki adatlap” menüpontjai alól letölthető dokumentumokban találja.
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Mica Grey szövet Stone Grey műszerfal

BELSŐ 
STÍLUSVILÁGOK

STONE GREY

Fekete bőr/Fekete Szövet (1) Stone Grey műszerfal

Club Habana szövet/bársony Habana Inside műszerfal

HABANA INSIDE (1)

Habana bőr/fekete szövett Habana Inside műszerfal

Quartz Purple kárpit Purple Inside műszerfal

PURPLE INSIDE (1)

Fekete bőr/Fekete szövet Purple Inside műszerfal

15” CLIC
dísztrácsa

16” CORNER
dísztárcsa

SQUARE 16” kerék-
tárcsa (szürke) 

SQUARE 16” kerék-
tárcsa (fekete)

CROSS 17” keréktárcsa
(kéttónusú)

CROSS 17” keréktárcsa
(fekete) 

DECLIC 16” 
keréktárcsa (2)

(1) Külön rendelhető a FEEL és a SHINE kiviteli szinteken.
(2) Tartozékként rendelhető.



36 HU

FŐBB SZÉRIAFELSZERELÉSEK
KIVITELI SZINTENKÉNT

MÉRETEK

CITROËN C4 CACTUS LIVE
ABS/REF/AFU/ESP/ASR − emelkedőn/lejtőn tör-
ténő indítást segítő rendszer (kivéve PureTech 82) −
légzsákok (vezetőoldali és tetőbe épített, kikapcsolható
utasoldali / oldal- / függönylégzsákok) − fekete Air-
bump®  − matt fekete külső dekorelemek − alacsony
abroncsnyomásra figyelmeztető rendszer − elektromos
első ablakemelők − Magic Wash (ablaktörlő lapátokba
épített szélvédőmosó fuvókák) − matt fekete ajtóki-
lincsek − programozható sebességkorlátozó és -sza-
bályozó − elektromosan állítható külső visszapillantó
tükrök − 16 colos lemez keréktárcsa + CORNER 16
colos dísztárcsa − állítható magasságú vezetőülés −
MP3-lejátszós, négy hangszórós audiorendszer térbeli
hangelosztással − 7 colos érintőképernyő érintőgom-
bokkal − USB-port + 12 voltos csatlakozó (+ 1 Jack-
aljzat a kesztyűtartóban).

CITROËN C4 CACTUS FEEL
A CITROËN C4 CACTUS LIVE FELSZERELTSÉGÉN
FELÜL:
+ első középső könyöklő (ETG sebességváltó esetén)
− fényes fekete tetőrudak − klímaberendezés −
Connecting Box (Bluetooth* kihangosító) − fényes fe-
kete külső dekorelemek − karosszéria színű ajtó-
kilincsek − fényes fekete külső visszapillantó tükrök −
kétárnyalatú bőrrel bevont kormány.

* Bluetooth-kompatibilis telefon szükséges hozzá.

CITROËN C4 CACTUS SHINE
A CITROËN C4 CACTUS FEEL FELSZERELTSÉGÉN
FELÜL: 
első középső könyöklő tárolórekesszel (manuális se-
bességváltó esetén) − SQUARE 16 colos könnyűfém
keréktárcsa – Automata csomag (automata klímabe-
rendezés + automata fényszórókapcsolás és esőérzé-
kelős ablaktörlő elöl + 2. USB-port) − City Camera
csomag (a 7 colos érintőképernyőn megjeleníthető to-
latókamera + tolatóradar) – Navigációs csomag (navi-
gációs rendszer + hat hangszórós audiorendszer +
Jukebox) − fűthető külső visszapillantó tükrök − sötétí-
tett oldalablakok és hátsó szélvédő - ködfényszórók sta-
tikus kanyarvilágítással

Csomagtér: 358 liter (VDA 210 szabvány szerint) – * Magasság tetőrúd nélkül /tetőrúddal – ** Gépjármű szélessége /Gépjármű szélessége behajtott visszapillantó tükrökkel.
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BEVEZETŐ 
MODELLEK

FEEL EDITION
FEEL felszereltségen felül:
− SQUARE 16 colos könnyűfém keréktárcsa (szürke);
− különleges „CACTUS” betét a hátsó oszlopon;

FEEL EDITION, SHINE EDITION… Válasszon ízlése szerint!

SHINE EDITION
SHINE felszereltségen felül:
− CROSS 17 colos könnyűfém keréktárcsa;
− különleges „CACTUS” betét a hátsó oszlopon;
− metálfényezés és fekete Airbump®.

FEEL EDITION HELLO: Hello Yellow fényezés / Fekete Air-
bump® − fehér „CACTUS” betét a hátsó oszlopon. Extrafelsze-
relések: CROSS 17 colos könnyűfém keréktárcsa (kéttónusú) −
fehér külső visszapillantó tükrök − fehér tetőrudak.

SHINE EDITION MOONLIGHT : Gyöngyházfehér fényezés (GY)
/ Csokoládé Airbump® − csokoládé „CACTUS” betét a hátsó
oszlopon.

FEEL EDITION SILVER : Alumíniumszürke fényezés (M) / Szürke
Airbump® − szürke „CACTUS” betét a hátsó oszlopon. Extra-
felszerelések: SQUARE 16 colos könnyűfém keréktárcsa (fekete).

SHINE EDITION MIDNIGHT : Deep Purple Lila fényezés (M) /
Fekete Airbump® − fehér „CACTUS” betét a hátsó oszlopon. Ex-
trafelszerelések: fehér külső visszapillantó tükrök − fehér tetőrudak.

FEEL EDITION TRENDY : Oliva Barna fényezés / Bézs Air-
bump® − fehér „CACTUS” betét a hátsó oszlopon. Extrafelsze-
relések: CROSS 17 colos könnyűfém keréktárcsa (kéttónusú) −
fehér tükörházak és tetőrudak

SHINE EDITION URBAN : Shark szürke fényezés (GY) / Szürke
Airbump® − piros „CACTUS” betét a hátsó oszlopon. Extrafel-
szerelések: CROSS 17 colos könnyűfém keréktárcsa (fekete) −
piros külső visszapillantó tükrök.
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TARTOZÉKOK KÖRNYEZETVÉDELEM

A CITROËN Airdream elnevezés a CITROËN környezetvédelmi kötelezettségvállalását
jelzi.

A BlueHDi dízelmotor megfelel az Euro 6 uniós norma előírásainak.

*A motorokra vonatkozó adatok változhatnak, a legfrissebb adatok elérhetők a www.citroen.hu oldalon.
** Később jelenik meg a kínálatban.

A táblázatban feltüntetett homologizált fogyasztási és kibocsátási adatok meghatározása a - minden
gyártóra és eladott gépjárműre kötelezően alkalmazandó - európai mérési normának megfelelően tör-
tént. A mért értékek egyaránt megfelelnek a gazdaságos üzemmódra törekvő, nyugodt vezetési stí-
lusnak és a szigorúan alkalmazott és szabályozott mérési feltételeknek. A fogyasztási és kibocsátási
értékek a valós forgalmi helyzetek, a hőmérséklet, a légnyomás, a gumiabroncsok állapota és nyo-
mása, a gépjármű terhelése, illetve az esetlegesen felszerelt csomagtartó függvényében is eltérhetnek
a hivatalos mérési ciklus során mért adatoktól. A klímaberendezés vagy a fűtés jelentős használata,
valamint a gépjármű műszaki állapota szintén befolyásolhatja az üzemanyag-fogyasztást.

Stripe külső dekormatrica Code külső dekormatrica

Első lökhárító-dísz Hátsó diffúzor

Tetőbox Csomagtértálca

Kiddy Comfort Pro gyermekülés

A könnyen személyre szabható CITROËN C4 CACTUS számos robusztus és prak-
tikus kiegészítő tartozékot kínál.
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CITROËN
TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁSOK

CITROËN HUNGÁRIA Kft. – 1194 Budapest,
André Citroën u. 1–5. – Tel. : (06-1) 348-48-48. A
kiadvány csak az Európai Unióban forgalomba kerülő
gépjárművekre vonatkozik. A modellekre és tulajdon-
ságaikra vonatkozó információk a kiadvány nyomtatá-
sakor érvényes, csak tájékoztató jellegű adatok.
A Citroën fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés
nélkül változtasson a bemutatott modellek jellemzőin

anélkül, hogy aktualizálná a kiadványban szereplő in-
formációkat. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja,
hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó,
2000/53/EK számú, 2000. szeptember 18-án
kelt európai közösségi irányelv rendelkezéseit alkal-
mazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott
célkitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek
gyártásához újrahasznosított anyagokat is felhasznált.

A bemutatott fényezések tájékoztató jellegűek, a
nyomdatechnika nem teszi lehetővé a színek élethű
visszaadását. A karosszériaátalakítók által átalakított
gépjármű technikai jellemzői, teljesítménye, fogyasz-
tása, CO2-kibocsátása, felszereltsége eltérhet a gyári
adatoktól. Ha a kiadványban hibát vélne felfedezni,
kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. 

Minden további információért hívja márkakereskedőjét
vagy látogasson el a www.citroen.hu honlapra!

A részletes feltételekről kérjük, érdeklődjön CITROËN márkakereskedőjénél.

• ESSENTIALDRIVE KITERJESZTETT GARANCIASZERZŐDÉS
2–6 év kiterjesztett garancia, futásteljesítmény: 60 000–200 000 km.*
A gyári garancia meghosszabbítása + Citroën Assistance a hét minden napján, a
nap 24 órájában.
Szolgáltatásunk bármelyik Citroën márkakereskedésben elérhető.

• COSTDRIVE KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS
2–8 év, 40 000–200 000 km.*
A gyártó által előírt időszakos karbantartások. Szolgáltatásunk bármelyik Citroën
márkakereskedésben elérhető.

• FREEDRIVE SZERVIZCSOMAG SZERZŐDÉS
2–8 év, 40 000–200 000 km.*
A kiterjesztett garancia- & karbantartási szerződés előnyei +
a kopó alkatrészek cseréje (kivéve gumiabroncsok);
Felkészítés a műszaki vizsgára (4 éves vagy idősebb gépjármű esetén).

• SZERZŐDÉSES GARANCIA: 2 ÉV 
A hibás alkatrészek megjavítása vagy cseréje.
Citroën Assistance a hét minden napján, a nap 24 órájában.

• ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI GARANCIA
12 év a személygépkocsikra.
5 év a haszongépjárművekre.
• FÉNYEZÉSI GARANCIA
3 év a személygépkocsikra.
2 év a haszongépjárművekre.

• SZERVIZBÉRAUTÓ
Amíg autója szervizben van, kedvezményes áron csereautót biztosítunk Önnek.

* Amelyik határt a gépkocsi előbb eléri. A gépkocsi futásteljesítménye 0 km-től számítódik, a me-
gadott időtartam pedig az első forgalomba helyezéstől. 
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