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DIZAINAS
NEPRIEKAIŠTINGAS

Šių dienų sparčiai besikeičiančiame pasaulyje iškyla vis daugiau reikalavimų automobilių gamintojams. CITROËN priima šiuos
iššūkius ir siūlo tikrą alternatyvą kompaktiniams hečbekams. Modernaus dizaino Citroën C4 Cactus pradeda naują automobilių raidos etapą ir siūlo dar daugiau kūrybiškumo, komforto ir praktiškų
technologijų. Ir visa tai už prieinamą kainą!

14F114
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14F59

STILINGA CITROËN NAUJOVĖ, APSAUGANTI

AIRBUMP

®

N U O PA S I TA I KA N Č I Ų AT S I T R E N K I M Ų
Airbump® - stiliaus ir praktiškumo derinys estetiškame Citroën C4 Cactus dizaine. Šios apsaugos, įrengtos automobilio šonuose ir bamperiuose, apsaugo automobilį nuo kasdieninio vairavimo
metu pasitaikančių užkabinimų ir atsitrenkimų (su sąlyga, kad greitis ne didesnis nei 4 km/h). Po
tokių smulkių atsitrenkimų Jūsų automobiliui neprireiks specialios priežiūros ir tai padės sumažinti
Jūsų automobilio remonto išlaidas.
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KAIP TAI

14F94

VEIKIA?
IŠSKIRTINĖ TECHNOLOGIJA

14F1

14F2

14F

14F0

Apsaugos Airbump® patikimai saugo Jūsų auto- (termoplastiko uretano), amortizuoja smūgius.
mobilį nuo kasdieninių įbrėžimų. Minkštos, pri- Tai išskirtinė technologija, kurią patentavo ir siūlo
pildytos oru kapsulės, pagamintos iš TPU tik CITROËN.
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AIRBUMP
SPALVOS

14F64
À INTÉGRER
DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE
EN FONDU

®

14F6
À INTÉGRER
DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE
EN FONDU

14F61
À INTÉGRER
DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE
EN FONDU

14F62
À INTÉGRER
DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE
EN FONDU

ESTETIŠKA
IR INDIVIDUALU
14F89
Airbump® Black

14F88
Airbump® Dune

14F90

14F91
Airbump® Grey

Keturių spalvų (juodos, pilkos, smėlio ir šokolado) apsaugas
Airbump® Jūs galite individualiai pasirinkti derindami jas
su devyniomis kėbulo spalvomis ir trimis vidaus apdailos
variantais (vidaus apdaila Stone Grey, paketai Habana Inside
ir Purple Inside). Jūs pats nusprendžiate, koks bus Jūsų
Citroën C4 Cactus.

Airbump® Chocolate
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14F8

STILIUS

KOMFORTIŠKAS
IR MALONUS
Subtili, minimalistinio dizaino priekinė
panelė suteikia dar daugiau erdvės ir
komforto automobilio keleiviams.
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14F9

INTERJERO
DIZAINAS
ELEGANTIŠKAS IR STILINGAS

Citroën C4 Cactus interjere minimalistinėmis horizontaliomis linijomis išsiskiria prietaisų panelė. Salono architektūra, žvelgiant iš vairuotojo pozicijos, dar
labiau sustiprina erdvumo pojūtį salone. Įprastus prietaisų valdymo mygtukus pakeitė jutiklinis  colių ekranas, kuriame yra automobilio įrangos valdymo
funkcijos: oro kondicionieriaus, medios, navigacijos, parametrų nustatymo,
telefono, paslaugų prisijungus ir vairavimo pagalbos valdymas. Tradicinis prietaisų skydelis buvo pakeistas skaitmeniniu ekranu, kuriame patogiau rasti reikiamą vairavimui informaciją. Modikacijose su automatizuota mechanine ETG
pavarų dėže, pavarų svirtis buvo supaprastinta ir pakeista Easy Push sistema.
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14F40

PATOGI VIETA

SOFOSKONCEPCIJA
Plačios priekinės Citroën C4 Cactus sėdynės yra tarsi patogūs foteliai. Atpalaiduojanti ir kartu elegantiška aplinka kuria kelionės įspūdį: dygsniuota odinė apdaila ant durų, daiktadėžė Top Box*,
dekoratyvi priekinės panelės ir sėdynių apdaila.

14F15

14F26

1

14F41

2

(1)Tradicinė pavarų svirtis buvo pakeista sistema Easy Push**. Ši supaprastinta valdymo sistema - trys
intuityviai pasirenkami mygtukai
D, N ir R, esantys apatinėje priekinės panelės dalyje, ir rankenėlės
prie vairo, kuriomis galima perjungti pavaras.

(2) Citroën C4 Cactus turi daugybę
daiktadėžių ir pasidėjimo vietų, sumaniai išdėstytų salono erdvėje.
Ergonomiška daiktadėžė Top Box
yra talpi ir lengvai pasiekiama, ji
įrengta priekinės panelės viršuje,
ten galima pasidėti iki 1,5 l talpos
butelį.



() Tam, kad vairuotojui būtų ypač
patogu, Citroën C4 Cactus turi
platų centrinį išskirtinio dizaino porankį (priklausomai nuo modikacijos).

* Galimas modikacijose „Pack Habana Inside” ir „Pack Purple Inside“.
** Galima tik su pavarų dėže ETG.
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14F

INTERJERAS
KOMPAKTIŠKAS,
BET ERDVUS

Dėl Citroën C4 Cactus kompaktiškų matmenų (ilgis tik
4,16 m), automobiliu patogu važinėti mieste ir patogu jį
valdyti, o gana ilga ratų bazė (2,60 m) užtikrina talpią erdvę
visiems juo važiuojantiems keleiviams. Priekinės panelės architektūra ir plati sofos tipo priekinių sėdynių eilė suteikia
galimybę mėgautis atvira erdve priekiniams keleiviams, o
gale sėdintys keleiviai įsitaisys patogiai, turėdami daug
erdvės kojoms. Talpi šio automobilio bagažinė (58 litrų)
leis susikrauti viską, ko tik Jums prireiks kelionėje.

C4 CACTUS_LT_40P_05.2014 page 16

C4 CACTUS_LT_40P_05.2014 page 1

14F92

C4CACTUS40p05_LT_2014.qxp:C4CACTUS40p05_LT_2014

5/09/14

15:19

Page 18

PANORAMINIS
STIKLINIS STOGAS

14F65

ŠVIESUS IR APSAUGANTIS

Citroën C4 Cactus didelių matmenų panoraminis stiklinis
stogas su aukšto lygio termine apsauga yra išskirtinis automobilių pasaulyje. Šis stiklinis stogas į automobilio saloną praleidžia ltruojamą šviesą. Vasarą šio stiklo
ltravimo savybės Jus apsaugos nuo ultravioletinių spindulių ir įkaitimo, o žiemą jo puiki terminė izoliacija saugos
nuo šilumos praradimo. Abiem atvejais šiam automobiliui
reikės mažiau oro kondicionavimo ar šildymo sistemos

galių, kad būtų palaikoma optimali temperatūra salone.
Be to, daugiasluoksnis ir garsą izoliuojantis stiklas suteiks
dar daugiau komforto vairuotojui ir keleiviams. Tad dėl šių
išskirtinių terminių ir akustinių stiklo savybių automobiliui
Citroën C4 Cactus nereikės stiklinio stogo uždangalo, o tai
reiškia, kad automobilis bus lengvesnis, o degalų sąnaudos mažesnės.
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14F58

NAUDINGOS
TECHNOLOGIJOS
PRAKTIŠKAS IR
FUNKCIONALUS

Citroën C4 Cactus Jums siūlo naujausias technologijas, atitinkančias dabarties poreikius.
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14F48
115%

JUTIKLINĖ
SĄSAJA JŪSŲ
KELIONĖMS

Jutiklinis “ ekranas su  mygtukais leidžia lengvai valdyti
visas automobilio Citroën C4
Cactus funkcijas*.
* Šioje instrukcijoje pristatoma įranga
gali būti standartinė, papildoma arba
visai nekomplektuojama Jūsų automobilyje, priklausomai nuo jo modikacijos.
** Reikalingas telefonas su „Bluetooth“ įranga.
*** Pritaikyta „Apple“ markės gaminiams.

14F1
DÉTAIL 1

14F1
DÉTAIL 2

14F1
DÉTAIL 3

14F1
DÉTAIL 4

14F1
DÉTAIL 5

14F1
À DÉTOURER
ET INTÉGRER
DANS LE FOND

14F
À DÉTOURER
ET INTÉGRER
DANS LE FOND

14F5
À DÉTOURER
ET INTÉGRER
DANS LE FOND

14F8
À DÉTOURER
ET INTÉGRER
DANS LE FOND

14F9
À DÉTOURER
ET INTÉGRER
DANS LE FOND

ORO KONDICIONIERIUS
Automatinė kontrolė garantuoja
optimalią temperatūrą salone,
Jūs galite pasirinkti vieną iš  veikimo būdų – švelnų, vidutinį ir
stiprų.

VAIRAVIMO PAGALBA
Galite valdyti galinio vaizdo kameros rodmenis, automobilio
pastatymo į stovėjimo vietą pagalbos sistemą arba programuojamąjį pastovaus greičio
palaikymo reguliatorių-ribotuvą.
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MEDIA
Jūs galite naudoti įvairią garso
įrangą: radiją, garso transliaciją
per Bluetooth**, naudoti USB
arba Jack*** lizdus. Įrašus bei
nuotraukas galite saugoti 8 Gb
talpos kietajame diske.

NAVIGACIJA
Matysite kartogranį vaizdą,
greičio ribojimo vietas, galėsite
koreguoti maršrutą atsižvelgdami į esamas eismo sąlygas,
galėsite
pasirinkti
ekonomiškiausią maršrutą.

PARAMETRŲ REGULIAVIMAS
Automobiliui stovint skaitykite
interaktyviąją eksploatacijos instrukciją, kuri padės pažinti visas
Jūsų automobilio Citroën C4
Cactus technines ypatybes.

14F1
DÉTAIL 6

14F11
À DÉTOURER
ET INTÉGRER
DANS LE FOND

TELEFONIJA
Skambinkite telefonu naudodamiesi Bluetooth. Jutiklinis funkcijų valdymas ypač patogus,
telefonų knygelę tvarkykite individualiai, įkelkite adresatų nuotraukas.
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14F42

PASLAUGOS PRISIJUNGUS
Citroën C4 Cactus siūlomos technologijos yra paprastos naudoti, pasiekiamos ir tikrai naudingos! Jos susietos su taikomųjų programų portalu Citroën
Multicity Connect. Jo dėka bendraukite su visu pasauliu.

14F69

Garso įrangos sitema su Bluetooth* funkcija leidžia Jūsų
išmaniajame telefone įrašytą
muziką paleisti be jokio laido.
* Reikalingas telefonas su
„Bluetooth“ įranga.
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Citroën C4 Cactus esanti
įranga Bluetooth* leidžia saugiai skambinti telefonu.
* Reikalingas telefonas su
„Bluetooth“ įranga.
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Paslauga CITROËN eTouch:
vietą nustatanti greitosios ir techninės pagalbos kvietimo sistema
(priklausomai nuo šalies). Šios
paslaugos yra nemokamos, teikiamos 24/, kai automobilyje
yra SIM kortelė. Garantuojama,
kad bus suteikta skubi medicininė arba techninė pagalba.
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14F9

PARK ASSIST
Kad automobilį pastatytumėte be
vargo, sistema Park Assist jums padės
surasti tinkamą stovėjimo vietą ir automatiškai atliks pastatymo manevrą į
numatytą vietą. Jums beliks tik atlikti
veiksmus akceleratoriumi ir stabdžiais.

14F14

14F98
14F98
À VENIR

GALINIO VAIZDO KAMERA
Jūsų automobilio pastatymo manevrai
bus saugesni naudojantis galinio
vaizdo kamera, perduodančia vaizdą į
jutiklinį “ ekraną.

VAIRAVIMO
PAGALBOS
SISTEMOS

14F45

PAJUDĖJIMO IŠ VIETOS ĮKALNĖJE
PAGALBA
Ji automatiškai palaiko automobilį sustabdytą 2 sekundes važiuojant į didesnę nei  % įkalnę be pavojaus, kad
automobilis pradės riedėti atgal, kai atleidžiate stabdžio pedalą.
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SAUGOS ORO PAGALVĖ STOGE
Saugos oro pagalvė stoge (Airbag in Roof)
yra pirmą kartą pasaulyje pristatoma
CITROËN naujovė. Keleivio saugos oro pagalvė yra perkelta į automobilio stogą
(lubas). Ji garantuoja tokias pačias apsaugos
sąlygas kaip ir tradicinė keleivio saugos oro
pagalvė. Ši naujovė suteikė galimybę atlaisvinti vietą priekinėje keleivio pusės panelėje
ir toje vietoje įmontuoti talpią, lengvai pasiekiamą daiktadėžę Top Box.

14F1

MAGIC WASH
Funkcija Magic Wash yra dar viena
CITROËN naujovė, leidusi pagerinti matomumą per priekinį stiklą jo apiplovimo
metu. Stiklo apiplovimo purkštukai yra
įmontuoti į valytuvų šluotelių galus ir pro
juos teka apiplovimo skysčio srovelė. Taip stiklo apiplovimo metu yra išsaugomas geras
matomumas, o tiekiamo skysčio kiekis yra
sumažinamas dvigubai lyginant su tradicine
stiklo apiplovimo sistema.

14F99

STATINIS POSŪKIO (SANKRYŽOS)
APŠVIETIMAS
Jis nukreipia papildomą šviesos srautą
į vidinę posūkio dalį ir taip padidina
matomumą ir saugumą važiuojant
posūkiuose ir sankryžose.
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14F9
14F6
À INTÉGRER
DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE
EN TRANSPARENCE

KON OMIŠKAS

EFEKTYVUS IR MALONUS VAIRUOTI

Pragmatiškas požiūris lėmė tai, kad
Citroën C4 Cactus vairavimo malonumas dera su santūriomis išlaidomis. Ekonomiškas, paprastas ir dar
lengvesnis Citroën C4 Cactus siekia
efektyvumo. Jei Citroën C4 Cactus
palyginsime su kitais tokiais pat kompaktiškais sedanais/hečbekais - jis
laimi, nes yra 200 kg lengvesnis.
Sumažinus automobilio masę, į jį talpinami naujausios kartos mažesnio
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darbinio tūrio varikliai. Tokiu būdu
sumažėjo degalų sąnaudos ir buvo
išsaugotas vairavimo malonumas.
Modikacijose su benzininiu varikliu
CO2 emisija nesiekia 100 g/km, o
dyzelinėje BlueHDi 100 AG Airdream - ji atitinka naujausius Euro 6
reikalavimus, į aplinką išmetama tik
82g/km CO2. Automobilio su šiuo
varikliu degalų sąnaudos pasiekė rekordinį lygį – ,1 l/100 km.
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14F68
À INTÉGRER
DANS LE FOND
AVEC L’OMBRE
EN TRANSPARENCE

VARIKLIAI
PURETECH
& BLUEHDi
Automobilis Citroën C4 Cactus konkrečiai ir pozityviai atsako į dabarties
klausimus: kaip padidinti vairavimo malonumą ir kartu sumažinti degalų sąnaudas bei CO2 emisiją? Automobilyje yra
talpinamas naujausios kartos benzininis
variklis PureTech, kuris yra dinamiškas ir
ekonomiškas. Dyzeliniuose varikliuose
yra įdiegta technologija BlueHDi, kuri
reprezentuoja ypatingus pasiekimus
aplinkos apsaugos srityje. Šio variklio
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smulkiųjų dalelių ltras sulaiko 99,9 %
išmetamosiose dujose esančių suodžių
dalelių, o jo katalizatorius pašalina 90 %
azoto oksidų (NOx). Benzininiai varikliai
PureTech (e-VTi ir e-THP*), ir dyzelinis
variklis BlueHDi atitinka Euro 6 ES išmetamųjų dujų taršos reikalavimus, kuriais
siekiama sumažinti NOx emisiją ir degalų sąnaudas.
* Bus komplektuojami vėliau.
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Naujo tipo variklių ir sumažintos automobilio masės dėka automobilyje
Citroën C4 Cactus ženkliai
sumažėjo degalų sąnaudos ir CO2
emisija (nuo 82 g/km).
Citroën C4 Cactus variklių degalų
sąnaudos - nuo ,1 litro/100 km ir
drauge išlaikomas malonus pagreitėjimo tempas.
Automobilis su BlueHDi 100 AG
varikliu demonstruoja puikius galios
rezultatus: nuo 0 iki 100 km/h automobilis įsibėgėja per 12, sekundės.
Pralenkdamas laiką, automobilis su
BlueHDi varikliu atitinka Euro 6 ES
taršos normų reikalavimus, kurie
pradės galioti tik 2015 metais.
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14F44

ĮKVĖPIMAS
PASIRINKIMO GALIMYBĖS
Citroën C4 Cactus automobilis turi daugybę
kėbulo spalvų ir vidaus bei išorės apdailos elementų
pasirinkimo galimybių.
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DAUGIAU
SPALVŲ

VIDAUS
APDAILA
AMBIANCE STONE GREY

14F11

14F85

Noir Obsidien (N) / Airbump® Black
Kiti galimi Airbump® :

Blanc Banquise (O) / Airbump® Black

14F2

14F115

14F10

14F

14F106

Gris Shark (N) / Airbump® Black
Kiti galimi Airbump® :

14F88

Audinys Mica Grey

14F91

Priekinė panelė Stone Grey

Mišri perforuotos juodos spalvos
odos/juodo audinio apdaila

Priekinė panelė Stone Grey (1)

PACK HABANA (1)

14F4
14F84

Rouge Aden (O) / Airbump® Black

14F105

14F11

Gris Aluminium (M) / Airbump® Black
Kiti galimi Airbump® :

Blanc Perle Nacré (N) / Airbump® Black
Kiti galimi Airbump® :

14F90

14F91

14F91

14F88

14F108

Audinio/Veliūro Club Habana apdaila

14F4

Priekinė panelė Habana Inside

14F109

Mišri perforuotos odos Habana/juodo
audinio apdaila

Priekinė panelė Habana Inside

14F90

PACK PURPLE (1)

14F6
14F10

14F116

Tapenade (O) / Airbump® Black
Kiti galimi Airbump® :

14F88

Noctambule (M) / Airbump® Black
Kiti galimi Airbump® :

14F88

Airbump®Black

14F91

Airbump®Dune

Priekinė panelė Purple Inside(1)

Audinys Quartz Purple

14F111

Mišri perforuotos juodos spalvos
odos/juodo audinio apdaila

Priekinė panelė Purple Inside

14F91

14F22
14F89

14F49

14F11

Jaune Hello (M) / Airbump® Black
Kiti galimi Airbump® :

14F88

14F110

14F2

14F18

14F19

14F20

14F21

R5216

14F90

Airbump®Grey

Airbump®Chocolate

Airbump® Black yra standartinės apdailos versijose LIVE, FEEL ir SHINE. Airbump® Chocolate, Airbump® Dune, Airbump® Grey galima papildomai pasirinkti apdailos versijose FEEL ir SHINE, standartinės apdailos versijose - FEEL EDITION ir SHINE EDITION. Kėbulo spalvos – Blanc Perle Nacré, Tapenade, Noctambule, Jaune Hello, Bleu MC galimos kaip papildoma įranga apdailos versijose LIVE, FEEL
ir SHINE.
(M) metalik; (N) perlamutrinis; (O) nemetalik.
Šioje knygelėje aprašyta įranga yra galima automobiliuose Citroën C4 Cactus . CITROËN automobiliai yra parduodami visoje ES, jų įranga atskirose šalyse gali skirtis. Norėdami išsamiau sužinoti, kokia
standartinė ir papildoma įranga yra galima Jūsų šalyje, skaitykite dokumentą „Kainos ir įrangos“, kurį galima parsisiųsti iš tinklalapio www.citroen.lt.

15“ratų gaubtai Clic 16“ ratų gaubtai Corner 16“ pilki lengvojo lydinio 16“ juodi lengvojo lydiPadangos:
Padangos:
ratlankiai Square
nio ratlankiai Square
195/65 R15
205/55 R16
Padangos:
Padangos:
205/55 R16
205/55 R16
(1) Papildoma įranga apdailos versijose FEEL, FEEL EDITION, SHINE.
(2) Parduodamas kaip papildoma įranga.

17“ dviejų spalvų leng- 17” juodi lengvojo lydivojo lydinio ratlankiai
nio ratlankiai Cross
Cross
Padangos:
Padangos:
205/50 R17
205/50 R17

 LT

16” lengvojo lydinio ratlankiai Declic(2)
Padangos:
205/55 R16
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STANDARTINĖ ĮRANGA
PRIKLAUSOMAI NUO VERSIJOS

PRISTATOMOS
VERSIJOS
FEEL EDITION, SHINE EDITION... Pasirinkite patys, kuri versija Jums tinka.

CITROËN C4 CACTUS LIVE
AABS/ASR/EBA/EBD/ESP/Hill Start Assist (išskyrus VTi 75 AG ir VTi 82 AG) - vairuotojo ir keleivio
saugos oro pagalvės, keleivio su išjungimo f-ja, 2 priekinės šoninės saugos oro pagalvės, 2 saugos oro užuolaidos - Airbump® Black - Noir Mat spalvos išorės
apdailos elementai - padangų slėgio kontrolės sistema
- elektra valdomi priekinių durų langai - Magic Wash
(ekonomiški stiklo plautuvai) - programuojama pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu elektra valdomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 16” ratlankiai su gaubtais Corner - audio sistema su
MP funkcija - lietimui jautrus 7“ Touch Drive ekranas
su funkcijų valdymu - vienas USB lizdas - vienas 12V
lizdas (+1 Jack lizdas daiktadėžėje).

CITROËN C4 CACTUS FEEL
CITROËN C CACTUS LIVE STANDARTINĖ
ĮRANGA + oro kondicionierius - Connecting Box
(laisvų rankų įranga Bluetooth*) - Noir Brillant spalvos
išorės apdaila - Noir Brillant spalvos išilginiai stogo
bagažinės laikikliai - Noir Brillant spalvos išorinių veidrodžių korpusai - kėbulo spalvos durų rankenėlės dvispalvė odinė vairaračio apdaila.
* Reikalingas telefonas su „Bluetooth“ funkcija.

CITROËN C4 CACTUS SHINE
CITROËN C CACTUS FEEL STANDARTINĖ
ĮRANGA + 16” pilki lengvojo lydinio ratlankiai Square
- Pack Auto (automatinis oro kondicionierius, automatiškai įsijungiančios šviesos ir lietaus jutiklis + 2-asis
USB lizdas); Pack City Camera (galinio vaizdo kamera,
atbulinės eigos atstumo jutikliai, šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai;) – Pack Nav (navigacijos sistema, audio sistema su dviem papildomais
garsiakalbiais, 8GB talpos kietasis diskas su Jukebox
funkcija); priekiniai rūko žibintai su statiniu posūkio
apšvietimu, tamsiau tonuoti šoniniai ir galinis stiklai.

CITROËN C4 CACTUS SHINE EDITION
CITROËN C CACTUS SHINE STANDARTINĖ ĮRANGA + 17” dviejų spalvų lengvojo lydinio ratlankiai Cross – specialus galinio šoninio langelio intarpas Cactus – „metalik“
kėbulo dažai - derančios spalvos Airbump®.

MATMENYS

FEEL EDITION
FEEL +
− 16” pilki lengvojo lydinio ratlankiai Square,
− Specialus galinio šoninio langelio intarpas Cactus,
− Individualiai pasirenkama spalva ir derantis Airbump®

SHINE EDITION
SHINE +
− 17” lengvojo lydinio ratlankiai Cross
− Specialus galinio šoninio langelio intarpas Cactus
− „Metalik“ kėbulo dažai ir derantis Airbump®

14F8

14F80

FEEL EDITION: kėbulo spalva Jaune Hello (O) / Airbump® Black
- baltas galinio šoninio langelio intarpas Cactus
Papildoma įranga: 17” dviejų spalvų lengvojo lydinio ratlankiai
Cross; balti išorinių veidrodžių korpusai; balti bagažinės laikikliai.

SHINE EDITION: kėbulo spalva Blanc Perle Nacré (N)/Airbump® Chocolate - Chocolate šoninio langelio intarpas CACTUS.

14F81

14F9

FEEL EDITION: kėbulo spalva Gris Aluminium (M)/Airbump®
Grey - pilkas galinio šoninio langelio intarpas Cactus.
Papildoma įranga: 16” juodi lengvojo lydinio ratlankiai Square.

SHINE EDITION: kėbulo spalva Noctambule(M)/Airbump®
Black - baltas šoninio langelio intarpas Cactus.
Papildoma įranga: balti išorinių veidrodžių korpusai; balti bagažinės
laikikliai.

14F82

Bagažinės talpa: 358 l (pagal VDA 210). * Aukštis be išilginių stogo bagažinės laikiklių / su išilginiais stogo bagažinės laikikliais. ** Automobilio plotis neįskaitant veidrodžių / plotis su veidrodžiais.

14F8

FEEL EDITION: kėbulo spalva Tapenade (M)/Airbump® Dune baltas galinio šoninio langelio intarpas Cactus.
Papildoma įranga: 17” dviejų spalvų lengvojo lydinio ratlankiai
Cross; balti išorinių veidrodžių korpusai; balti bagažinės laikikliai.

SHINE EDITION: kėbulo spalva Gris Shark (N)/Airbump® Grey
- raudonas šoninio langelio intarpas Cactus.
Papildoma įranga: 17” juodi lengvojo lydinio ratlankiai Cross; raudoni išorinių veidrodžių korpusai;

6 LT
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SAUGANTIS
APLINKĄ

AKSESUARAI
Citroën C4 Cactus siūlo daugybę personalizavimo galimybių, daug tvirtų ir
praktiškų aksesuarų.

R5180

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA (ES stand. 1999-100)*

Mieste
(l/100 km)

Duomenys

R518

CITROËN
PASLAUGOS

1.2 VTi 75 AG M5
1.2 VTi 82 AG M5

15” ratų gaubtai
16” ratlankiai ir ratų gaubtai
17” ratlankiai

Užmiestyje
(l/100 km)

Vidutinės
(l/100 km)

CO2 emisija
(g/km)

5,6

4,0

4,6

105

5,6

4,0

4,6

107

Išsamiau apie šias sąlygas galite sužinoti Jūsų CITROËN prekybos atstovybėje.

• STANDARTINĖ GAMINTOJO GARANTIJA:  METAI arba 100 000 KM

• PAPILDOMA GARANTIJA

Detalių su defektais remontas arba pakeitimas.
CITROËN techninė pagalba kelyje 2 h/2 - 7 d/7.

Papildomos garantijos kainos atskiriems modeliams (1)
 metai arba 120 000 km (1)(2)
5 metai arba 150 000 km (1)(2)
CITROËN techninė pagalba kelyje 2 h/2 - 7 d/7.
Detalių su defektais remontas arba pakeitimas.

• ATSPARUMO PRARŪDIJIMUI GARANTIJA

12 metų lengviesiems automobiliams.
5 metai krovininiams automobiliams.
• DAŽYTŲ PAVIRŠIŲ GARANTIJA
 metai lengviesiems automobiliams.
2 metai krovininiams automobiliams.

• PILNA PASLAUGŲ SUTARTIS
Išorinės apdailos
lipdukas su motyvu Stripe.

R516

Išorinės apdailos
lipdukas su motyvu Code.

R5168

1.2 e-VTi
82 AG ETG5

16” ratlankiai ir ratų gaubtai
17” ratlankiai

5,0
5,1

3,9
3,9

4,3
4,3

98
100

1.2 e-THP
110 AG M5

16” ratlankiai ir ratų gaubtai
17” ratlankiai

5,8

4,0

4,7

107

1.6 e-HDi
92 AG ETG6

16” ratlankiai ir ratų gaubtai
17” ratlankiai

3,8
3,9

3,4
3,5

3,5
3,6

92
94

1.6 BlueHDi
100 AG M5

16” ratlankiai ir ratų gaubtai
17” ratlankiai

3,8
3,8

3,2
3,2

3,4
3,4

87
89

15” ratų gaubtai

3,5

2,9

3,1

82

1.6 BlueHDi

Priekinė apsauga.

Galinis išmetimo vamzdis.

100 AG Airdream M5

Terminas nuo 12 iki 60 mėnesių (), ridos apribojimas nuo 20 000 iki 200 000
km. (1)(2)
Periodiniai techniniai aptarnavimai.
Atsarginių dalių pakeitimas (išskyrus padangas).
Detalių su defektais remontas arba pakeitimas.
Automobilio priežiūra ir periodiniai techniniai aptarnavimai (sudarius sutartį ilgesniam nei 8 mėnesių laikotarpiui).
Papildomos paslaugos: periodinių techninių aptarnavimų intervalų koregavimas
atsižvelgiant į konkrečias eksploatavimo sąlygas, padangų keitimas, žieminių padangų pasiūla, pakaitinis automobilis.
CITROËN techninė pagalba kelyje 2 h/2 - 7 d/7.

• CITROËN GREITASIS SERVISAS

Citroën greitojo serviso paslaugos: be išankstinio užsirašymo atliekami šie darbai:
eksploatacinių skysčių lygio patikrinimas (papildymas), padangų, stabdžių trinkelių
pakeitimas, išmetimo sistemos, pakabos, papildomos įrangos remontas.
• PAKAITINIS AUTOMOBILIS

Pakaitinis automobilio kaina yra sutartinė, palanki klientui.
(1) Pagal tai, kuri riba pasiekiama anksčiau.
(2) Kilometrai skaičiuojami nuo 0 ridos automobilio skaitiklyje.
(3) Trukmė skaičiuojama nuo pirmosios registracijos datos.

* Informacija apie variklius gali keistis, naujausią informaciją ir atnaujinimus galite sužinoti prisijungę
prie tinklalapio www.citroen.lt

R5184

Stogo bagažinė.

R512

Aukščiau esančioje lentelėje pateikiamos degalų sąnaudos atitinka vertes, patvirtintas pagal ES reglamentą, taikomą visiems automobilių gamintojams ir visiems Europoje parduodamiems automobiliams. Šios vertės gaunamos laikantis griežtų bandymų sąlygų (temperatūros, masės, ritininio
bandymų stendo parametrų ir kt.) ir važiuojant labai ramiu tempu. Realioje eismo situacijoje, priklausomai nuo atmosferos sąlygų, automobilio pakrovimo, važiavimo stiliaus, padangų oro slėgio, stogo
bagažinės (net tuščios) buvimo, ilgalaikio kondicionieriaus ir/arba šildymo naudojimo, automobilio
techninės būklės, degalų sąnaudos gali gerokai skirtis nuo čia nurodytųjų.

Bagažinės dėžė.

R5090
CITROËN Airdream ženklas žymi ypatingai aplinką tausojančius CITROËN automobilius.

Dyzeliniai varikliai BlueHDi atitinka ES taršos standarto Euro 6 reikalavimus.
Vaiko kėdutė Kiddy Comfort Pro.

AUTOMOBILES CITROËN:Akcinė bendrovė, kapitalas 159 000 000 eurų. Bendrovės buveinė: 6,
rue Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS Paris 62
050 199. Šis dokumentas galioja tik ES parduodamiems automobiliams. Informacija apie automobilių
modelius ir jų charakteristikas yra tokia, kokia buvo
gauta šio dokumento leidimo metu; ji gali būti traktuojama tik kaip sutartinė.

Automobiles Citroën pasilieka teisę be įspėjimo keisti
čia pristatomų automobilių modelių charakteristikas,
neatnaujindama šio dokumento.
Automobiles Citroën patvirtina, kad taikydama 2000ųjų metų rugsėjo 18 d. direktyvos CEE Nr.
2000/5 CE nuostatas dėl nebetinkamų naudoti
automobilių, ji siekia šioje direktyvoje numatytų tikslų
bei parduodamiems automobiliams naudoja per-

dirbtas medžiagas. Demonstruojamos spalvos yra tik
parodomojo pobūdžio, spausdinimo įranga neleidžia
patikimai atkurti tikrųjų spalvų. Automobilių su kėbulo
transformacijomis (pritaikymais) techninės charakteristikos, galingumas, degalų sąnaudos, CO2 emisija ir
įranga gali skirtis nuo čia pateiktųjų. Jei, nepaisant gamintojo pastangų kuriant šį katalogą, Jūs manote,
kad radote jame klaidų, prašytume mums apie tai

8 LT

pranešti. Visa informacija yra pateikta mūsų tinklalapyje www.citroen.lt. Dėl informacijos apie CITROËN
suteikiamas paslaugas skambinkite į artimiausią CITROËN prekybos tinklo atstovybę. CITROËN techninė pagalba kelyje: +70 616 95 666.
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