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CITROËN C4 CACTUS BUSINESS - UITRUSTINGSNIVEAUS
CITROËN C4 CACTUS BUSINESS
Veiligheid & Dynamische systemen
- 6 airbags (bestuurder + passagier / zij-airbags / gordijnairbags)
- ABS met elektronische remkrachtverdeling (EBD) en remassistent (BAS)
- ESP met ASR
- Centrale portiervergrendeling met 3-knops afstandsbediening
- Handmatig bedienbaar kinderslot achter
- Indicator ‘gordel niet vastgemaakt’ bestuurder en passagiers
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Variable elektrische stuurbekrachtiging
- Mistlampen vóór met statische bochtverlichting
- Regen- en lichtsensor
- Automatisch dimmende binnenspiegel
- Koplampen met “Follow me home’-functie
Rijhulpsystemen
- Cruise control met snelheidsbegrenzer (programmeerbaar)
- Hill Start Assist
- Schakelindicator (i.g.v.handgeschakelde versnellingsbak)
- Parkeersensoren vóór en achter
Interieur
- 12V aansluiting
- Dashboardpaneel uitgevoerd in grijs, met grijze riemen op ‘Top Box’
- In hoogte en diepte verstelbaar stuur met 2 bedieningszones voor radio en cruise control
- Kledinghaken op 2de zitrij
- Knoppencluster onder 7” touchscreen met ‘Chrome Satin’ afwerking
- LCD instrumentenpaneel (zonder toerenteller)
- Plafonnière LED vóór en achter (vóór en achter met 2 kaartleeslampjes)
- Zonneklep bestuurder en passagier (met spiegel voor bestuurder)
- Met leer bekleed stuurwiel
- Met leer beklede handremhendel
- Armsteun voor
- Omlijsting luidsprekers vóór uitgevoerd in ‘Chrome Satin’
Opbergmogelijkheden
- 2 bekerhouders in middenconsole
- Opbergvakken in portieren vóór met ruimte voor 1,5 liter fles
- Opbergvakken in portieren achter met ruimte voor 1,5 liter fles
- Opbergvak in centrale console onder armsteun
- Sjorringen kofferbak (4 stuks)
- ’Top Box’ opbergvak op dashboard geïnspireerd op luxe reiskoffer
Verwarming en ventilatie
- Automatische airconditioning incl. pollenfilter

Infotainment en telematica
- CITROËN Connect Radio DAB+
- Navigatiestyeem
- Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio
- 6 speakers
- 7” touchscreen
- DAB+ digitale tuner
- Bluetooth® hands-free en streaming audio
- Mirror Screen (Apple Carplay™)
- USB-aansluiting
- Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar).
Deze kaartupdates zijn gratis bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd door uw Citroëndealer
36 maanden Citroën Connected Services:
- Realtime verkeersinformatie; via TomTom Traffic
- Tankstations; adres, prijsinformatie en mogelijkheid tot direct navigeren
- Parkeren; adres en mogelijkheid tot direct navigeren, realtime het aantal
beschikbare parkeerplaatsen
- Weerbericht; weergave weerbericht op de ingestelde route
- Lokaal zoeken, bellen en navigeren naar gekozen POI (Point of interest)
- CITROËN Connect Box
- Noodoproep en pechhulpverlening met lokalisatiefunctie
Stoelen en bekleding
- 2 Isofix bevestigingspunten op achterbank
- 5 driepuntsgordels
- In delen neerklapbare achterbank (1/3-2/3)
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en passagiersstoel
- Kantelbare bestuurders- en passagiersstoel
- Lendensteunverstelling bestuurdersstoel
- Stoelen vóór met hoge dichtheid schuimvulling (HD 65)
- Advanced Comfort Seats
- Stoffen bekleding ‘Silica Grey’ (donkergrijs met smalle lichtgrijze baan en ‘Emeraude’ accentstiksel)
Exterieur
- Airbump®
- Achterlichten met 3D effect
- Achterruitenwisser
- Comfort knipperlichten (1x activeren = 3x knipperen)
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met geïntegreerd knipperlicht
- LED dagrijverlichting
- ‘Magic Wash’ ruitenwissers vóór
- One-touch elektrisch bedienbare ramen vóór met antiklemvoorziening
- Uitzetramen achter
- Geluidwerende voorruit
- Omlijsting grille uitgevoerd in ‘Chrome’
- Portiergrepen in kleur carrosserie
- Pack Color ‘Glossy Black’:
- insert mistlampen uitgevoerd in ‘Glossy Black’
- insert Airbump® uitgevoerd in ‘Glossy Black’
Onderstel
- 16” stalen velgen met wieldop ‘Steel & Style’
- 205/55 R16 V banden
- Bandenreparatiekit
- Reservewiel thuiskomer (alleen i.c.m. PureTech 130 S&S EAT6 en BlueHDI 120 S&S EAT6)
- Veersysteem met Progressive Hydraulic CushionsTM

CITROËN C4 CACTUS BUSINESS - PRIJZEN
Bedragen in €
Versnellingsbak Energielabel (1)

CO2
Fiscale
excl.
ConsumentenBijtelling
BPM (2)
(g/km) (1)
waarde (3)
BTW/BPM
prijs (2)

Code

Uitrustingsniveau

BENZINE
PureTech 110 S&S

1CE3A5KNNKB07532

Business

H6

C

130

22%

24.340

23.500

3.674

16.385

DIESEL
BlueHDi 100 S&S

1CE3A5KMDKB07532

Business

H6

B

119

22%

28.190

27.350

5.384

18.154

incl. BTW
BTW
excl. BTW
SPECIFICATIE INBEGREPEN KOSTEN
Adviestarief kosten rijklaar
753,90
130,84
623,06
Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Citroën Safety Kit (o.a. lifehammer, gevarendriehoek, 4 veiligheidsvesten, handschoenen, olieabsorberende mat)
en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl. brandstof.
Leges
51,10
0,73
50,37
Inschrijving in het kentekenregister

40,70

n.v.t

Tenaamstelling

10,40

0,73

40,70
9,67

Recyclingsbijdrage

35,00

6,07

28,93

Sinds 1 januari 1995 wordt de recyclingsbijdrage, die wettelijk verplicht is op grond van de wet Milieubeheer, in rekening gebracht.
Automobiles Citroën verklaart dat, door toepassing van de voorschriften in de Europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde
doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt voor de fabricage van producten die door Automobiles Citroën worden verkocht.
Totaal additionele kosten

(1)

(2)

(3)

840,00

137,65

702,35

De zuinigheidscategorie waar een auto onder valt wordt bepaald door de nieuwe WLTP-testprocedure. De exacte CO2-uitstoot onder de WLTP-testprocedure is afhankelijk van de gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan. Raadpleeg uw Citroëndealer of de car configurator op citroën.nl voor de meest recente informatie. Het bpm-bedrag wordt bepaald op grond van de CO2-uistoot volgens de nieuwe WLTP-testprocedure en op basis van de standaard uitrusting. Door de nieuwe manier van
meten van verbruik en uitstoot kunnen gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan, de CO2-uistoot beïnvloeden en hiermee ook het totaal verschuldigde bpm bedrag. Het exacte bpm-bedrag is afhankelijk van de CO2-uitstoot onder de WLTPtestprocedure van de samengestelde auto. Raadpleeg uw Citroën-dealer of de car configurator op citroën.nl voor de meest actuele informatie.
De consumentenprijs zoals hierboven vermeld, is de adviesprijs van de auto inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken. De genoemde consumentenprijzen zijn vrijblijvend en kunnen na het opstellen
van deze prijslijst wijzigingen ondergaan. De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie voldoen aan de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 typegoedkeuring krijgen. Deze WLTP-procedure
vervangt de New European Driving Cycle (NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. Vanwege realistischere testomstandigheden zijn het brandstofverbruik en de CO2-emissie gemeten onder de WLTP in veel gevallen hoger dan die gemeten
onder de NEDC. De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met
uw dealer voor meer informatie of stel uw auto samen in onze car configurator om de CO2-emissie, het BPM bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.
De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling

CITROËN C4 CACTUS BUSINESS - OPTIEPRIJZEN
Bedragen in €

CARROSSERIEKLEUREN / EXTERIEUR
Standaard lak
- Polar White
Metallic lak
- Obsidian Black
- Platinium Grey
- Steel Grey
- Emerald Blue
Parelmoerlak
- Pearl White
Pack Color Red
- Inserts mistlampen en Airbump® uitgevoerd in 'Anodised Deep Red'
(niet i.c.m. ‘Sport Red’ en ‘Emerauld Blue’)
Pack Color Silver Chrome
- Inserts mistlampen en Airbump® uitgevoerd in 'Silver Chrome'
VELGEN
Reservewiel thuiskomer
(bandenreparatiekit vervalt)
STOELEN / BEKLEDING / INTERIEUR
Stoelverwarming op vóórstoelen (4 standen)
RIJHULPSYSTEMEN
Pack City Camera Plus
- Achteruitrijcamera
Pack Drive Assist
- Active Safety Brake
- Lane Departure Warning System
- Driver Attention Alert
- Coffee Break Alert
- Verkeersbordherkenning

● = Standaard ● = Optioneel
(1)

incl. BTW
excl. BPM (1)

excl. BTW
excl.BPM (1)

Optiecode

BUSINESS

0NWP

l

0

0

0MM0

l

725

599

0MM6

l

900

744

ED62

l

0

0

ED63

l

0

0

RS02 / RS06

l

150

124

NA01

l

150

124

UB07

l

250

207

D403

l

750

620

- = Niet leverbaar

Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen BPM. Voor een exacte vastelling van het BPM-bedrag van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze configurator op
www.citroen.nl

CITROËN C4 CACTUS BUSINESS - VELGEN EN BEKLEDINGEN

Staal 16”
STEEL & STYLE
205/55 R16 V

WILD GREY / Stof Silica Grey

CITROËN C4 CACTUS BUSINESS - LIJNTEKENINGEN

◄

1480

◄
1714 / 1979
Breedte zonder/met uitgeklapte buitenspiegels

◄

◄

1477 / 1479

◄

◄

155

2595

4170

◄

741

◄

◄

◄

◄

◄

833

◄

◄

CITROËN C4 CACTUS BUSINESS - TECHNISCHE SPECIFICATIES
BENZINEMOTOREN

PureTech 110 S&S

MOTOR
Type
Brandstof
Cilinderinhoud cm3
Max. vermogen in kW (pk)
bij toeren/min.
Max. koppel in Nm
bij toeren/min.
Stop & Start systeem

Euro 6.d TEMP EVAP ISC
Benzine
1199
81 (110)
5500
205
1750
met startmotor

OVERBRENGINGEN
Versnellingsbak
Aantal versnellingen vooruit

Handgeschakeld
6

STUURINRICHTING
Stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen trottoirs in m.
ONDERSTEL
Ophanging voor
Ophanging achter
VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal
Bandenmaat

REMSYSTEEM
Voor
Achter
ABS / ESP / Brake Assist
Parkeerrem

Variable elektronische stuurbekrachtiging
10,9

Onafhankelijk, Pseudo McPherson
Semi-onafhankelijk, torsieas

Staal / Lichtmetaal
205/55 R16 V
205/50 R17 V

Schijf
Trommel
Standaard
Achter

VOLUMES (VDA NORM)
Kofferinhoud in dm3
Tankinhoud
AdBlue®

358
50
-

GEWICHTEN (KG)
Massa ledig voertuig (kenteken)
Nuttige belasting
Max. toelaatbaar gewicht
Max. aanhangergewicht geremd (binnen max. treingewicht)
Max. aanhangergewicht ongeremd
Max. druk op trekhaak
Max. daklast

1060
525
1585
950
580
55
55

PRESTATIES
Max. snelheid in km/h
0-100 km/h in sec.

197
10,4

BRANDSTOFVERBRUIK LTR./100KM (1)
Verbruik Laag: stad (L / 100km)
Verbuik Gemiddeld: buitenwijk (L / 100km)
Verbruik Hoog: buitenweg (L / 100km)
Verbruik Extra Hoog: snelweg (L / 100km)
Verbruik Gecombineerd (L / 100km)
CO2 (g/km) bij gecombineerd gebruik
Energielabel

7,0
5,5
5,0
6,1
5,8
130
C

(1)

De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie voldoen aan de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 typegoedkeuring krijgen. Deze WLTP-procedure vervangt de New European Driving Cycle
(NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. Vanwege realistischere testomstandigheden zijn het brandstofverbruik en de CO2-emissie gemeten onder de WLTP in veel gevallen hoger dan die gemeten onder de NEDC. De vermelde waarden voor
brandstofverbruik en CO2-emissie kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel uw auto
samen in onze car configurator om de CO2-emissie, het BPM bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.

CITROËN C4 CACTUS BUSINESS - TECHNISCHE SPECIFICATIES
DIESELMOTOREN

BlueHDi 100 S&S

MOTOR
Type
Brandstof
Cilinderinhoud cm3
Max. vermogen in kW (pk)
bij toeren/min.
Max. koppel in Nm
bij toeren/min.
Stop & Start systeem

Euro 6.d TEMP EVAP ISC
Diesel
1499
73 (99)
3750
250
1750
met startmotor

OVERBRENGINGEN
Versnellingsbak
Aantal versnellingen vooruit

Handgeschakeld
6

STUURINRICHTING
Stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen trottoirs in m.
ONDERSTEL
Ophanging voor
Ophanging achter
VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal
Bandenmaat

REMSYSTEEM
Voor
Achter
ABS / ESP / Brake Assist
Parkeerrem

Variable elektronische stuurbekrachtiging
10,9

Onafhankelijk, Pseudo McPherson
Semi-onafhankelijk, torsieas

Staal / Lichtmetaal
205/55 R16V
205/50 R17V

Schijf
Trommel
Standaard
Achter

VOLUMES (VDA NORM)
Kofferinhoud in dm3
Tankinhoud
AdBlue®

358
45
17

GEWICHTEN (KG)
Massa ledig voertuig (kenteken)
Nuttige belasting
Max. toelaatbaar gewicht
Max. aanhangergewicht geremd (binnen max. treingewicht)
Max. aanhangergewicht ongeremd
Max. druk op trekhaak
Max. daklast

1060
570
1630
950
580
55
55

PRESTATIES
Max. snelheid in km/h
0-100 km/h in sec.

190
11,1

BRANDSTOFVERBRUIK LTR./100KM (1)
Verbruik Laag: stad (L / 100km)
Verbuik Gemiddeld: buitenwijk (L / 100km)
Verbruik Hoog: buitenweg (L / 100km)
Verbruik Extra Hoog: snelweg (L / 100km)
Verbruik Gecombineerd (L / 100km)
CO2 (g/km) bij gecombineerd gebruik
Energielabel

5,0
4,2
3,9
5,1
4,5
119
B

(1)

De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie voldoen aan de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 typegoedkeuring krijgen. Deze WLTP-procedure vervangt de New European Driving Cycle
(NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. Vanwege realistischere testomstandigheden zijn het brandstofverbruik en de CO2-emissie gemeten onder de WLTP in veel gevallen hoger dan die gemeten onder de NEDC. De vermelde waarden voor
brandstofverbruik en CO2-emissie kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel uw auto
samen in onze car configurator om de CO2-emissie, het BPM bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.

BPM / BIJTELLING 2020 KWARTAAL 3 & 4
BPM-DIFFERENTIATIE
Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:
• Een vast tarief van € 366 voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 g/km of meer (behalve PHEV)
• Een BPM-opslag voor auto's met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel

• Een dieseltoeslag van € 78,82 per gram boven de grenswaarde van 80 gram
• De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verwerkt

1. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (EV, NUL EMISSIE)
Vast tarief
Grenswaarden CO2-uitstoot
0 g/km
Grenswaarden fiscale waarde
€45.000
> €45.000
Motorrijtuigenbelasting

€0
BPM-opslag
€0
Fiscale bijtelling
8%
22%
Geen

2. BENZINE & DIESEL VOERTUIGEN
Vast tarief
Grenswaarden CO2-uitstoot
1 - 90 g/km
91 - 116 g/km
117 - 162 g/km
163 - 180 g/km
> 181 g/km

€ 366
BPM-opslag per g/km (Benzine & Diesel)
€1
€ 57
€ 124
€ 204
€ 408

Grenswaarden CO2-uitstoot
< 80 g/km
> 80 g/km

Diesel-toeslag per g/km
€0
€ 78,82

Fiscale bijtelling
Motorrijtuigenbelasting

22%
Vol tarief (afh van voertuiggewicht en provincie van registratie)

3. PLUG-IN HYBRID VOERTUIGEN (PHEV)
Vast tarief
Grenswaarden CO2-uitstoot
1 - 34 g/km
35 - 60 g/km
> 61 g/km

€0
BPM-opslag per g/km
€ 24
€ 83
€ 199

Fiscale bijtelling
Motorrijtuigenbelasting

22%
Half tarief (1-50 g/km) / Vol tarief (> 51 g/km) (afh van voertuiggewicht en provincie van registratie)

CITROËN C4 CACTUS BUSINESS - NOTITIES
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Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag en gelden ten tijde van deze druk. De weergegeven prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Citroën behoudt zich het recht voor de specificaties en uitvoering
van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig aan te passen. Door deze wijzigingen aan een uitvoering en/of model kan de CO2 gerelateerde toeslag (bpm) veranderen waardoor kortingen/toeslagen kunnen
wijzigen. Kijk voor informatie over de energielabels en CO2-uitstoot op www.citroen.nl, of vraag uw Citroën dealer naar de actuele informatie. Auto’s uit voorraad van de importeur en/of de dealer kunnen afwijkende energielabels en/of CO2-uitstoot hebben,
uw Citroën dealer kan u hier over informeren. Druk/zetfouten voorbehouden.

www.citroen.nl

