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Citroën revoluciona o universo 
automobilístico com o Traction Avant. 
Esse veículo conta com uma 
particularidade que está na origem do 
seu nome: a tração vem do eixo dianteiro.

Citroën lança o Tub, de concepção 
moderna e com uma porta de 
carregamento lateral deslizante. 
O modelo Type H foi seu sucessor.

O 2 CV é concebido para ser 
um “veículo econômico e seguro, 
capaz de transportar 4 pessoas 
e 50 kg de bagagens com 
o máximo de conforto”.

A tendência do momento eram 
os carros leves, ágeis, como o Ami 6 
e o Dyane, sem esquecer o Méhari, 
um veículo original, para todos 
os terrenos e todos os usos.

Cinco vezes campeã da Copa do Mundo de Fabricantes Rally Raid, 
três vezes campeã do WRC e com três títulos consecutivos no 
WTCC, a Citroën fez história no rally. Com atitude única e gosto 
pelo desafio, em 2017 a Citroën retornou ao WRC com um único 
objetivo: voltar a ser referência no circuito.

2017

Pioneira em sua época, 
a 2CV AU Traction Avant 

se tornou uma van cultuada, 
sendo colecionada por todo 

o mundo. Prática, leve, robusta 
e econômica, foram produzidas 

mais de 1,2 milhão de 
cópias entre 1951 e 1978.

1951

De 1919 até os dias de hoje, 
descubra os modelos excepcionais 
que formam a história da Citroën.
www.citroenorigins.com.br

Revelação do movimento musical 
Toque Francês, nos anos 1990, 
com seu hit “Joli Dragon”, Le Tone 
se dedicou à música por 15 anos, 
mas sem deixar a ilustração de lado. 
Desde 2011, sua dedicação o levou 
a expor seu trabalho no Centre 
George Pompidou, entre outros. 

Admirador de artistas que dominam técnicas com cor,
Le Tone admite ter uma fraqueza pela dupla preto e 
branco, que ele usa para contar as histórias simples 
que desenha em seu caderno.

O Novo SUV Citroën C4 Cactus 
reflete a essência da marca: 
atitude única, design arrojado 
e uma nova abordagem de 
conforto. Do design à tecnologia 
presente no carro, tudo foi 
pensado para simplificar a vida 
das pessoas.

2018

Exibido no Salão de Paris em 1955, 
o Citroën DS lembrava a figura 
de um OVNI e sua aerodinâmica 
atraiu a atenção do público. 
Projetado por Flaminio Bertoni, 
ganhou o apelido de “disco voador”, 
por sua aparência futurista.2 3



GAMA

CITROËN C4 LOUNGE

NOVO SUV CITROËN C4 CACTUS

CITROËN AIRCROSS

CITROËN C3

CITROËN C4 PICASSO

NOVO SUV CITROËN C4 CACTUS
BEM-VINDO À PRÓXIMA GERAÇÃO SUV.

CADA UM TEM 
O SEU JEITO CITROËN
Tanto nas ruas quanto nas estradas, você pode apreciar 
a sensação de conforto e bem-estar. Esses são os valores que 
motivam a Citroën desde sempre.  

CITROËN GRAND C4 PICASSO
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NOVO SUV CITROËN C4 CACTUS
10 DIFERENCIAIS DO MODELO

ESSENCIAIS

ALERTA DE 
SAÍDA DE FAIXA

Em caso de mudança involuntária de faixa, 
um alerta visual e sonoro é emitido para 

chamar a atenção do condutor.

ESTILO E DESIGN
São 14 possibilidades de customização, com opções 
diferentes de teto e carroceria. Além disso, os protetivos 
Airbumps® são a assinatura de estilo do modelo, dando 
equilíbrio moderno e uma nova visão ao segmento.

12 ITENS DE AUXÍLIO 
À CONDUÇÃO

Para mais tranquilidade e segurança, 
conte com Indicador de Descanso, 

Limitador e Regulador de Velocidade, 
Acesso Mãos Livres e muito mais.

MAIS DIRIGIBILIDADE
Com Grip Control, Assistente de Partida em Rampa 
e Controle de Estabilidade, o C4 Cactus oferece 
dirigibilidade mais segura e estável em qualquer 
terreno e situação do dia a dia.

MOTOR TURBO THP DE 173 CV 
E CÂMBIO AUTOMÁTICO
Combinação que é um dos grandes destaques 
da categoria e que oferece o que há de melhor 
em performance, conforto e dinamismo.

ASSINATURA DE LED E 
LANTERNAS COM EFEITO 3D
Item de série em todas as versões, a assinatura 
luminosa gráfica e tecnológica tem estilo marcante 
e imponente, característico da Citroën.

ALERTA DE ATENÇÃO 
AO CONDUTOR

Em caso de diminuição da atenção, notada por uma 
direção insegura, o C4 Cactus adverte o condutor 

por meio de um alerta sonoro e visual.

SISTEMA DE FRENAGEM
AUTOMÁTICA E 

ALERTA DE COLISÃO
O C4 Cactus é capaz de evitar uma colisão ou reduzir 

os impactos de um acidente pelo acionamento 
automático dos freios. Mais segurança na direção.

MÁXIMO CONFORTO
Desenvolvido a partir do programa Citroën 
Advanced Comfort®, o C4 Cactus coloca seus 
avanços tecnológicos a serviço de uma 
experiência inédita em termos de bem-estar.

CITROËN 
CONNECT RADIO

Central multimídia touchscreen de 7’’, com funções 
de espelhamento pelos sistemas Android Auto® 

e Apple CarPlay®, além de diversos controles que 
facilitam a condução no dia a dia, como climatização 

e Detector de Pressão dos Pneus.
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DESIGN QUE 
IMPRESSIONA

Como é possível combinar inovação e beleza impactante? 
O Novo SUV Citroën C4 Cactus tem a resposta.

Durante toda a história da Citroën, design foi um ponto 
decisivo para a criação de novos veículos. Não seria diferente 
no lançamento do Novo SUV Citroën C4 Cactus. 
Repleto de linhas modernas, fluidas e harmoniosas, essa 
novidade chega ao Brasil toda repensada com o novo 
jeito global da Citroën.

Além disso, o C4 Cactus se diferencia de toda a categoria SUV, 
mostrando que veio para romper com a ideia padrão 
do que se espera em design. Isso se reflete no teto bi-ton 
do Novo SUV Citroën C4 Cactus, que deixa tudo mais cool 
e moderno, com 14 possibilidades de personalização de cores.

Bem-vindo à próxima geração SUV.

DESIGN8 9



VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE DE ACORDO COM A VERSÃO.

14 MANEIRAS DE IMPRESSIONAR VOCÊCORES E 
PERSONALIZAÇÃO

O Novo SUV Citroën C4 Cactus traz um ar único 
de originalidade por conta do seu estilo bi-ton. Pensando 
nisso, preparamos uma ampla gama de opções para você 
ter cada detalhe do seu jeito. São 14 combinações 
possíveis de cores. Além disso, a cor do teto define 
também a cor do retrovisor, dos detalhes dos Airbumps® 
e da moldura dos faróis de neblina. Tudo isso para 
garantir que o seu C4 Cactus seja sinônimo de estilo 
e de bom gosto.

CORES E PERSONALIZAÇÃO

Confira abaixo as cores de carrocerias com as opções de bi-ton disponíveis para cada uma:

CINZA GRAFITO

BRANCO BANQUISE

PRETO PERLA NERA

AZUL ESMERALDA

PRATA ALUMINIUM

BRANCO NACRÉ
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FACILIDADE DE USO
INTERIOR AMPLO E CONECTADO

ACONCHEGANTE
PARA OFERECER UMA VIAGEM 

RELAXANTE

SERENIDADE 
EM UM AMBIENTE QUE GARANTE 

UMA VIAGEM TRANQUILA

UMA VIDA A BORDO 
CONFORTÁVEL 

E PRÁTICA

CITROËN ADVANCED COMFORT®

Um conceito criado para oferecer conforto global inédito 
a cada passageiro. Assim é o Citroën Advanced Comfort®, 
uma solução inovadora, tecnológica e inteligente que 
garante o bem-estar do corpo e da mente. As quatro 
características principais desse programa pensado nos 
passageiros são: a suavidade dos impactos e da acústica; 
a praticidade do espaço interno em todas as circunstâncias; 
a serenidade de espírito proporcionada por um ambiente 
tranquilo; e a tecnologia intuitiva e útil.
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Bancos de couro e outros materiais
Design inovador valorizado pelo conforto presente 
em cada detalhe dos novos bancos de couro.

Isolamento acústico
Para trazer uma qualidade ainda mais inovadora  
para o modelo, o C4 Cactus conta com isolamento 
acústico, o que torna a experiência da direção 
ainda mais especial, confortável e única. 

Conforto da suspensão
Segurança e tecnologia se unem para oferecer 
ainda mais conforto para os momentos de alta 
performance. Curta a cidade ou a estrada com a 
estabilidade única da suspensão do C4 Cactus.

Volante de couro (bi-ton)
Quando você dirige o C4 Cactus, está em contato com 
um volante de couro totalmente pensado para refletir 
o estilo único do modelo.

Conectividade
A central multimídia do C4 Cactus foi toda pensada 
para oferecer o máximo de facilidade. Conte com 
o painel de instrumentos digital de fácil visualização, 
espelhamento de smartphone e controle integrado 
de ar-condicionado e rádio.

Painel com soft touch
O painel do C4 Cactus foi projetado com material 
especial, que confere um toque soft aos detalhes 
do interior. É o máximo de habitabilidade materializada 
em design e conforto.

CONFORTO EM TODOS 
OS MOMENTOS 

Quando você está ao volante, o conforto é uma das coisas mais 
relevantes, e com o C4 Cactus isso não seria diferente. Dentro desse 
modelo, o conforto é sentido em cada detalhe. Separamos alguns 
tópicos que descrevem as características desse SUV:

CONFORTO14 15



TECNOLOGIA

Conectividade entre você e o seu carro.

O Novo SUV Citroën C4 Cactus é equipado com o que 
há de mais tecnológico na atualidade. Controle o carro 
todo pelo Citroën Connect Radio, com ar-condicionado 
e rádio integrados. E conte também com os recursos 
Android Auto® e Apple CarPlay®, que permitem explorar 
com segurança e conectividade todos os aplicativos 
compatíveis do seu smartphone.

TECNOLOGIA
ÚNICA
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 e

SEGURANÇA

Alerta no caso de mudança involuntária 
de faixa, quando a luz de direção (seta) não 
for ativada. Maior comodidade e segurança
ao motorista, até mesmo em momentos
de desatenção.

ALERTA DE 
SAÍDA DE FAIXA

SISTEMA DE FRENAGEM 
AUTOMÁTICA E ALERTA
DE COLISÃO
Sistema de Frenagem Automática e Alerta
de Colisão que intervêm se não for detectada 
reação do condutor. Pode evitar uma colisão 
com veículos ou pedestres pelo acionamento 
automático dos freios até a parada total ou 
reduzir o impacto, diminuindo a velocidade 
do veículo.

ALERTA DE   
ATENÇÃO AO 
CONDUTOR
Dispara um alerta sonoro e visual quando é 
detectada uma possível diminuição de vigilância 
na condução, verificada pela análise de 
comportamento de direção. Mais segurança 
para motorista, passageiros e todos ao redor.

12 ITENS DE AUXÍLIO À CONDUÇÃO

ACESSO 
MÃOS LIVRES

E MAIS:

Acesse o veículo e dê partida com a chave no seu 
bolso. Garantia de praticidade em todo o trajeto.

Indicador de Descanso, Detector de Pressão 
dos Pneus, Limitador e Regulador de Velocidade, 
Faróis de Neblina com Função Cornering Light.

GRIP CONTROL E 
ASSISTENTE DE 
PARTIDA EM RAMPA

CÂMERA DE RÉ

O Grip Control age sobre as rodas dianteiras, 
fazendo com que se adaptem a qualquer terreno. 
São 5 configurações: normal, neve, lama, areia 
e desligado. Já o Assistente de Partida em Rampa 
permite uma dirigibilidade mais segura e estável 
em toda situação do dia a dia.

A câmera de ré do Novo SUV Citroën C4 
Cactus facilita as manobras do dia a dia 
e a rotina do condutor. Ela permite 
aumento da visibilidade e facilita a 
manobra.
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POTÊNCIA 
DE SOBRA
POTÊNCIA 
DE SOBRA

Com motor THP Turbo 173 cv e câmbio 
automático de 6 marchas, o C4 Cactus 
tem as características perfeitas para você 
ir além das expectativas.

MOTOR20 21



CITROËN & VOCÊ
Tem coisa que só a Citroën faz por você. Confira:

Nas revisões agendadas, o veículo 
é entregue no mesmo dia.

Preço Fixo de Revisão para toda a linha Citroën, 
disponibilizado em nosso site.

Caso seu veículo permaneça por mais de 4 dias
em reparo, emprestamos um outro Citroën, sem custo.

Oferecemos 8 anos  de reboque gratuito, em casos 
de pane ou colisão.

A cada revisão realizada, ganhe 10% do valor gasto para 
compra de peças ou serviços na rede Citroën.

Todo Citroën fora do período  de garantia conta com 
descontos progressivos na mão de obra  e nas peças.

Todo veículo Citroën tem verificação e abastecimento
de fluidos gratuitos na rede Citroën.

Check-up, rodízio de pneus e calibragem gratuitos 
 em toda a rede Citroën.

Para qualquer necessidade,
entre em contato pelo 0800 011 80 88.

Citroën Advisor: sua opinião ajuda todos os nossos clientes.

citroen.com.br
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RODAS

• Motor 1.6 Turbo THP Flex de 173 cv ou motor 1.6 VTi 120 Flex Start 

• Câmbio manual ou automático sequencial de 6 marchas com modos Eco e Sport 

• 6 airbags 

• Acesso Mãos Livres 

• Botão Start/Stop 

• Câmera de ré 

• Citroën Connect Radio com Apple CarPlay® e Android Auto® 

• Assinatura luminosa de LED 

• Lanternas com efeito 3D 

• Grip Control, ESP e Assistente de Partida em Rampa 

• Faróis de Neblina com Função Cornering Light 

• Isofix 

• Detector de Pressão dos Pneus 

• Ar-condicionado automático digital 

• Bancos de couro 

• Painel 100% digital com função Eco Coaching 

• Limitador e Regulador de Velocidade 

• Alerta de Saída de Faixa 

• Alerta de Atenção ao Condutor 

• Indicador de Descanso 

• Sistema de Frenagem Automática 

• Alerta de Colisão

EQUIPAMENTOS DIMENSÕES

Roda de liga leve 17" 
ROBY ONE 
diamantada

Roda de liga leve 17" 
ROBY ONE 

cinza acetinado 

Roda de aço 16" 
calota COMO

Verifique a disponibilidade de equipamentos por versão.

1.714 mm

1.563 mm

2.600 mm

4.170 mm1.979 mm

CONHEÇA AS VANTAGENS CITROËN

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS 
Somente peças originais garantem a segurança
e a qualidade do seu Citroën.

3 ANOS DE GARANTIA 
Toda a linha Citroën de veículos de passeio 
com 3 anos de garantia.

PRODUZIDO NO BRASIL  
Em Porto Real/RJ.

CHRONO SERVICE** 
Troca de pastilhas, correias, velas e escapamento, 
alinhamento e balanceamento em até duas horas.

MYCITROËN* 
Aproveite todos os serviços e benefícios exclusivos 
para clientes Citroën. Baixe pela Apple Store ou 
pelo Google Play. 

22 23



citroen.com.br


