CITROËN C-ZERO

UM NOVA EXPERIÊNCIA
URBANA
ZERO EMISSÕES DE CO2 EM MOVIMENTO
ZERO EMISSÕES POLUENTES
ZERO RUIDO DE MOTOR
O Citroën C-ZERO faz da energia eléctrica uma resposta credível, com bons desempenhos e adaptada à condução
em cidade.
Este citadino compacto, de linhas fluídas, oferece na verdade desempenhos espantosos. Maneável, arruma-se e
insere-se facilmente na circulação. Oferece também uma autonomia ideal para uma utilização urbana e no perímetro
urbano (até 150 km entre duas cargas). Com o Citroën C-ZERO vai descobrir uma outra cidade. Uma nova experiência onde a condução oferece calma e serenidade num silêncio perfeito.
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A FUNÇÃO E A FORMA
Ao conhecermos o Citroën C-ZERO, não
é apenas uma viatura 100% eléctrica que
descobrimos, mas também um citadino
com um design audacioso. No prolongamento do pára-brisas, o capot curto
mergulha na parte superior da grelha.
Após se demorar na apreciação dos faróis

que lhe dão um ar impertinente, poderá
examinar melhor o seu estilo. Com um
design apurado de linhas fluidas e
arredondadas, um arco de tejadilho
ligeiramente bombeado e grandes
superfícies vidradas, o Citroën C-ZERO é
um veículo de estilo compacto decidida-

mente diferente. Ágil, maneável, faz com
que cada percurso urbano seja
simplificado. O prazer de condução está
assim reinventado. Quer seja em matéria
de tecnologia ou de design, o Citroën
C-ZERO é uma viatura de ruptura, um
verdadeiro concentrado de tecnologias.

O conjunto dos equipamentos descritos neste catálogo representa toda a tecnologia do Citroën C-ZERO. A definição dos veículos CITROËN
comercializados na U.E. pode apresentar diferenças consoante o país. Para saber em detalhe a definição dos equipamentos de série ou opcionais
disponíveis, consulte o seu ponto de venda.
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Bateria de tracção
Carregador / conversor

Inversor
Tomadas de carga
Motor eléctrico
e redutor

UMA VIATURA
LIGADA À REALIDADE
Esqueça as estações de serviço! O Citroën C-ZERO é
movido por um motor eléctrico desenvolvendo uma
potência de 49kW e alimentado por uma bateria de iões
de lítio com uma capacidade de 14,5 kWh. Esta bateria
fornece a energia necessária para alimentar o motor
assim como a climatização e o sistema de aquecimento.
É recarregada em 6 horas numa tomada doméstica de
220 V com uma corrente de 14 A. O tempo de carga
é reduzido a 30 minutos (80% de carga) caso se utilize
um terminal específico que ofereça uma corrente
contínua que pode ir até 400 V e 125 A. Para baixar o
centro de gravidade do Citroën C-ZERO, maximizar a

segurança em caso de colisão e preservar a habitabilidade, a bateria está colocada entre os eixos sobre o piso.
A velocidade máxima de 130 km/h e a autonomia
150 km são amplamente suficientes para cobrir os
trajectos quotidianos.
No que respeita à condução, nada mais simples: um
pedal de acelerador e um pedal de travão. Coloca e roda
a chave na ignição e não escutará nenhum ruído de
motor, apenas um avisador sonoro que indica que o seu
veículo está pronto a partir. Para além da recarga, o
Citroën C-ZERO é, ele mesmo, uma outra fonte de
energia. Com efeito, aquando das fases de desaceler-

ação (aliviar o pé do acelerador ou travar), o motor do
seu Citroën C-Zero funciona como gerador e transforma
a energia cinética do veículo em energia eléctrica que
realimenta a bateria. Um indicador colocado no painel
de bordo, informa permanentemente o seu consumo ou
a sua gestão de energia, permitindo-lhe, desta forma,
adaptar a sua condução de forma a optimizar a carga da
bateria.
Para além de ser de uma utilização muito simples, o
Citroën C-ZERO revela-se económico no dia-a-dia,
nomeadamente com vantagens no custo de estacionamento em alguns locais.

VIVER O VEÍCULO ELÉCTRICO
O Citroën C-ZERO é um automóvel para desfrutar
diariamente. O habitáculo é acolhedor e caloroso. O
painel de bordo atrai de imediato. Os indicadores
digitais apresentam a velocidade, o estado da carga
da bateria e as informações do computador de
bordo. O mostrador circular está dividido em três
zonas nas quais se desloca uma agulha. O seu nível
de deslocamento, para a direita ou para a esquerda,
é proporcional ao consumo de energia oferecido pela
bateria e utilizado pelo motor, pelo aquecimento ou
pela climatização, ou à recarga da bateria pelo
motor.
O painel de bordo adopta um estilo apurado onde
estão integrados os difusores de ar e os comandos do
sistema áudio e da climatização. A disposição do
conjunto de elementos é funcional e intuitiva. Na
gama Acessórios, encontra o sistema de navegação
nómada Garmin e o seu suporte específico que se
integra de forma harmoniosa.
Enfim, sempre na procura de oferecer um serviço
irrepreensível, tal como tecnologia avançada para o
seu quotidiano, a CITROËN desenvolveu um oferta
personalizada com o CITROËN Connect Box. Dois
serviços toma lugar a bordo do Citroën C-ZERO : a
Chamada de Urgência Localizada CITROËN e a
Chamada de Assistência Localizada CITROËN (em
alguns países). Estes dois serviços são gratuitos

durante toda a vida do veículo e disponíveis 24
h/24, 7 d/7. Graças a um módulo GPS e a um
cartão SIM integrados, eles garantem, em caso de
incidente ou acidente, uma localização precisa do
veículo e contribuem para uma intervenção rápida da
CITROËN Assistance em caso de avaria e dos
serviços públicos de socorro em caso de acidente.
Onde quer que esteja poderá contar com CITROËN
Connect Box. Consulte as condições gerais de
utilização.
Entrar num Citroën C-ZERO é descobrir que um
motor eléctrico liberta espaço interior em benefício de
todos os passageiros. Apesar do seu pequeno
tamanho, é uma viatura de quatro lugares com uma
habitabilidade excepcional. O conforto é reforçado
pelo motor eléctrico silencioso. Quanto a espaços de
arrumação, o C-ZERO dispõe de grandes aberturas
nas portas para receber os seus pertences, e uma
práctica bagageira de 166 litros.
Cada trajecto urbano é feito sob o signo da
serenidade e com extrema facilidade. O Citroën
C-ZERO dispõe do sistema electrónico de controlo
de trajectórias ESP e de ABS com AFU para maior
segurança nas travagens. E para uma segurança
passiva de alto nível, o C-ZERO tem 6 airbags
(frontais, laterais e de cortina) prontos a proteger em
caso de colisão.

CITROËN SERVICE
O Citroën C-ZERO beneficia de uma
garantia contratual de 2 anos, com
uma quilometragem ilimitada por
veículo, e de 8 anos / 100 000 km
para a unidade de tracção e a bateria.
CONTRATOS DE SERVIÇO CITROËN:
Consulte as condições gerais dos
contratos no seu Ponto de Venda
CITROËN.

programada previstas no livro de
manutenção para um uso normal
do veículo. Estas operações
incluem a substituição de lubrificantes e peças expressamente
previstas no plano de manutenção, mas não a substituição de
outras peças de desgaste. Inclui
ainda a Assistência em Viagem
Citroën.

CITROËN EasyDrive
Inclui as operações de manutenção

CITROËN EssentialDrive
O contrato de garantia ampliada

até 96 meses/200.000 km: o
seu veículo tem garantia integral
como no 1º dia beneficiando, sem
custos adicionais, da reparação ou
substituição de peças defeituosas,
incluindo mão-de-obra. Compreende ainda a Assistência em
Viagem Citroën, que cobre
qualquer imprevisto (furo, perda
de chaves, troca de combustível,
avaria, falha de bateria, acidente...) 24 h/24 h, 7 dias por
semana em toda a Europa.

CITROËN IdealDrive
Aos serviços proporcionados no
contrato CITROËN EssentialDrive
adicionamos a totalidade das
operações de manutenção periódica do seu veículo (peças, mão-de-obra
e lubrificantes).
CITROËN PremiumDrive
Ao contrato CITROËN IdealDrive
adicionamos a substituição e
reparação de todas as peças de
desgaste e, opcionalmente, serviço de

viatura de substituição e pneumáticos.

2 anos para os veículos comerciais ligeiros.

GARANTIA CONTRATUAL
2 anos sem limite de km.

CITROËN SERVIÇO EXPRESSO
Sem marcação, pode mudar fluídos e
líquidos, pneus, assistência a
travões e suspensões, substituição
de pára-brisas, serviço de escape,
controlo anti-poluição, montagem
de acessórios e operações de curta
duração.

GARANTIA ANTICORROSÃO
12 anos para os veículos ligeiros de
passageiros.
5 anos para os veículos comerciais ligeiros.
GARANTIA DE PINTURA
3 anos para os veículos ligeiros de
passageiros.
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Dimensões e pesos: comprimento 3,475 m – largura
1,475 m – altura 1,61 m – distância entre eixos
2,550 m – diâmetro de viragem 9 m – volume a
bagageira 166 l, 860 com o encosto do banco traseiro
rebatido – 4 lugares – peso em vazio 1 065 kg – carga
útil 385 kg – 5 portas.
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Motor: motor do tipo síncrono de ímanes permanentes
debitando 49 kW (67 cv) de 4 000 a 8 800 rpm,
alimentado por baterias de iões de lítio – binário
máximo de 196 Nm de 0 a 300 rpm – transmissão às
rodas traseiras.
Baterias: do tipo iões de lítio recargáveis colocadas
sobre o piso no centro do veículo – autonomia até 150
km – bateria composta de 80 células de 50 A, energia
incorporada de 14,5 kWh, sob 300 V – tempo de
carga numa tomada doméstica de 230 V, 6 horas com
uma corrente de 14 A, 11 horas com uma corrente de
8 A (adaptação automática dependendo do tipo de
tomada) – recarregamento rápido a 80% em 30
minutos através de um terminal específico de corrente
contínua de 125 A a 400 V.
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS
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Desempenhos: velocidade máxima de 130 km/h – o a 100
km/h em cerca de 15,9 s – de 60 a 80 km/h em 3,9 s.

Equipamentos de conforto de série: ligação
automática dos faróis – rebatimento banco traseiro
50/50 e costas dos bancos reguláveis em inclinação –
climatização eléctrica semi-automática – direcção
assistida – 4 vidros eléctricos – CITROËN Connect
Box (caixa telemática autónoma para chamada de
urgência) – faróis traseiros LED de posição e de stop –
computador de bordo – tomada 12 V – retrovisores
eléctricos rebatíveis – banco do condutor regulável em
altura – sistema áudio CD MP3 4 HP com kit mãos-livres
Bluetooth* - fecho centralizado com telecomando –
vidros escurecidos nas portas traseiras e óculo traseiro.
Pneus: 145/65 R 15 à frente e 175/55 R 15 atrás –
jantes em liga leve 15” – kit anti-furo.
Equipamentos de segurança de série: ABS com REF
e AFU – ESP – faróis de nevoeiro dianteiros – 6 airbags
(frontais, laterais e de cortina) – 2 fixações ISOFIX de 3
pontos atrás – travões de disco ventilados à frente,
travões de tambor atrás.
*Necessita de um telefone compatível
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Linha e estilo: tomada de carga standard no lado direito –
tomada de carga rápida no lado esquerdo – bancos em

tecido Parfait Knit Camel – tapetes à frente e atrás – volante
e punho do selector de marcha em cabedal preto com
pesponto Camel.

E outros materiais de acompanhamento.
(O) : opaca – (M) : metalizada e (N) : nacarada.
As tintas metalizadas e nacaradas estão disponíveis como opção.

AUTOMÓVEIS CITROËN S.A. : Capital Social : 608.000
EUROS, matricula nº 20.349 na Conservatória do Registo
Comercial de Loures - NIF 500 038 961 Sede : Rua Vasco
da Gama, nº 20 - 2685-244 Portela LRS.
Este documento é referente apenas a veículos comercializados
na UE. As informações sobre os modelos e as suas características correspondem a uma definição no momento da impressão
deste documento, não podendo as mesmas serem considera-

das como contratuais. Automóveis Citroën S.A. reserva-se o
direito de modificar sem aviso prévio as características dos
modelos apresentados, sem ter que actualizar este
documento. Automóveis Citroën atesta, por aplicação do
disposto na directiva CEE nº 200/53 CE de 18 de Setembro
de 2000 relativa aos veículos em fim de vida, que respeita os
objectivos nela fixados e que materiais recicláveis são utilizados
na fabricação dos produtos que comercializa. A representação

das cores de carroçaria é indicativa, uma vez que as técnicas de
impressão não permitem uma reprodução fiel das cores. Os
veículos transformados por fabricantes de carroçarias podem
apresentar características técnicas, dados de desempenho,
consumos, emissões de CO2 e equipamentos diferentes. Se,
e apesar do extremo cuidado que colocamos na realização
deste catálogo, considerar que existe um erro, não deixe de
nos contactar na morada indicada ou em citroen.pt.
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