NOVO COMPACT SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

Revelação do French Touch nos
anos 90 com o seu hit «Joli
Dragon», Le Tone dedica-se à
música durante 15 anos e, em
seguida, passa progressivamente
para a ilustração.
Desde 2011, as suas criações permitiram-lhe
mostrar o seu trabalho no Centro Pompidou,
nomeadamente. Admirador dos artistas que
dominam a cor, Le Tone parece ter um fraquinho
pelo preto e branco, que utiliza para contar
histórias simples que desenha em filtro nos
seus cadernos.

2014

1934
CITROËN revoluciona
o panorama automóvel com a
Tracção Dianteira. Este veículo
dispõe de uma particularidade
que lhe valeu o seu nome:
as rodas motrizes são
as do eixo dianteiro.

CITROËN C4 CACTUS
inova em termos de design
e de protecção com
os Airbump®.

DESCUBRA
EM IMAGENS,

1919
De 1919 até aos dias de hoje,
descubra os modelos de excepção
que constroem a história
da CITROËN.
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O veículo CITROËN Type A passa
a ser fabricado em série.

1939
CITROËN lança o Tub, de concepção
moderna com, entre outros, uma porta
de carga lateral deslizante. É o type H
o seu sucessor em 1948.

1948

1968

1974

O 2 CV é concebido para ser
«um veículo económico e seguro,
capaz de transportar 4 passageiros
e 50 kg de bagagens para
um máximo conforto».

É a hora dos veículos ligeiros,
ágeis, como o Ami 6 e o Dyane,
sem esquecer o Méhari, veículo
original para todos os terrenos
e todas as utilizações.

Os anos 70 e 80 vão acentuar ainda
mais a imagem tecnológica da Marca,
com o CX, o BX, o AX, seguido do XM,
veículo topo de gama equipado com a
suspensão Hydractive que associa a
electrónica e a hidráulica.

2017
Com 5 títulos no Campeonato do mundo de construtores de
Rali-Raid de 1993 a 1997, 8 títulos em WRC entre 2003 e
2012, e 3 títulos consecutivos em 3 anos de compromisso
em WTCC (2014-2016), a CITROËN exibe um registo
excepcional. Com o seu estado de espírito único e o seu
gosto acentuado pelo desafio, a Marca regressa em 2017
ao WRC com um único objectivo: voltar a ser a referência.

O GRANDE
REGRESSO
DA CITROËN
AOS RALIS.
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NOVO COMPACT SUV
CITROËN C3 AIRCROSS
#PossibilidadesInfinitas
CITROËN C-ZERO

COMPACT SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN E-MEHARI

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

A CADA UM O SEU CITROËN
CITROËN C-ELYSÉE
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Tanto em cidade como em estrada, poderá apreciar as sensações de conforto
e de bem-estar a bordo, valores que animam a CITROËN desde sempre.

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

GAMA

CITROËN C5

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5 TOURER
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NOVO COMPACT SUV
CITROËN C3 AIRCROSS
EM 10 VANTAGENS ESSENCIAIS
COMPACT SUV

Um estilo robusto e protector
com uma posição de condução elevada.
PÁGINAS 10 -15

PERSONALIZAÇÃO

85 combinações de cores e 5 ambientes
interiores para se destacar.
PÁGINAS 16 - 19

HABITABILIDADE
O espaço interior mais
generoso da sua categoria.
PÁGINAS 22 -23

MODULARIDADE

Um banco deslizante em 2 partes
e um volume de mala até 520 litros.
PÁGINAS 24 -25

TEJADILHO DESLIZANTE
PANORÂMICO
Uma luminosidade
e abertura excepcionais.
PÁGINAS 26 -27
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ESSENCIAIS

GRIP CONTROL COM
HILL ASSIST DESCENT

Uma motricidade adaptada a todas as
condições e uma velocidade controlada
mesmo em fortes inclinações.
PÁGINAS 32 - 35

HEAD-UP DISPLAY
A CORES

As informações úteis,
sem tirar os olhos da estrada.
PÁGINAS 36 - 37

CONECTIVIDADE

Mirror Screen, Carregador sem fios...
O prolongamento do seu smartphone.
PÁGINAS 38 - 39

12 AJUDAS
À CONDUÇÃO

Active Safety Brake, Park Assist...
Cada trajecto torna-se mais seguro.
PÁGINAS 40 - 43

MOTORIZAÇÕES EFICAZES

PureTech ou BlueHDi, os motores
asseguram o controlo do consumo
e das emissões de CO2.
PÁGINAS 44 - 47
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Encontre todos os vídeos do
CITROËN C3 AIRCROSS
digitalizando este código
com o seu smartphone.
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O COMPACT SUV
DE NOVA GERAÇÃO
O CITROËN C3 AIRCROSS marca a diferença no
universo dos SUV compactos através da sua atitude
cheia de força, de originalidade e de frescura.
O seu estilo alia robustez e protecção graças às suas
grandes rodas e capô elevado, evidenciados por
chevrons cromados que integram uma assinatura
luminosa de LED. A bordo deste SUV de nova
geração, adopte uma posição de condução
elevada inédita.
*Consoante a versão.

10 DESIGN
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O SUV MAIS
HABITÁVEL E MODULÁVEL
DA SUA CATEGORIA
Espaçoso e modulável, o CITROËN C3 AIRCROSS apresenta
uma proporção única com um interior sem igual que apresenta
o espaço mais generoso da sua categoria. A sua mala possui
um volume de referência de 410 L, extensível até 520 L
graças ao banco 2/3-1/3 deslizante* em duas partes.
Para uma modularidade completa, o banco do passageiro
dianteiro pode ser rebatido* para transportar, por exemplo,
objectos volumosos ou longos.
*Consoante a versão.

12 DESIGN
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› 4m15 ‹ e 1m64

ÁGIL EM CIDADE
O CITROËN C3 AIRCROSS consegue combinar uma
arquitectura compacta no exterior com um verdadeiro espaço
interior. Cada viagem a bordo deste veículo transforma-se num
momento de vida e de partilha agradável. Foi destinada uma
atenção cuidada à luminosidade no habitáculo, graças à grande
superfície em vidro lateral e ao tecto de abrir panorâmico*.
De fácil utilização e ágil, o CITROËN C3 AIRCROSS está tão
à vontade em cidade como em estrada.
*Consoante a versão.

14 DESIGN
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85
COMBINAÇÕES
DE CORES
Com 8 cores de carroçaria e 3 cores de
tejadilho, o CITROËN C3 AIRCROSS pode ser
composto a seu gosto. Nada foi deixado ao
acaso, uma vez que a personalização é pensada
até aos mais pequenos detalhes: vidros de
custódia com efeito persiana e barras de
tejadilho que se adicionam aos toque coloridos
das capas dos retrovisores, frisos das luzes e
centros das rodas.
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5 AMBIENTES
INTERIORES
Ambiente Metropolitan Grey

O design interior do CITROËN C3 AIRCROSS
inspira-se em universos como o de viagens, da
moda ou do mobiliário. São propostos cinco
ambientes muito diferenciados. Sempre que
entrar no veículo, as decorações criam
atmosferas inéditas, como numa sala.

Ambiente Urban Red

Ambiente Hype Mistral

O ambiente de série oferece um design
neutro realçado com pespontos amarelos.
A decoração do painel de bordo cinzento
texturado dá resposta ao revestimento dos
bancos em Tecido Mica Grey.
O ambiente Metropolitan Grey* oferece
claridade e bem-estar a bordo com cores
luminosas e tecidos acolhedores, que revestem
os bancos e a decoração do painel de bordo.
O ambiente Urban Red* aplica um jogo de
contrastes, entre cores escuras e
apontamentos vermelhos dinâmicos
nos bancos.
O ambiente Hype Mistral* adopta um
revestimento misto em couro granulado preto,
associado a um tecido com um motivo
pied-de-poule e uma decoração do painel de
bordo granulada em TEP.
O ambiente Hype Colorado* insere-se numa
aproximação topo de gama sublimada por um
interior de cor Colorado com materiais suaves
ao toque e uma confecção específica.
*Em opção.

Ambiente Hype Colorado
18 DESIGN
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FILTRAR

AS SOLICITAÇÕES

FACILITAR
A VIDA A BORDO

PARA UM CONFORTO GLOBAL INÉDITO
A CITROËN elaborou uma abordagem completa destinada a
proporcionar um conforto global inédito a cada ocupante do veículo.
Denominado de CITROËN ADVANCED COMFORT®, este
programa consiste em fornecer soluções inovadoras, tecnológicas
e inteligentes ao serviço do bem-estar do corpo e do espírito.

DIMINUIR

A CARGA MENTAL

Todas as expectativas do utilizador são portanto, levadas em conta,
confirmando a legitimidade, a audácia e o progresso da CITROËN em
termos de conforto automóvel. Quatro grandes linhas ditam esta
engenharia do bem-estar: a suavidade do material e da acústica,
o espaço interior prático em todas as circunstâncias, uma tranquilidade
de espírito baseada numa atmosfera pacífica e, finalmente,
tecnologia intuitiva útil.

SIMPLIFICAR
A UTILIZAÇÃO

20 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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ATÉ

520  L*

BANCOS TRASEIROS
DESLIZANTES*

BANCO DO PASSAGEIRO
DIANTEIRO
REBATÍVEL*

UM HABITÁCULO
ESPAÇOSO

Graças à sua arquitectura elevada e engenhosa,
o CITROËN C3 AIRCROSS combina dois valores
essenciais: um verdadeiro carácter compacto no
exterior e um verdadeiro espaço útil no interior, que
lhe conferem a melhor habitabilidade da sua
categoria e um conforto fora do comum. Os seus 5
verdadeiros lugares são acompanhados por um
espaço excepcional por cima das cabeças e um
espaço generoso para as pernas.
*Consoante a versão.

22 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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ULTRAMODULÁVEL
O CITROËN C3 AIRCROSS beneficia de
uma modularidade sem igual, graças ao seu
banco 2/3-1/3 deslizante* em duas partes
independentes e à colocação na posição de
prateleira do banco do passageiro dianteiro.
Uma fácil operação que permite atingir um
comprimento de carga de 2,40m.
*Consoante a versão.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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TEJADILHO DESLIZANTE
PANORÂMICO

A sua grande superfície em vidro e a abertura de grandes dimensões
oferecem ao condutor e aos seus passageiros uma luminosidade
excepcional e uma sensação de bem-estar, tanto com o tecto aberto
como fechado. Dois comandos eléctricos permitem pilotar de forma
intuitiva a função de abertura do tecto de abrir, assim como a posição da
cortina de ocultação. Um equipamento único nesta categoria de SUV.
Para um conforto ainda maior, o CITROËN C3 AIRCROSS dispõe de
cortinas de protecção do sol* nos lugares traseiros.
*Consoante a versão.

*Selon version.
26 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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UMA BAGAGEIRA
EXCEPCIONAL
O CITROËN C3 AIRCROSS beneficia de um volume de
mala excepcional de 410 litros que pode atingir 520 litros
graças ao seu banco traseiro deslizante*. O acesso à mala é
facilitado pela ampla porta da mala traseira e respectiva
abertura. O CITROËN C3 AIRCROSS dispõe, igualmente,
de uma engenhosa prateleira de ocultação de bagagens
que pode ser arrumada na vertical contra as costas do
banco para carregar objectos altos. Na posição elevada, a
superfície inferior da mala permite obter uma superfície
plana quando os bancos se encontram rebatidos, para
facilitar a carga.
*Consoante versão.

ATÉ

520 L
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TECNOLOGIAS ÚTEIS
O CITROËN C3 AIRCROSS é um concentrado de tecnologias
de última geração ao serviço da segurança e da tranquilidade.
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Modo areia

Modo neve

GRIP CONTROL

COM HILL ASSIST DESCENT*

Modo standard

O Grip Control adapta a motricidade das rodas
dianteiras do veículo em função do terreno encontrado.
É possível deixar o Grip Control agir automaticamente
através do modo standard ou seleccionar manualmente
um dos cinco modos (standard, neve, lama, areia, ESP
OFF). Através deste sistema, o CITROËN C3
AIRCROSS pode aventurar-se em todos os tipos de
estrada, independentemente das condições em que
estas se encontrem.
*Consoante a versão.
Modo lama
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GRIP CONTROL

CON HILL ASSIST DESCENT
Associada ao Grip Control*, a função Hill Assist Descent*
mantém o veículo a uma velocidade reduzida,
proporcionando controlo e segurança mesmo em fortes
inclinações. Ajuda a reduzir o risco de deslizamento ou de
embalamento do veículo aquando da sua progressão em
descidas, tanto em marcha para a frente como em marchaatrás. Esta função é activada através de um botão dedicado
na consola central.
*Consoante a versão.
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HEAD-UP DISPLAY
A CORES*
Para uma maior segurança, o condutor dispõe de
informações úteis à condução no seu campo de visão:
a velocidade, as instruções do regulador e limitador de
velocidade, os alertas de colisão e as indicações de
navegação são projectadas a cores numa
lâmina escamoteável.
*Consoante a versão.
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CONECTIVIDADE

O CITROËN C3 AIRCROSS propõe uma conectividade intuitiva e
inovadora. A sua consola central inclui um compartimento de
arrumação dedicado ao smartphone*, para o carregar sem fios(1)
por indução (Standard Qi). Comandado por reconhecimento
vocal ou através do ecrã táctil de 7’’(1), o CITROËN Connect
Nav(1) fornece informações sobre o trânsito em tempo real, a
localização e o preço dos combustíveis e de parques de
estacionamento ou ainda, sobre a meteorologia. A opção «Zonas
de perigo»(2), envia em tempo real alertas sonoros e visuais sobre
o seu percurso. Com a tecnologia Mirror Screen(1) (através de
Android Auto, Apple CarPlayTM e Mirror Link®) poderá ligar o
seu smartphone(1) e pilotar as aplicações compatíveis a partir do
ecrã táctil. A nova geração do ecrã táctil de 7’’ comanda
igualmente, todas as funções do veículo, os sistemas de ajuda à
condução, a climatização e o rádio.
*Necessita de um telemóvel compatível.
(1)Consoante a versão.
(2)Disponível consoante a legislação do país de circulação do veículo.
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A SEGURANÇA E AS 12 AJUDAS À CONDUÇÃO

HEAD UP DISPLAY
A CORES*
Graças a este equipamento, o condutor
mantém os olhos na estrada à sua frente
enquanto tem no seu campo de visão as
informações essenciais à condução numa
lâmina transparente (velocidade actual
e aconselhada, valor de referência do
regulador/limitador de velocidade,
instruções de navegação e alerta de
risco de colisão).
*Consoante a versão.
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RECONHECIMENTO
DOS PAINÉIS DE
VELOCIDADE E
RECOMENDAÇÃO
Este equipamento reconhece os painéis de
limitação de velocidade e transmite essa
informação ao condutor no quadro de bordo e
no Head-Up Display a cores*.
*Consoante a versão.

ACTIVE
SAFETY BRAKE*
Este sistema de travagem de emergência
limita o risco de toques. Funciona a partir
dos 5 km/h com objectos fixos ou móveis e
com peões. Se for detectada uma situação
de colisão, é emitido um aviso ao condutor.
E se este não tiver nenhuma reacção, o
sistema trava automaticamente o veículo.
*Consoante a versão.

COMUTAÇÃO
AUTOMÁTICA DAS
LUZES DE ESTRADA*
Esta função assume a permutação das luzes
de estrada e de cruzamento, em função do
tráfego, quando forem detectados outros
veículos.
*Consoante a versão.

ALERTA
DE TRANSPOSIÇÃO
INVOLUNTÁRIA
DE LINHA
A mais de 60 km/h o sistema detecta a
transposição involuntária de um traço contínuo
ou descontínuo sem que a luz de mudança de
direcção tenha sido activada e alerta o condutor
com um som e uma informação visual no
quadro de bordo.

CÂMARA
DE VISÃO TRASEIRA
TOP REAR VISION*
A partir do momento em que é engrenada a
marcha-atrás, a câmara permite visualizar no
ecrã táctil de 7“ a visão traseira do veículo,
complementada com marcações a cores em
função da proximidade dos obstáculos, assim
como uma imagem reconstituída do seu
ambiente traseiro a 180°.
*Consoante a versão.
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A SEGURANÇA E AS 12 AJUDAS À CONDUÇÃO

COFFEE
BREAK ALERT
O sistema alerta o condutor quando for
tempo de efectuar uma pausa ou após
duas horas de condução acumuladas, a
mais de 65 km/h.
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ALERTA
DE ATENÇÃO
DO CONDUTOR
Este sistema avalia o estado de vigilância do
condutor, identificando os desvios de trajectória
relativamente às marcações no solo.
Esta função é particularmente adequada à
condução em vias rápidas a mais de 65 km/h.

PARK ASSIST*
Este sistema é uma ajuda activa ao
estacionamento, tanto longitudinal como
perpendicular. A pedido do condutor,
detecta automaticamente um lugar
e em seguida, controla a direcção para
estacionar em total segurança.
Apenas terá de engrenar a marcha-atrás,
acelerar e travar.
*Consoante a versão.

SISTEMA DE
CONTROLO DOS
ÂNGULOS MORTOS

ACESSO
E ARRANQUE
MÃOS-LIVRES

AJUDA AO
ARRANQUE EM
ZONA INCLINADA

Muito útil em vias rápidas ou auto-estradas,
este sistema de controlo indica ao condutor a
presença de um veículo nos ângulos mortos,
através de um díodo laranja situado no ângulo
dos retrovisores exteriores.

Este sistema permite trancar, destrancar e
efectuar o arranque do veículo mantendo a
chave consigo. O veículo reconhece o seu
condutor a partir do momento em que este
se aproxima.

Impede a deslocação involuntária do veículo
numa inclinação quando o pedal de travão for
libertado. A ajuda ao arranque em zona inclinada
age em inclinações superiores a 3 % estabilizando
o veículo durante cerca de dois segundos.
Desta forma, o condutor poderá passar
tranquilamente o pé do pedal de travão para o
pedal do acelerador.
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MOTORIZAÇÕES DA
MAIS RECENTE GERAÇÃO
O CITROËN C3 AIRCROSS pode ser equipado com uma vasta gama de
motorizações sóbrias e eficientes. Na versão a gasolina, dispõe dos
motores PureTech equipados com as mais recentes tecnologias e, na
versão Diesel, versões mais recentes dos motores BlueHDi.

44 TECNOLOGIAS
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MOTORES
EFICAZES
Na versão a gasolina, as motorizações atmosféricas
PureTech 82, turbocomprimidas PureTech 110 e
PureTech 130 pertencem à nova família de motores a
gasolina PureTech. Esta gama de motores permite
uma diminuição do consumo de combustível e
emissões de CO2, enquanto se mostra ainda mais
enérgico que a geração anterior.
Na versão Diesel, as motorizações BlueHDi 100 e
BlueHDi 120 beneficiam de uma tecnologia que trata
de forma contínua as emissões poluentes das
motorizações, respeitando assim as normas EURO
6.1. A linha de escape está equipada com três órgãos
de despoluição: o catalisador de oxidação, o filtro de
partículas aditivo que trata as partículas em número e
em massa e a Selective Catalytic Reduction
posicionada a montante do filtro que permite eliminar
os óxidos de azoto (NOX) emitidos pelo motor.

Prémio de motor internacional do
ano de 2016 para a motorização
PureTech 110, na categoria dos
motores de cilindrada 1 l a 1,4 l
pelo Júri do «The International
Engine of the Year Awards»
organizado pela revista britânica
«Engine Technology International».
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48 PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
CITROËN C3 AIRCROSS LIVE
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PRINCIPAIS
EQUIPAMENTOS
DE SÉRIE
ABS+AFU+E
SP+ASR+A
juda ao arra
nque em su
bida
	Acesso e
arranque m
ãos livres (d
dianteiras, po
isponível na
rtão traseiro
s porta
e tampa de
acesso ao co s
mbustível)
AFIL - Alerta
de Transpos
ição Involunt
ária de Linha
Airbags front
ais, tórax e
cortina (6 air
bags)
Ajuda ao es
tacionamen
to traseiro

8 CORES DE CARROÇARIA
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COLORIDOS
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5 AMBIENTES INTERIORES

PRETO

LARANJA

3 CORES DE TEJADILHO
PRATA

¿

¿
¿

¿

AMBIENTE DE SÉRIE
AMBIENTE METROPOLITAN GREY

AMBIENTE URBAN RED
AMBIENTE HYPE COLORADO

LARANJA SPICY
BRANCO NATURAL

AMBIENTE HYPE MISTRAL

* Necessita de um telemóvel compatível.
(M) : metalizado – (N) : nacarado – (O) : opaco. As cores metalizadas e nacaradas estão disponíveis em opção.
O conjunto dos equipamentos descritos nesta brochura representa toda a tecnologia do CITROËN C3 AIRCROSS. Os veículos CITROËN
comercializados na UE podem variar consoante o país. Para conhecer em detalhe a definição dos equipamentos de série ou opcionais disponíveis,
consulte o documento «Características Técnicas e Principais Equipamentos» que pode ser descarregado na página da Internet citroen.pt.
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SELECÇÃO DE ACESSÓRIOS

JANTES E EMBELEZADORES

EMBELEZADOR
16” AIRFLOW

Suporte com clip magnético Tetrax Smart.

EMBELEZADOR
16” AXIS

CITROËN
SERVICE

EMBELEZADOR
16” 3D

Jogo de estores laterais + Cadeira de bebé.

JANTE EM LIGA-LEVE
16” MATRIX
DIAMANTADAS

Emissões
de CO2
(g/km)

PureTech 82 CVM

5,9*

1513
4,6*
1976 / 1824*

5,1*

708
116*

PureTech 110 S&S CVM jantes 16’’

5,7*

4,5*

4,9*

112*

PureTech 110 S&S CVM jantes 16’’ e 17’’

5,9*

4,6*

5,0*

115*

PureTech 110 S&S EAT6 jantes 16’’

6,7*

4,8*

5,5*

124*

PureTech 110 S&S EAT6 jantes 16’’ e 17’’

6,9*

4,8*

5,6*

126*

PureTech 130 S&S CVM6 jantes 16’’ e 17’’

6,3*

4,7*

5,3*

119*

BlueHDi 100 CVM

4,5*

3,7*

4,0*

104*

BlueHDi 120 S&S CVM6 jantes 16’’

4,6*

3,7*

4,0*

105*

BlueHDi 120 S&S CVM6 jantes 16’’ e 17’’

4,7*

3,8*

4,1*

107*

Misto
(l/100 km)

1513
1976 / 1824*
1513
1976 / 1824*

2604
4154
1597 / 1637**
1597 / 1637**

Urbano
(l/100 km)

• 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.
2 anos para os veículos comerciais ligeiros.
• 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.

• 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.

1597 / 1637**

1597 / 1637**

ExtraUrbano
(l/100 km)

Motorizações

• CITROËN EasyDrive
Inclui as operações de manutenção 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 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).

Porta-skis sobre barras de tejadilho.

CONSUMOS E EMISSÕES DE CO2 (segundo normas de homologação Europeia)

• GARANTIA COMERCIAL
2 anos sem limite de km.

• 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…) 24/24h, 7 dias por semana em toda a Europa.

JANTE EM LIGA-LEVE
17” 4 EVER
DIAMANTADAS

DIMENSÕES
Porta-bicicletas.

• CONTRATOS DE SERVIÇO CITROËN:
Consulte as condições gerais dos contratos no seu Ponto de Venda CITROËN.

1513 842
1976 / 1824*

708

1491
1756

2604
4154

842

1491
1756

708

2604
4154

842

1491
1756

708

2604
4154

842

1491
1756

CITROËN
&YOU

TRANSPARÊNCIA
PARA GANHAR
A SUA CONFIANÇA

a sua opinião

citroen.pt

*Sob reserva de homologação em curso.

*Com os retrovisores recolhidos.
**Com barras de tejadilho.
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AUTOMÓVEIS CITROËN, S.A. : Capital Social :
608.000 EUROS, matrícula 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 consideradas 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 em citroen.pt.
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– Création et réalisation :
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PARA DESCOBRIR A GAMA CITROËN

Ligue-se a www.citroen.pt e do seu telemóvel a m.citroen.pt ou descarregue gratuitamente a aplicação.

