NOVA BERLINA
CITROËN C4 CACTUS

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
A 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. Desde então, esta
solução foi adoptada pela
maioria dos construtores.

Citroën C4 Cactus
inova em termos
de design e de protecção
com os Airbump®.

DESCUBRA
EM IMAGENS,

De 1919 até aos nossos dias,
descubra os modelos de excepção
que fazem a história da Citroën.
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1919

1939

Agora, o veículo Citroën Type A
é fabricado em série.

A Citroën lança o Tub, de concepção
moderna com, entre outros, uma porta de
carga lateral deslizante. É o Type H que o
sucederá em 1948.

1948
O 2 CV concebido para ser
«um veículo económico e seguro,
capaz de transportar 4 passageiros
e 50 kg de bagagens
num máximo de conforto».

1968
É a altura dos veículos ligeiros,
ágeis, como o Ami 6 e o Dyane,
sem esquecer o Méhari,
veículo original para todos
os caminhos e todas as utilizações.

1974

2017

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
da suspensão Hidractiva associando
a electrónica e a hidráulica.

Com 5 vitórias como Construtor na Copa do mundo de Rallye-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 a 2016), a Citroën apresenta um palmarés 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 uma referência.

O GRANDE
REGRESSO
DA CITROËN
AO RALI.
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NOVA BERLINA
CITROËN C4 CACTUS
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI *

CITROËN C1

CITROËN C3

COMPACT SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

COMFORT IS THE NEW COOL

CADA UM COM O SEU CITROËN
CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

Tanto em cidade como em estrada, poderá apreciar as sensações de conforto e de bemestar a
bordo, valores que animam a Citroën desde sempre.

CITROËN C-ELYSÉE

BERLINA CITROËN
C4 CACTUS

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

* Modelo não comercializado em Portugal.
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GAMA
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NOVA BERLINA
CITROËN C4 CACTUS
EM 8 VANTAGENS ESSENCIAIS
BERLINA NO DESIGN
AUDACIOSO
Uma nova silhueta exterior
moderna e elegante.
PÁGINAS 10 - 13

PERSONALIZAÇÃO
ELEGANTE

9 cores de carroçaria, 4 Packs Color*,
para 31 combinações diferentes.
PÁGINAS 14 - 15

SUSPENSÕES COM BATENTES
HIDRÁULICOS PROGRESSIVOS™*
Tecnologia Citroën em estreia mundial,
para um conforto de deslocação ideal.
PÁGINAS 22 - 25

BANCOS ADVANCED COMFORT *
Confecção almofadada inovadora
para um conforto inigualável.
PÁGINAS 26 - 27

Encontre todos os vídeos tutoriais
do Novo Citroën C4 Cactus
digitalizando este código
com o seu smartphone.

TEJADILHO EM VIDRO
PANORÂMICO*

De elevada protecção térmica para
uma luminosidade permanente.
PÁGINAS 28 - 29

CITROËN
CONNECT NAV*

Para informações de estrada
essenciais em tempo real.
PÁGINAS 36 - 37

12 AJUDAS
À CONDUÇÃO*

Active Safety Brake, Park Assist,
Acesso e arranque mãos-livres…
Para mais tranquilidade e segurança.
PÁGINAS 40 - 43

MOTORIZAÇÕES DA
MAIS RECENTE GERAÇÃO

Com os motores PureTech
e BlueHDi, aliando desempenhos
e redução de consumos.
PÁGINAS 44 - 47

* Consoante versão.
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ESSENCIAIS
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ÍNDICE
P. 10 – DESIGN
P. 20 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®
P. 34 – TECNOLOGIAS
Encontre todos os vídeos do
Novo Citroën C4 Cactus
digitalizando este código
com o seu smartphone.
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CITROËN INVENTA
A BERLINA ULTRA-CONFORTO
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UMA BERLINA
COMPACTA NO
ESTILO MODERNO
E AUDACIOSO
O Novo Citroën C4 Cactus seduz imediatamente
graças à nova assinatura luminosa da sua face
dianteira: luzes diurnas de LED elegantes e
tecnológicas, luzes ajustadas no pára-choques e
destacadas por inserções pretas brilhantes,
apontamentos coloridos* no contorno das luzes de
nevoeiro oferecem um ponto de audácia, para um
design único. Os chevrons cromados prolongam-se
até às luzes diurnas. As aberturas laterais e a grelha
de entrada de ar alargada e contornada a cromado,
reforçam o dinamismo da face dianteira. Na traseira,
é afirmado o seu carácter de berlina com o seu estilo
puro e a sua assinatura luminosa de LED com efeito
3D prolongado sobre a sua porta da mala.
* Consoante versão.
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ELEGÂNCIA, DINAMISMO
E PERSONALIZAÇÃO
O Novo Citroën C4 Cactus reivindica a sua estatura de berlina e a sua
elegância impertinente, graças ao seu capô liso e horizontal e ao
encadeamento das suas superfícies em vidro.
O seu gabarito compacto e a sua grande distância entre eixos
asseguram-lhe dinamismo e agilidade, tanto em estrada como na cidade.
Os seus novos Airbump® integrados na parte inferior da carroçaria
asseguram-lhe uma protecção permanente no quotidiano.
São propostos, quatro Packs de Cor*, através de subtis toques de
personalização nos frisos das luzes de nevoeiro e nos Airbump® laterais:
Glossy Black, Anodised White, Anodised Deep Red e Silver Chrome.
Estes Packs, associados às 9 cores de carroçaria, permitem 31
combinações exteriores diferentes.
* Consoante versão.
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UM INTERIOR
DISTINTO E
CUIDADO
A bordo da Nova Berlina Citroën C4 Cactus,
o design é omnipresente e convida a viajar, com
acabamentos cuidados inspirados no universo das
bagagens, tais como as faixas da top box,
os puxadores de porta e materiais de qualidade.
O painel de bordo, distinto, e horizontal, concentra
todos os comandos no ecrã táctil de 7’’ e liberta o
espaço. A consola central elevada propõe inserções
pretas brilhantes e cromadas. Para um conforto
final, os Bancos Advanced Comfort* ostentam uma
assinatura visual única graças à sua confecção
almofadada.
* Consoante versão.
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5 AMBIENTES
INTERIORES
Inspirados do universo do mobiliário e da viagem, o
Novo Citroën C4 Cactus propõe cinco ambientes
interiores distintos.
Sóbrio e cuidado, o ambiente de série propõe bancos
em Tecido Mica Grey, um friso de painel de bordo
com toque suave, apoios de braços, faixas de portas e
da Top Box de cor cinzenta.
O ambiente Metropolitan Red* valoriza o espaço a
bordo, pela sua claridade, requinte e suavidade dos
seus materiais. Os seus bancos em Tecido Silica Bege
coordenam-se com uma faixa vermelha escura na
parte superior das costas do banco, um friso do painel
de bordo vermelho escuro, apoios de braços, faixas de
portas e da Top Box de cor bege.
O ambiente Wild Grey* exprime suavidade,
vitalidade e dinamismo, com bancos em Tecido Silica
Grey, uma faixa branca na parte superior das costas
do banco, um friso do painel de bordo, apoios de
braços, faixas de portas e da Top Box de cor cinzenta.
O ambiente Hype Grey* evoca o topo de gama
elegante, com bancos em Couro Granulado Black, um
friso do painel de bordo, apoios de braços, faixas de
portas e da Top Box de cor cinzenta.
O ambiente Hype Red* insere-se numa aproximação
de topo de gama de excepção, com bancos alargados
de Couro Nappa Bege/Tecido Bege, uma faixa em
Alcantara vermelho escuro na parte superior das
costas do banco, um friso do painel de bordo
vermelho escuro, apoios de braços, faixas de portas e
da Top Box de cor bege.
* Consoante versão.
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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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ESTREIA
MUNDIAL
CITROËN

INOVAÇÃO

SUSPENSÕES
COM BATENTES
HIDRÁULICOS
PROGRESSIVOS™*
Fiel ao seu ADN, a Citroën continua a inovar
para melhorar o conforto automóvel.
Desenvolvidos em estreia mundial, as
suspensões do Novo Citroën C4 Cactus
oferecem um conforto de deslocação ideal.
Esta inovação permite filtrar e absorver as
grandes deformações, como as pequenas
irregularidades da estrada, para oferecer a
sensação de voar sobre, assegurando uma
administração da carroçaria e um dinamismo
excepcionais.
*Excepto PureTech 82.
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INOVAÇÃO CITROËN PARA
UM CONFORTO INIGUALÁVEL

FUNCIONAMENTO DAS SUSPENSÕES
DE BATENTE HIDRÁULICO
PROGRESSIVO™ (PROGRESSIVE
HYDRAULIC CUSHIONS™ - PHC)

O princípio de funcionamento das suspensões com
Batentes Hidráulicos Progressivos™ é simples:
enquanto uma suspensão clássica é composta de
um amortecedor, de uma mola e de um batente
mecânico, as suspensões desenvolvidas pela Citroën
adicionam ao sistema dois batentes hidráulicos, um de
distensão e um de compressão.
Um conforto verdadeiramente inigualável.

Nas compressões e distensões
importantes, estes batentes
hidráulicos desaceleram o
movimento de forma progressiva,
evitando as paragens bruscas e os
fenómenos de ressalto.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Nas compressões e distensões
ligeiras, estes batentes fornecem um
efeito de « tapete voador » apagando
os solavancos da estrada.
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ESTREIA
MUNDIAL
CITROËN

BANCOS
ADVANCED
COMFORT*
O Novo Citroën C4 Cactus está equipado com
bancos, assentos e costas dos bancos largos,
inspirados do universo do mobiliário. A sua
confecção inovadora, que mistura espuma de alta
densidade no coração do banco e espuma
texturada espessa na superfície, garante em
permanência a suavidade do assento sem
nenhuma sensação de afundamento. Propõem
um conforto de circulação jamais sentido até aqui
num veículo, apreciável tanto em curtos como em
longos trajectos.
* Consoante versão.
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TEJADILHO EM VIDRO
PANORÂMICO*
Luminoso e protector, o tecto em vidro panorâmico de
grandes dimensões de alta protecção térmica* da
Nova Berlina Citroën C4 Cactus deixa penetrar
permanentemente no habitáculo uma luz filtrada.
No Verão, protege dos raios UV e isola do calor.
No Inverno, o seu excelente isolamento térmico reduz a
perda de calor. Em ambos os casos, permite uma utilização
mais controlada da climatização para conservar um conforto
térmico ideal para todos. O vidro laminado de isolamento
acústico contribui para o conforto do condutor e dos
seus passageiros.
* Consoante versão.
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ENCONTRO
MARCADO COM
O ULTRA-CONFORTO
Amplo e acolhedor, o interior da Nova Berlina
Citroën C4 Cactus é composto de materiais suaves e
de confecções almofadadas, com um amplo espaço
habitável tanto para o condutor como para os
passageiros. Na dianteira, o seu painel de bordo
horizontal, equipado com um ecrã central, reforça a
impressão do espaço e assegura uma visão clara da
estrada e das proximidades.
A acústica foi alvo de uma atenção muito particular, de
forma a propor um interior sereno, como num casulo.
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UM INTERIOR PRÁTICO
E ACOLHEDOR
Cada passageiro beneficia de um espaço livre graças a numerosos
compartimentos de arrumação úteis e astuciosos, como a ampla Top
box situada no painel de bordo, o compartimento de arrumação da
consola central, a posição dedicada ao seu telemóvel com tomada
USB ou as várias divisórias de arrumação acessíveis nas portas
traseiras. O volume da mala, de 358 l, muito espaçoso graças à sua
forma cúbica, permite o transporte de todos os tipos de bagagem.

32 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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TECNOLOGIA
INTUITIVA
O Novo Citroën C4 Cactus está equipado com
todas as tecnologias previstas para uma
berlina compacta. Tranquilidade a bordo com
as suas 12 ajudas à condução e as suas 3
tecnologias de conectividade.

34 TECNOLOGIAS
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CITROËN
CONNECT NAV*
& MIRROR SCREEN*
Comandado por reconhecimento vocal ou através do ecrã
táctil de 7“, O Citroën Connect Nav dispõe de
informações sobre o tráfego em tempo real, localização e
preço dos combustíveis e dos parques, ou ainda
meteorologia. Todos os anos estão disponíveis gratuitamente
quatro actualizações completas do mapa pré-instalado.
A opção «Zonas de perigo» envia em tempo real alertas
sonoros e visuais sobre o seu percurso. Com a tecnologia
Mirror Screen* (através de Android Auto, Apple CarPlay™ e
MirrorLink®), pode conectar o seu smartphone e utilizar as
aplicações compatíveis com a condução, através do ecrã
táctil. Uma zona de arrumação para o seu Smartphone está
idealmente situada na consola central, próximo da porta
USB. Para a sua segurança, a Nova Berlina
Citroën C4 Cactus está equipada com o dispositivo Citroën
Connect Box*, que agrupa os serviços de chamadas de
urgência e assistência localizadas (consoante o país), dois
serviços gratuitos e disponíveis 24h/24h, 7d/7d graças a
um cartão SIM integrado. Garantem, em caso de incidente
ou de acidente, uma localização precisa e uma intervenção
rápida dos meios de assistência.
*Consoante versão.
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TECNOLOGIA
SEMPRE À MÃO
O Tablet do ecrã táctil e capacitivo, semelhante ao de um smartphone, dá acesso
de forma intuitiva a todos os equipamentos de ajudas à condução e segurança.
As principais funções estão também acessíveis directamente a partir dos botões
situados junto ao Tablet. O reconhecimento vocal* permite mesmo comandar as
funções seguintes: activação da navegação: «conduzir para…»; pilotagem do rádio
e da música: «escutar…» ; chamadas telefónicas: «chamar…». Para sempre mais
conforto e serenidade de espírito, pode concentrar-se exclusivamente no prazer
da estrada.
* Consoante versão.
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A SEGURANÇA E AS 12 AJUDAS À CONDUÇÃO

NOVO

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

NOVO

NOVO

RECONHECIMENTO
DOS PAINÉIS
DE VELOCIDADE
E RECOMENDAÇÃO*

ALERTA
DE TRANSPOSIÇÃO
INVOLUNTÁRIA
DE LINHA*

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*.

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.

NOVO

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.

NOVO

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.

NOVO

SISTEMA DE
CONTROLO DOS
ÂNGULOS MORTOS *
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.

* Consoante versão.
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A SEGURANÇA E AS 12 AJUDAS À CONDUÇÃO

NOVO

PARK ASSIST*(1)
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.

CÂMARA DE
VISÃO TRASEIRA*
As suas manobras de estacionamento são
efectuadas em total tranquilidade graças à
câmara de visão traseira cuja imagem é
apresentada no ecrã táctil de 7“.

ACESSO
E ARRANQUE
MÃOS-LIVRES*

ILUMINAÇÃO
ESTÁTICA
DE INTERSECÇÃO*

AJUDA AO
ARRANQUE EM
ZONA INCLINADA**

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.

Oferece um feixe de luz suplementar ao
interior da curva e aumenta, desta forma,
a visibilidade e a segurança nas curvas
e intersecções.

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.

GRIP
CONTROL*
Este sistema de antipatinagem aperfeiçoado
optimiza a motricidade das rodas dianteiras
do veículo em função do terreno encontrado.
O botão integrado no painel de bordo
permite seleccionar um dos cinco modos:
Standard, Neve, Areia, Todo o terreno,
ESP OFF.

* Consoante versão.
** Excepto PureTech 82.
(1) Disponível em 2018.
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ECO-EFICIÊNCIA
E PRAZER DE CONDUZIR
A Nova Berlina Citroën C4 Cactus caracteriza-se pela sua constante procura de
eficiência. Responde de forma concreta e positiva às questões actuais: como
aumentar o prazer de conduzir reduzindo o consumo e as emissões de CO2 ?
Para chegar a este resultado, o peso do veículo foi reduzido e foi equipado com
motores a gasolina PureTech da mais recente geração, mais reactivos e
económicos. A caixa de velocidades EAT6 associada à motorização PureTech
110 S&S, oferece, com alterações da relação na caixa de velocidades mais
rápidas, uma excelente fluidez e um conforto de utilização de alto nível.
O Novo Citroën C4 Cactus está também disponível na versão mais potente:
PureTech 130 S&S CVM6.
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MOTORIZAÇÕES
DA MAIS RECENTE
GERAÇÃO
A Nova Berlina Citroën C4 Cactus propõe
nomeadamente os motores do ano* PureTech 110
S&S CVM e o novo motor PureTech 130 S&S
CVM6. A tecnologia BlueHDi representa um avanço
maior em termos de respeito do meio ambiente.
O seu filtro retém 99,9 % das partículas
apresentadas nos gases de escape, enquanto que o
catalisador elimina 90 % dos óxidos de azoto (NOX).
Os motores a gasolina PureTech e Diesel BlueHDi
permitem cumprir as regulamentações europeias
Euro 6 que visam reduzir as emissões de NOX
e os consumos.

* Prémio de motor internacional do ano de 2015, 2016 e 2017
para as motorizações PureTech 110 e PureTech130 S&S, 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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PRINCIPAIS
EQUIPAMENTOS
DE SÉRIE

48 EQUIPAMENTOS
NOVA BERLINA
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rroçaria
Puxadores
de abertura
das portas
na cor pret
o mate
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5 AMBIENTES INTERIORES

CINZENTO ACIER (M)
ANODISED WHITE

SILVER CHROME
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AMBIENTE DE SÉRIE
AMBIENTE METROPOLITAN RED

AMBIENTE WILD GREY
AMBIENTE HYPE GREY

VERMELHO ADEN (O)

AMBIENTE HYPE RED

(M) : metalizado – (N) : nacarado – (O): opaco.
(1) Inclui o sistema de navegação TomTom, o reconhecimento de voz e durante 3 anos os serviços
Connect Nav (inclui os serviços “Info Trafic”, “estações de serviço”, “Parkings”, “Météo” e “pesquisa local”).
(2) Necessita de um telemóvel compatível.
(3) Compatível com Android Auto, Apple CarPlay™ e MirrorLink®.
(4) Inclui o acendimento automático dos faróis, o limpa-pára-brisas automático
e o espelho interior electrocromático.
O conjunto dos equipamentos descritos nesta brochura representa toda a tecnologia do Novo
Citroën C4 Cactus. 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 www.citroen.pt.
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SELECÇÃO
DE ACESSÓRIOS

JANTES E
EMBELEZADORES
GARANTIA

COMERCIAL :

2 ANOS, recondicionamento ou troca das peças com defeito. Citroën Assistance 24h /24 e 7dias /7.

PINTURA :

3 ANOS para os veículos particulares. 2 anos para os veículos utilitários.

ANTI-CORROSÃO :

12 ANOS para os veículos particulares. 5 anos para os veículos utilitários.

Para mais informações, consulte as condições detalhadas no seu ponto de venda Citroën.
EMBELEZADOR 16“
CORNER

ENGATE COM RÓTULA
DESMOTÁVEL SEM FERRAMENTAS

JANTE EM LIGA-LEVE 16“
SQUARE Cinzento

JANTE EM LIGA-LEVE 16“
SQUARE Preto

PROTETOR RÍGIDO
DE PORTA-MALAS
JANTE EM LIGA-LEVE 17“
CROSS Duplo tom

JANTE EM LIGA-LEVE 17“
CROSS Preto

JANTE EM LIGA-LEVE 17“
CROSS Duplo tom Branco

C O N T R AT O

EXTENSÃO DE GARANTIA (ESSENTIALDRIVE) :	ATÉ 4 ANOS de garantia adicional, de 30.000 a 200.000 km*. Prolongamento da garantia contratual. Citroën Assistance 24 horas/dia
e 7 dias/semana. Identificação imediata na rede Citroën.
PLANO DE REVISÕES (EASYDRIVE) :	DE 2 A 6 ANOS, de 30.000 a 200.000 km*. Plano de Revisão preconizado pela Marca. Citroën Assistance 24 horas/dia e 7 dias/
semana. Identificação imediata na rede Citroën.
PLANO DE REVISÕES E GARANTIA (IDEALDRIVE) :	DE 2 A 6 ANOS, de 30.000 a 200.000 km*. Junta as vantagens do contrato Extensão de Garantia e Plano de Revisões num só contrato.
MANUTENÇÃO TOTAL (PREMIUMDRIVE) :	
DE 2 A 6 ANOS, de 30.000 a 200.000 km*. Para além das coberturas de Extensão de Garantia e Plano de Revisão preconizado pela
Marca, adiciona a substituição das peças de desgaste (excepto pneus).

*O contrato é válido até que a primeira das duas condições limite seja atingida: duração ou km. Os quilómetros são contabilizados a partir do km 0 do veículo. A duração é contabilizada a partir da data de matrícula do veículo.

JANTE EM LIGA-LEVE 16“
DECLIC (1)

BARRAS DE TEJADILHO

CONCHAS DOS RETROVISORES
EXTERIORES CROMADAS

JANTE 17“ ALUMÍNIO
CROSS Preto (1)

(1) Vendido como Acessório.

DESCARREGUE A NOVA APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEL MY CITROËN
para beneficiar de um seguimento personalizado do seu veículo e aceder a todos os serviços Citroën
com o seu smartphone.

DIMENSÕES
1480 / 1530**

a sua
opinião
CONSUMOS E EMISSÕES DE CO2 (segundo normas de homologação Europeia)*
Emissões
de CO2
(g/km)

PureTech 110 S&S CVM

5,5

3,9

4,5

104

PureTech 110 S&S EAT6

6,4

4,6

6,3

119

PureTech 130 S&S CVM

6,1

4,1

4,8

110

833

2595
4170

741

1479
1714 / 1979*

* Sujeito a homologação.

50 EQUIPAMENTOS

4,4

3,4

3,8
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Financiamento
e oferta
de serviços.

800

		 – AUTOMÓVEIS CITROËN, S.A. : Capital Social : 608.000 EUROS, matrícula nº 20.349 na Conservatória do Registo Comercial
1477

BlueHDi 100 CVM

PRECISA DE UM MONOVOLUME PARA IR DE FÉRIAS EM FAMÍLIA,
de um veículo utilitário para mudar de casa, ou simplesmente com vontade de evadir-se num
fim-de-semana? O seu concessionário garante o aluguer do veículo da sua escolha assim como
várias vantagens cliente.

Para mais
informações :
citroen.pt.

1041

Misto
(l/100 km)

1392

Extra-urbano
(l/100 km)

1420

Urbano
(l/100 km)

Motorizações

citroen.pt

AVALIE, DEPOSITE E PARTILHE A SUA OPINIÃO SOBRE O SEU VEÍCULO
Ou num ponto de venda Citroën depois da sua compra, ou no momento de um controlo feito em
oficina sobre o seu veículo. A nota e a opinião estarão publicadas no site Citroën.

* Largura do veículo/largura com retrovisores abertos.
** Altura sem barras de tejadilho/com barras de tejadilho.

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.

51

Ligue-se a www.citroen.pt e do seu telemóvel a m.citroen.pt ou descarregue gratuitamente a aplicação.
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PARA DESCOBRIR A GAMA CITROËN

