SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRIDO PLUG-IN

1º HÍBRIDO
PLUG-IN
DA GAMA
CITROËN

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID,
O SUV NA CLASSE Ë-CONFORT
O SUV constitui o primeiro elo de ligação à estratégia da Marca
Citroën, que visa disponibilizar uma oferta 100% eletrificada da sua
gama, com o foco num horizonte em 2025. Uma gama adaptada às
necessidades de utilização de cada um e acessível à maioria. Híbrido
Plug-in, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid proporciona a polivalência
perfeita no que respeita à utilização: elétrico todos os dias, térmico se
necessário com um conforto de excelência para todos e em todas as
circunstâncias.
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DEZ ATRIBUTOS
ESSENCIAIS
SILENT URBAN VEHICLE*
Uma nova experiência de condução.
PÁGINAS 6 - 7

AUTONOMIA DE 55 KM** E UMA
VELOCIDADE MÁXIMA DE 135 KM/H
Em 100 % elétrica.
PÁGINAS 8 - 9

HYBRID FÁCIL DE CARREGAR
Com 3 tipos de carregamentos possíveis.
Contemplando um de carregamento rápido,
em menos de 2h***.
PÁGINAS 10 - 11

CAIXA DE 8 VELOCIDADES
AUTOMÁTICA ë-EAT8
Para uma eficiência e agradabilidade de utilização
ainda maiores.

Encontre os vídeos tutoriais do SUV Citroën C5 Aircross Hybrid fazendo scan
deste código com o seu smartphone.

BANCOS ADVANCED COMFORT
Para uma sensação única de conforto.
PÁGINAS 14 – 15

HABITABILIDADE E
MODULARIDADE EXCECIONAIS
Devido aos seus 3 bancos traseiros
deslizantes, escamoteáveis e inclináveis.
PÁGINAS 16 – 17

DESIGN ENERGÉTICO
Com 39 combinações
exteriores possíveis.
PÁGINAS 18 – 19

ULTRA-CONECTADO
E programável através.
Da aplicação MyCitroën.
PÁGINAS 20 – 25

PÁGINAS 12 – 13

SUSPENSÕES COM BATENTES
HIDRÁULICOS PROGRESSIVOS®

20 AJUDAS À CONDUÇÃO

PÁGINAS 14 – 15

PÁGINAS 26 – 27

Para um verdadeiro efeito “tapete voador”.

Onde se incluí a travagem regenerativa amplificada,
que aumenta a autonomia do motor elétrico.
* Veículo urbano silencioso.
** Autonomia em modo Elétrico compreendida entre 54 e 55 km consoante as opções de equipamentos presentes no veículo. A autonomia pode variar em função das condições reais de utilização.
*** Numa Wall Box com o carregador de 7,4 kW disponível em opção.
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S
U
V
O Citroën C5 Aircross Hybrid convida a uma nova experiência de condução,
combinando os atributos de um SUV e do programa Citroën Advanced Comfort® com
a serenidade de um veículo elétrico plug-in. Basta tomar o seu lugar a bordo para se
sentir imediatamente valorizado e protegido. O conjunto confere-lhe uma sensação de
bem-estar, reforçada tanto pelo silêncio de circular 100 % elétrico, mas também pela
ausência de ruídos exteriores devido à utilização de vidros dianteiros acústicos
laminados.
Veículo urbano silencioso.
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3 MODOS PARA
TODAS AS UTILIZAÇÕES
Polivalente, o SUV Citroën C5 Aircross Hybrid
conjuga todas as vantagens de uma condução
100 % elétrica para os trajetos do quotidiano,
até uma autonomia, proporcionada pelo seu
motor térmico, para os trajetos mais longos.
O seletor localizado na consola central, permite
escolher o seu modo de condução: Electric,
Hybrid ou Sport.

HYBRID
PLUG-IN

EM MODO ELÉTRICO
O veículo dispõe de uma autonomia de 55 km*
e este modo está disponível até a uma
velocidade de 135km/h, estando adaptado
para a maioria dos trajetos dos utilizadores
no seu dia-a-dia.
EM MODO HYBRID
A gestão entre o motor elétrico e o motor
térmico faz-se automaticamente, por forma
a obter uma ótima eficiência.
EM MODO SPORT
SUV Citroën C5 Aircross Hybrid proporciona
performances otimizadas devido à utilização
do motor elétrico de funciona como “Booster”
do motor térmico para obter uma potência
global de 225cv.
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ATÉ AOS 135 KM/H
MOTORIZAÇÃO
HÍBRIDA

DE VELOCIDADE MÁXIMA
EM 100 % ELÉTRICO

ATÉ AOS 55 KM*
DE AUTONOMIA
HYBRIDE
PLUG-IN

RECUPERAÇÃO
DE ENERGIA

EM 100 % ELÉTRICO

CONSUMO MISTO
DE 1,4 L/100 KM***

EMISSÕES DE CO2
A PARTIR DE 32 G/KM**
(em ciclo WLTP)

225 CV
DE POTÊNCIA ACUMULADA

Binário instantâneo de 320Nm disponibilizado pelo
motor elétrico. Binário acumulado de 360Nm.

CONJUGAÇÃO

DE UM MOTOR A GASOLINA PURETECH
180 S&S E UM MOTOR ELÉTRICO DE 80 KW

* Autonomia em modo Elétrico, compreendida entre os 54 e 55 km, consoante as opções de equipamento do veículo. A autonomia pode variar em função
das condições reais de utilização.
** Valor compreendido entre 32 e 33g de CO2 consoante as opções de equipamento do veículo.
*** Valor compreendido entre 1,4 L/100 km e 1,5 L/100 km consoante as opções de equipamento do veículo.
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TIPOS
DE CARREGAMENTO
SIMPLES
E PRÁTICOS

DÍODO BRANCO PARA
O MODO ACOLHIMENTO

DÍODO VERDE INTERMITENTE PARA
CARREGAMENTO EM CURSO

DÍODO VERDE ASSIM QUE
TERMINE O CARREGAMENTO

DÍODO AZUL PARA UM
CARREGAMENTO PROGRAMADO

O SUV Citroën C5 Aircross Hybrid distingue-se pela sua enorme simplicidade
de utilização. São possíveis 3 tipos de carregamento da bateria, acompanhados
de um ecossistema completo de serviços práticos.
Numa tomada standard, a bateria carrega em 7 horas (tomada standard de
8 A), ou em 4 horas
(tomada de 14 A do tipo Green’Up). Numa Wall Box* de 32 A com um
carregador de 7,4 kW (disponível em opção), o carregamento será realizado em
menos de 2 horas. O cabo de carregamento encontra-se guardado numa zona
de arrumação dedicada para o efeito, localizado no piso da bagageira. A zona
de carregamento, encontra-se localizada na parte lateral traseira esquerda do
veículo.
Esta integra um díodo luminoso de forma a poder facilmente perceber e seguir
o processo de carregamento. Quando carregado, o motor elétrico apresenta
uma autonomia máxima de 55 km**. De referir que a Citroën, dá uma garantia
da bateria do motor elétrico durante 8 anos ou 160 000 km para 70 % da
sua capacidade inicial.
Para o acompanhar na instalação da sua solução de carregamento, a Citroën
selecionou a empresa ZEborne. Desta forma, tem a certeza/segurança de obter
uma instalação de qualidade, ao melhor preço e responder aos critérios
de elegibilidade para os apoios governamentais. Após um diagnóstico***
da sua instalação elétrica, o posto de carregamento será instalado através
de uma rede única, composta por 300 técnicos certificados ao seu serviço,
isto, em todo o território francês.

TOMADA WALL BOX (32 A)
CARREGAMENTO EM MENOS DE 2 H

TOMADA DO TIPO GREEN’UP (14 A)
CARREGAMENTO EM 4 H

TOMADA STANDARD (8 A)
CARREGAMENTO EM 7 H

* Carregador opcional. Para mais informações, contacte o seu Ponto de Venda Citroën.
** Autonomia em modo Elétrico compreendida entre os 54 e 55 km consoante as opções
de equipamento do veículo. A autonomia pode variar em função das condições reais de
utilização.
*** Em caso de diagnóstico negativo, terá a possibilidade de anular a sua encomenda.
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O ELÉTRICO AO
SERVIÇO DE UMA
CONDUÇÃO MAIS
TRANQUILA
o SUV Citroën C5 Aircross Hybrid conjuga todas as vantagens de uma condução 100 % elétrica
para os trajetos do quotidiano, até uma autonomia, proporcionada pelo seu motor térmico,
para os trajetos mais longos.
A caixa de 8 velocidades automática ë-EAT8 otimiza as passagens de caixa/velocidades,
com uma fluidez reforçada e uma maior agradabilidade de condução. Quando o veículo circula
em modo Elétrico, existe um indicador luminoso de cor azul cyan, localizado no retrovisor
interior electrocromático, que acende e é bem visível do exterior do veículo, de forma a que
se faça notar durante a circulação.
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COMFORT

®

BANCOS ADVANCED COMFORT E SUSPENSÃO COM BATENTES
HIDRÁULICOS PROGRESSIVOS®.
Devido aos bancos concebidos em conjunto com o programa Citroën Advanced Comfort®
e às suas suspensões com Batentes Hidráulicos Progressivos®, que em última instância
filtram e absorvem as irregularidades da estrada, o SUV Citroën C5 Aircross Hybrid busca
um conforto inigualável, tanto para o seu condutor, como para a generalidade dos seus
passageiros. Essência do conforto, o SUV Citroën C5 Aircross Hybrid garante ainda
mais um equilíbrio imperturbável devido ao seu eixo traseiro multi-link, independentemente
das condições exteriores.
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ESPAÇO
INTERIOR
INIGUALÁVEL
MODULARIDADE DE REFERÊNCIA,
HABITABILIDADE E VOLUME DE
BAGAGEIRA EXCECIONAIS
Deslizantes, escamoteáveis e com regulação
em comprimento e inclinação, os 3 bancos
traseiros fazem do SUV Citroën C5 Aircross
Hybrid o veículo mais modular do seu
segmento. Todos eles independentes,
permite realizar uma variação do volume da
bagageira entre os 460 e os 600 litros, assim
como o espaço a bordo (habitáculo).

VOLUME DA BAGAGEIRA

SUV CITROËN C5
AIRCROSS HYBRID, ATÉ

600 L

Para aceder facilmente à bagageira, o veículo
encontra-se equipado com sistema mão livres
no portão da bagageira, o que permite
abri-lo, simplesmente com um movimento do
pé por baixo do para-choques traseiro.
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DESIGN
REPLETO DE
ENERGIA
O Citroën C5 Aircross Hybrid renova o código/ADN dos SUV através da
sua atitude potente e determinada.
A sua dianteira, larga e imponente, transporta consigo toda uma
identidade dos mais recentes modelos Citroën. A sua lateral, poderosa e
curva, está integrada em superfícies vidradas a 360°. Na traseira as óticas
em relevo, constituídas por 4 módulos “alongados” 3D em LED,
despertam a atenção e destacam a largura do veículo.
Amplamente personalizável, o SUV Citroën C5 Aircross Hybrid
disponibiliza 39 combinações exteriores. A versão híbrida Plug-in é
destacada através de um logo “hybrid” no óculo traseiro, um “h” nas
laterais dianteiras e o Pack Color, específico, Azul Anodizado.
Da mesma forma que no exterior, o interior do SUV Citroën C5 Aircross
Hybrid adapta-se ao seu estilo, isto é possível, através de uma ampla
gama de materiais de qualidade que tem à sua escolha, desde tecido a
couro Nappa.
Basta ocupar o seu lugar para se sentir imediatamente valorizado e
protegido, sensações proporcionadas pela posição de condução elevada
que leva a melhor domínio da estrada e pelo seu habitáculo espaçoso e
estatutário.
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INTERFACES
INTUITIVAS
De forma a manter-se permanentemente informado sobre a tecnologia híbrida e o seu
funcionamento, o SUV Citroën C5 Aircross Hybrid encontra-se equipado com um ecrã de 12,3”
contemplando várias apresentações especificas da componente híbrida, para visualizar as
informações essenciais relacionadas com a circulação híbrida, assim como o indicador de
potência ou a autonomia disponível. O tablet de 8”, também apresenta informações especificas,
tais como os diagramas de fluxos energéticos, as suas estatísticas de consumo, a parametrização
de programação de carregamento da bateria ou a função “e-save”, que permite prever uma
reserva de energia elétrica (10 km/20 km ou bateria completa), para ser utilizada mas tarde,
numa zona de circulação condicionada/restrita, onde prevemos passar.
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Modo Quadrantes: permite visualizar as informações relacionadas
com a condução ELECTRIC /HYBRID / SPORT.

Fluxo de energia: permite visualizar
o funcionamento da tecnologia híbrida.

Modo Personalizado: permite personalizar as informações apresentadas.

Estatísticas: permite conhecer o consumo
elétrico e térmico, por forma a otimizar
a sua condução.
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APLICAÇÃO
MY CITROËN

E se programar o carregamento do
SUV Citroën C5 Aircross Hybrid.
Para um período de “vazio” (fora das
zonas de pico de consumo) onde as tarifas
aplicadas são mais reduzidas/vantajosas?
Este tipo de programação, encontra-se
também disponível a partir do tablet
presente no habitáculo ou através do seu
smartphone via app MyCitroën.
Esta aplicação, permite também, a
qualquer momento, programar a
temperatura no interior do veículo a 21°,
dando também acesso a informações
essenciais, tais como: autonomia da
bateria de alta tensão, nível de combustível
e até a localização do veículo.
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ULTRACONECTADO
CITROËN CONNECT NAV
O tablet de 8”, tem um ecrã tátil capacitivo de última
geração, onde, apenas com um toque da ponta dos
dedos, permite uma reatividade e facilidade de
utilização (fluidez) equivalentes à de um smartphone.
Localizado numa posição ideal, este convida à utilização
do Citroën Connect Nav, o sistema de navegação
conectada 3D com Informação de trânsito em tempo
real, meteorologia, localização, tarifas de parques de
estacionamento, preços de combustível nos postos de
abastecimento/áreas de serviço, zonas de perigo
(disponível em opção). Enriquecido de forma especial
para os veículos elétricos, o Citroën Connect Nav incluí
nos POI os Postos de Carregamento e apresenta a zona
de cobertura em modo 100% elétrico, em função do
nível de carga da bateria. Tudo à sua disposição para o
ajudar a chegar o seu destino com toda a tranquilidade.
MIRROR SCREEN
Através desta função, compatível com Android Auto e
Apple CarPlay™, o ecrã tátil permite duplicar a imagem
apresentada no seu smartphone. Consoante o modelo,
as aplicações podem ser comandadas por voz para
garantir que mantem o olhar na estrada.
CONNECTEDCAM CITROËN®
Este sistema de câmara integrada na base do retrovisor
interior, utilizando tecnologia Full HD GPS e equipada
com um cartão de memória de 16 Gb integrando,
permite gravar fotografias e vídeos das imagens exteriores
na frente do veículo, podendo em seguida partilha-las por
email ou nas redes sociais. Outra funcionalidade deste
equipamento, passa por atuar de forma automática,
gravando o vídeo em caso de acidente.

24

25

20 EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA E AJUDA À CONDUÇÃO

POSSÍVEL DESATIVAR

TRAVAGEM
REGENERATIVA
AMPLIFICADA
(ou Modo Brake) Este sistema
recupera a energia disponível
aquando de uma desaceleração
ou travagem, isto permite
o carregamento parcial
da bateria.

POSSÍVEL DESATIVAR

RECONHECIMENTO
ALARGADO DOS
PAINÉIS E DAS
RECOMENDAÇÕES
DE VELOCIDADE *
Quando é detetado um sinal de
limite de velocidade pela câmara,
o condutor pode aceitar essa
recomendação.

POSSÍVEL DESATIVAR

HIGHWAY DRIVER
ASSIST *
O sistema de manutenção
da posição do veículo na via
de circulação, adapta a
distância de segurança e gere
a imobilização e re-arranque,
em função do veículo que
se encontra à sua frente.

POSSÍVEL DESATIVAR

REGULADOR DE
VELOCIDADE
ADAPTATIVO COM
FUNÇÃO STOP & GO*
O sistema deteta o veículo que
segue à sua frente e mantem
automaticamente a distância
de segurança até à imobilização
do veículo, agindo sobre o travão
e o acelerador.

POSSÍVEL DESATIVAR

REGULADOR DE
VELOCIDADE
ADAPTATIVO *

POSSÍVEL DESATIVAR

POSSÍVEL DESATIVAR

POSSÍVEL DESATIVAR

ACTIVE
SAFETY BRAKE

ALERTA DE
RISCO DE COLISÃO

ALERTA DE ATENÇÃO
DO CONDUTOR*

Este sistema de travagem
automática de emergência funciona
a partir dos 5 km/h para objetos
fixos ou móveis e com os peões.

Esta função permite prevenir o
condutor de que o seu veículo
se encontra em risco de colidir
com o que segue à sua frente.

Este sistema avalia o estado
de atenção do condutor,
identificando desvios de trajetória
face às marcações do piso.

CONTROLO DE
ESTABILIDADE DE
ATRELADO**

TRAVÃO DE
ESTACIONAMENTO
ELÉTRICO

VISÃO
360**

CÂMARA DE MARCHA
ATRÁS COM TOP
REAR VISION*

Este sistema deteta os movimentos
de oscilação do reboque/atrelado
atua no sistema de travagem do
veículo para o estabilizar.

Este é acionado automaticamente
assim que pára o motor e destrava
automaticamente, assim que
o veículo inicia o movimento
de arranque.

Quando a velocidade é superior
a 30 km/h, o sistema deteta
o veículo que segue à sua frente
e mantem automaticamente
a distância de segurança,
conforme selecionado
previamente pelo condutor.

POSSÍVEL DESATIVAR

ALERTA ATIVO DE
TRANSPOSIÇÃO
INVOLUNTÁRIA
DE LINHA
Em caso de transposição
involuntária de linha sem ativação
dos indicadores de mudança de
direção, o sistema vai agir sobre
a direção, de forma progressiva,
para manter o veículo na sua via.

POSSÍVEL DESATIVAR

SISTEMA ATIVO
DE VIGILÂNCIA DE
ÂNGULO MORTO*
Este sistema de vigilância indica a
presença de um veículo nas zonas de
ângulo morto, através de um díodo
cor de laranja, localizado no espelho
retrovisor exterior do respetivo lado.
Este sistema pode também efetuar
correções de trajetória.

POSSÍVEL DESATIVAR

COMUTAÇÃO
AUTOMÁTICA
DE LUZES
DE ESTRADA *
Esta função permite comutação
automática de luzes de estrada para
luzes de cruzamento (e vice-versa)
em função do tráfego. Este sistema
proporciona uma iluminação ótima
em condução noturna.

POSSÍVEL DESATIVAR

PARK
ASSIST **

ACESSO E LIGAÇÃO
MÃO LIVRES*

Por solicitação do condutor, o
sistema deteta um lugar, após
esta deteção, controla a direção
para estacionar o veículo. Basta
apenas engrenar a marcha
atrás, acelerar e travar.

Este sistema permite trancar e
destrancar o seu veículo, bastando
para isto que tenha a chave consigo
(por exemplo: no bolso).

Esta tecnologia propõe
3 visualizações diferentes e
seleciona a mais adequada
à manobra em curso.

A câmara permite visualizar
no ecrã tátil a vista traseira
do veículo, esta visualização
é acompanhada por uma
grelha sobreposta na imagem
com linhas a cores, indicando
a distância aos objeto.

AJUDA AO
ARRANQUE
EM PLANO
INCLINADO
Este sistema atua em situações
com plano de inclinação superior
a 3 %, estabilizando o veículo
durante aproximadamente
2 segundos.

ILUMINAÇÃO
ESTÁTICA
DE INTERSEÇÃO*
Introduz um feixe de luz
suplementar na parte interior
da curva, aumentando, desta
forma, a visibilidade e a
segurança tanto em curva
como nas interseções.

COFFEE BREAK
ALERT
O sistema previne o condutor
quando é o momento de fazer uma
pausa, ou seja, após um período de
2h de condução acumulada a uma
velocidade superior a 65 km/h.

* Consoante a versão.
** Em opção.
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PRINCIPAIS
EQUIPAMENTOS
DE SÉRIE
CONSOANTE
A VERSÃO
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VERMELHO VOLCANO (N)
AZUL ANODIZADO

SILVER ANODIZADO

BRANCO ANODIZADO
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4 AMBIENTES INTERIORES

JANTE SWIRL
DIAMANTADAS 18”

BRANCO BANQUISE (O)

JANTE ART
DIAMANTADAS FULL
BLACK19”

CINZENTO PLATINIUM (M)

¡
¡

¡
¡

AMBIENTE WILD GREY EVO
AMBIENTE HYPE BROWN

AMBIENTE METROPOLITAN BEIGE
AMBIENTE METROPOLITAN GREY

JANTE ART
DIAMANTADAS 19”

(M) : metalizado – (N) : nacrée – (O) : sólido/opaco .
As pinturas metalizadas e nacrée encontram-se disponíveis em opção.
(1) ABS, AFU, ESP, REF, Airbags frontais, laterais dianteiros e de cortina, Deteção de baixa pressão de pneu,
Fixação ISOFIX nos bancos de passageiro dianteiro e laterais traseiros, Kit de reparação provisória de pneu /
Kit anti-furo.
(2) Necessita de um telefone compatível.
(3) Compatível com Android Auto e Apple CarPlay™.
(4) Contempla o Active Safety Brake (funciona dos 10 aos 85 km/h e deteta peões), Alerta ativo de
transposição involuntária de linha/berma, Alerta de Risco de Colisão, Reconhecimento de sinais de limite
de velocidade e recomendação, Coffee Break Alert e o Regulador e Limitador de velocidade.
(5) Contempla o Active Safety Brake + (funciona com ajuda de um radar para velocidades entre os 10
e os 135 km/h, mesmo de noite e deteta ciclistas).
(6) Disponível unicamente com as pinturas Branco Nacré, Azul Tijuca, Cinzento Acier, Cinzento Platinium e
Vermelho Volcano. Contempla as capas dos retrovisores exteriores em cor Preto Perla Nera.

O conjunto de equipamentos descritos nesta brochura, representam toda a tecnologia do SUV Citroën
C5 Aircross Hybrid. Os veículos Citroën, sendo comercializados em toda a EU, podem ter variações
nas definições, em função do pais de comercialização. Para conhecer em detalhe a definição de equipamentos
disponíveis de série ou em opção, consulte o documento “Características Técnicas e Principais Equipamentos”,
disponível para download no site citroen.pt.

29

SELEÇÃO DE ACESSÓRIOS

OS NOSSOS 10 COMPROMISSOS
1 - 8 ANOS DE GARANTIA OU 160 000 KM PARA A BATERIA DE
TRAÇÃO

GARANTIA

2 - CITROËN ASSISTANCE - Uma condução com toda a tranquilidade
24h/24h e 7d/7d.

COMERCIAL:

2 ANOS, reparação ou substituição das peças com defeito. Citroën Assistance 24h/24 e 7d/7.

PINTURA:

3 ANOS Para os veículos de passageiros. 2 anos para os veículos de mercadorias.

ANTIPERFURAÇÃO:

12 ANOS os veículos de passageiros. 5 anos para os veículos de mercadorias.
Para mais informações consulte as condições detalhadas no seu ponto de venda Citroën.

3 - E-EXPERT CENTER - Os nossos especialistas irão cuidar do seu
veículo e responder a todas as suas questões.

CAPA DE PROTEÇÃO

BARRAS DE TEJADILHO

4 - CONTRATO E-SERVICE (Recomendado) – Estão incluídas todas
as operações de manutenção, peças e serviços.

EXTENSÃO DE GARANTIA:

ENTRE 2 e 5 ANOS de garantia suplementar, de 40000 aos 175000 km*. Prolongamento da garantia comercial.
Citroën Assistance 24h/24 e 7d/7. Identificação imediata na rede Citroën.

5 - SOLUÇÃO DE CARREGAMENTO CERTIFICADA (Recomendado) –
Uma gama completa de Wall Box instaladas por profissionais.

GARANTIA & MANUTENÇÃO:

ENTRE 3 E 7 ANOS, de 30000 aos 175000 km*. Vantagens do contrato Manutenção & Assistência.
Prolongamento da garantia

SERVIÇO INCLUÍDO:

ENTRE 3 E 7 ANOS de garantia suplementar, de 30000 aos 175000 km*. Vantagens do contrato
Garantia & Manutenção. Substituição das peças de desgaste (excepto pneus). Controlo técnico (4 anos e mais).

6 - SOLUÇÃO DE MOBILIDADE - Proposta em todas as situações.

CO N T R ATO

7 - ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DO SOFTWEAR E PROGRAMAS Para desfrutar da melhor experiência de condução.

* O primeiro dos dois prazos atingidos. Quilometragem a contar do km 0 do veículo. Duração a contar da primeira colocação em circulação

8 - CARREGAMENTO DO VEÍCULO A 80 % - Em cada intervenção.
9 - ESTIMATIVA E MARCAÇÃO/AGENDAMENTO ON-LINE A sua Marcação/Agendamento e obtenha uma estimativa dos serviços
Após Venda a realizar.
SUPORTE PARA DISPOSITIVOS
MULTIMÉDIA

Motorização

SACO PARA CABO DE
CARREGAMENTO

10 - SEU VEÍCULO É LIMPO/LAVADO EM CADA VISITA

DIMENSÕES

PARA AS SUAS VIAGENS
ANO APÓS ANO :
CITROËN
A S S I S TA N C E

Hybrid 225 ë-EAT8*

Misto ponderado (l/100 km)

1,6

Emissões de CO2 - Ciclo combinado (g/km)

36

Consumo e emissões CO2 (WLTP)(2)(3)

TELECARREGUE A APLICAÇÃO MÓVEL MY CITROËN
para beneficiar de um acompanhamento personalizado do seu veículo e aceder a todos os serviços
Citroën a partir do seu smartphone.

2099 – 1969*

a sua
opinião

32 - 33

(1) Os valores de consumo de combustível e emissões CO2 são estabelecidos segundo a nova norma WLTP e os valores obtidos
foram convertidos para a NEDC para poderem ser comparados com outros veículos. Consulte o seu ponto de venda para
receber mais informação. Os valores não têm em conta as condições de utilização, o estilo de condução, os equipamentos ou
as opções, que podem variar segundo o tipo de pneus. Para informações mais detalhadas sobre consumos de combustível e
emissões de CO2, consulte o guia prático intitulado de “Consumos convencionais de combustível e emissões de CO2 dos
veículos particulares novos” disponível gratuitamente em todos os pontos de venda ou junto da Agência francesa do meio
ambiente e controlo de energia (ADEME): Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, Éditions, 2 square
Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01 (França) o em http://www.carlabelling.ademe.fr/
(2) Os valores relativos ao consumo de combustível e emissões de CO2 indicadas estão em conformidade com a homologação
WLTP, desde o dia 1 de setembro de 2018, os veículos novos são rececionados com base neste procedimento de ensaio.
Este procedimento, WLTP, substitui por completo o novo ciclo europeu de condução (NEDC), que era o procedimento de
ensaio utilizado anteriormente. As condições de ensaio são mais realistas, o consumo de combustível e as emissões de CO2
medidas durante o procedimento WLTP são, em muitos dos casos, mais elevadas que as medições através do procedimento
NEDC. Os valores do consumo de combustível e emissões de CO2 podem variar em função das condições reais de utilização e
diferentes fatores, tais como: equipamentos específicos, opções e tipo de pneus. Consulte o seu Ponto de Venda para mais
informação. Mais informações, contacte-nos através do site Citroën.fr – rúbrica “Universo Citroën”.
(3) Dados mínimo-máximo, em função dos equipamentos.
* Sob reserva de processo de homologação.
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1608 – 1630

1579 – 1601

1,4 - 1,5

TELECARREGUE A APLICAÇÃO MÓVEL SCAN MY CITROËN
para beneficiar de toda a documentação de bordo ao alcance da mão! Graças à realidade aumentada,
digitalize os elementos do seu veículo e aceda directamente aos elementos que lhe interessem.

1654
654 – 1689**

Emissões de CO2 – Ciclo combinado (g/km)

no estrangeiro) 24H/DIA – 7 DIAS/SEMANA.

Para mais informações consulte as condições gerais em citroen.pt ou no seu concessionário.

Consumos e emissões de CO2 (NEDC)(1)

Consumo – ciclo combinado (l/100 km)
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Valores em milímetros.
* Largura do veículo com Retrovisores abertos / Retrovisores rebatidos.
** Com barras de tejadilho.

citroen.pt

AVALIE, COMENTE E PARTILHE A SUA OPINIÃO SOBRE O SEU VEÍCULO
ou num Ponto de Venda Citroën após a compra, ou aquando de uma intervenção efectuada na oficina
no seu veículo. A avaliação bem como a opinião são publicadas na página da Internet Citroën.
PODE GANHAR DINHEIRO COM O SEU VEÍCULO
Com o serviço de auto partilha da Citroën, alugue o seu veículo quando não o utiliza. Pode beneficiar
de um parque gratuito e ser remunerado por cada quilómetro percorrido.

IPara obter
mais
informações:
citroen.pt.
Financiamento
e ofertas
de serviço.

Citroën prefere Total – 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 CO
O2 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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Ligue-se a www.citroen.pt e do seu telemóvel a m.citroen.pt ou descarregue gratuitamente a aplicação.

FEVEREIRO DE 2020

PARA DESCOBRIR A GAMA CITROËN

