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CITROËN C4 PICASSO TORNA-SE

CITROËN C4 SPACETOURER
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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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CITROËN C4 PICASSO TORNA-SE
CITROËN C4 SPACETOURER
NOVO NOME, MESMA EXIGÊNCIA
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI

CITROËN C1

CITROËN C3

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C-ELYSÉE

A CADA UM O SEU CITROËN
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 CACTUS

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI
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GAMA
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Encontre os vídeos tutoriais do
Citroën C4 SpaceTourer e
Grand C4 SpaceTourer digitalizando
este código com o seu smartphone
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UM MONOVOLUME DE
5 OU 7 LUGARES
MODERNO E INOVADOR

O Citroën C4 SpaceTourer e o Grand C4 SpaceTourer propõem
o melhor da experiência da Citroën em termos de arquitectura e
de tecnologia. As suas linhas dinâmicas e a respectiva assinatura
luminosa, na dianteira como na traseira, exprimem
imediatamente a sua personalidade. No interior, o seu conforto
e a sua modularidade proporcionam-lhe, em cada viagem, uma
experiência única de partilha e de convívio.
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CINZENTO ACIER

AZUL LAZULI

VERMELHO RUBI

CINZENTO PLATINIUM

PRETO ONIX

BEGE SABLE

CABE-LHE A SI ESCOLHER A COR

BRANCO BANQUISE

CINZENTO ACIER

DO SEU CITROËN C4 SPACETOURER
OU GRAND C4 SPACETOURER

BRANCO BANQUISE

BEGE SABLE

17K35

O Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer são propostos em 7 cores
da carroçaria. O Citroën C4 SpaceTourer distingue-se graças à opção de dupla
tonalidade com um tejadilho e capas de retrovisores exteriores Preto Ónix.
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AZUL LAZULI

VERMELHO RUBI

CINZENTO PLATINIUM
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AMBIENTE WILD BLUE PARA
O CONFORTO E O DINÂMISMO
Os amantes de grandes espaços vão
apreciar o ambiente Wild Blue,
modularidade para uma vida activa e
desportiva. A colocação na posição
de prateleira do banco do passageiro
dianteiro e os bancos traseiros
deslizantes permitem beneficiar
de toda a modularidade
do Citroën C4 SpaceTourer
ou Grand C4 SpaceTourer
AMBIENTE DUNE BEIGE PARA
O CONFORTO E O BEM-ESTARE
O ambiente Dune Beige privilegia a luz
e a suavidade. O banco relax* com a
sua função conforto alargado e os
bancos dianteiros com massagens
propõem um bem-estar incomparável.
O tecido Yatago Grey, particularmente,
com um toque suave e o difusor de
ambientador permitem viajar em total
descontracção.

ESCOLHA O
AMBIENTE INTERIOR
QUE MAIS SE ASSEMELHA A SI

AMBIENTE HYPE GREY PARA
O CONFORTO E A ELEGÂNCIA
O ambiente Hype Grey associa o
requinte do revestimento misto do
couro ao conforto dos bancos com
massagens e às funcionalidades do
Pack para Crianças, para lhe permitir
beneficiar de um conforto
excepcional.

É sensível ao bem-estar e à luz? Deseja um interior dinâmico
ou uma atmosfera requintada e exclusiva?
Personalize o interior do seu Citroën C4 SpaceTourer ou
Grand C4 SpaceTourer em função das suas necessidades.
*Banco relax disponível apenas com as opções couro granulado Black e couro Nappa duplo tom.
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CITROËN
C4 SPACETOURER
RIP CURL
Esta série especial proveniente
da colaboração entre a Citroën
e a Rip Curl, referência mundial
no surf, possui a ideia de partilha
e de evasão defendida pelas duas
marcas. O Citroën C4 SpaceTourer
e o Grand C4 SpaceTourer são
apresentados desta forma numa
versão mais expressiva e distinta.

bege SABLE

AZUL LAZULI

cinzento ACIER
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BRANCO BANQUISE

O Citroën C4 SpaceTourer e o Grand C4 SpaceTourer Rip Curl estão equipados com as melhores tecnologias
de conectividade, com a navegação Citroën Connect Nav, o Mirror Screen, a Citroën Connect Box
e o ecrã panorâmico de 12” HD para uma melhor visibilidade das informações essenciais na condução.

cinzento PLATINIUM

5 CORES DA CARROÇARIA
O Citroën C4 SpaceTourer e o Grand C4 SpaceTourer
são propostos em 5 cores da carroçaria.
Citroën C4 SpaceTourer dispõe, em opção,
de um Black Top Preto Ónix.
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CITROËN
C4 SPACETOURER RIP CURL
O seu painel de bordo e os painéis das portas são
revestidos por uma Harmonia Dune enquanto as suas
travessas das portas apresentam uma decoração ouro
branco com uma gravação a laser.

O seu painel de bordo e
os painéis das portas são
revestidos por uma
Harmonia Dune enquanto
as suas travessas das
portas apresentam uma
decoração ouro branco
com uma gravação a laser.

Na dianteira como
na traseira, os seus
tapetes adicionais são
confeccionados com
um pesponto Dune
Beige e apresentam
a sigla Rip Curl.

Sob o capô, são propostas quatro motorizações, sóbrias e eficientes, a saber PureTech 130 S&S BVM6 e PureTech 130 S&S
EAT6 a gasolina, BlueHDi 120 S&S BVM6 e BlueHDi 120 S&S EAT6 a Diesel.
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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
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O PACK LOUNGE

PARA UM CONFORTO EXCEPCIONAL
O interior, dos Citroën C4 SpaceTourer e Grand
C4 SpaceTourer oferecem um verdadeiro «espírito loft»
repleto de luz, onde dominam o convívio e o espaço.
O Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer
propõem (consoante as versões) o Pack Lounge com os
seus bancos dianteiros com massagens, o seu banco de
passeiro dianteiro com a função conforto alargada,
permitindo viajar com as pernas esticadas*. Por fim, os
lugares dianteiros beneficiam de um encosto de cabeça
relax com 3 regulações, equipados com auriculares que
se ajustam para fixar correctamente a cabeça. Nada foi
esquecido, já que as prateleiras traseiras foram
equipadas com uma luz de leitura individual. O Pack
Lounge está disponível com os ambientes Dune Beige
e Hype Grey. As experiências das equipas da Citroën
permitem-lhe beneficiar de um conforto de suspensão
incomparável, asseguram o equilíbrio entre o
comportamento em estrada e o conforto de condução.
* Banco relax disponível apenas com as opções couro granulado Black e
couro Nappa duplo tom.
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UM ESPAÇO GENEROSO E
MODULÁVEL
PARA MAIOR BEM-ESTAR

Os 3 bancos traseiros, rebatidos e deslizantes, de tamanho idêntico,
acolhem confortavelmente os passageiros. Uma luz de leitura e uma
prateleira, estão integradas nas costas de cada um dos bancos
dianteiros*. Precisa e generosa, a iluminação de LED permite que os
passageiros possam ler confortavelmente sem perturbar os outros
passageiros.
O espaço excepcional a bordo permite que todos os passageiros
possam viajar nas melhores condições. Graças à função colocação na
posição de prateleira do banco do passageiro* e à superfície inferior
plana*, pode transportar objectos longos.
O Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer propõem variados
espaços de arrumação: na dianteira, um porta-luvas ventilado; um
compartimento de arrumação central equipado com tomadas jack, USB
e 230 V*; uma grande caixa de arrumação situada entre os bancos
dianteiros e, na traseira, dois compartimentos de arrumação no solo
fornecidos com tampas ou, ainda, redes* situadas nas costas dos
bancos dianteiros. Por último, caixas de arrumação* situadas sob os
bancos dianteiros permitem guardar os seus objectos pessoais.
* Consoante as versões.
** Volume da mala com bancos na fila 2 avançados ao máximo.
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VOLUME DA BAGAGEIRA

CITROËN
C4 SPACETOURER
ATÉ

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER
ATÉ

630L** 704L**
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PÁRA-BRISAS
PANORÂMICO
PARA UM INTERIOR
REPLETO DE LUZ

O pára-brisas panorâmico oferece uma luminosidade inigualável
e favorece a visibilidade para todos os passageiros. Associado
ao tejadilho em vidro panorâmico*, participa plenamente na
entrada de luz no habitáculo e reforça a sensação de espaço e
de abertura no exterior.
* Consoante as versões.
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PORTÃO TRASEIRO
MÃOS-LIVRES
PARA UMA ABERTURA FÁCIL

O Citroën C4 SpaceTourer e o Grand
C4 SpaceTourer inovam com o portão
traseiro mãos-livres que permite uma
abertura fácil quando tem os braços
ocupados: basta passar o pé diante do
sensor situado sob o pára-choques traseiro
para abrir ou fechar a porta da mala. Poderá,
deste modo, aceder muito facilmente à
grande e ampla mala do seu novo veículo.
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ULTRA-CONECTADO
PARA UMA TECNOLOGIA AINDA
MAIS INTUITIVA

O ecrã táctil de 7” associado ao novo sistema de navegação 3D
conectado em tempo real, o Citroën Connect Nav, permite
ampliar a imagem com a ponta dos dedos. O sistema permite
ler em alta voz os seus e-mails e os seus SMS sem tirar os olhos
da estrada e inclui os Serviços «Info-tráfego», «Estações de
serviço», «Parques», «Meteorologia» e «Procura local». O ecrã
panorâmico de 12” HD apresenta as informações essenciais
para a sua condução e permite apresentar o mapa de
navegação 3D em grande formato, para uma melhor
legibilidade. Este ecrã é, igualmente, personalizável e pode
configurá-lo de acordo com as suas necessidades: ajudas
à condução, sistema multimédia, computador de bordo...
A função Mirror Screen permite encontrar as aplicações
compatíveis do seu smartphone no ecrã táctil de 7”
(funciona com Apple CarPlay™, MirrorLink® e Android Auto).
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15 EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA
E DE AJUDA
À CONDUÇÃO

RECONHECIMENTO
DOS PAINÉIS
DE VELOCIDADE E DE
RECOMENDAÇÃO

Este sistema apresenta ao condutor a informação
sobre a limitação a respeitar, em qualquer
momento. Quando um painel de limitação de
velocidade é detectado pela câmara, o condutor
pode aceitar a recomendação de velocidade e criar a
sua velocidade de regulação ou de limitação.
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VISÃO 360

Esta função facilita as manobras graças a
4 câmaras discretamente integradas. Para se
adaptar a cada situação, são apresentadas 3 visões
em opção: a visão 360°, para observar o seu
veículo de cima e identificar num piscar de olhos os
obstáculos (veículo, paisagem urbana, peão);
a visão traseira apenas; a visão panorâmica
dianteira, esquerda e direita, muito útil por
exemplo aquando da saída da garagem ou da
passagem entre dois pontos.

CÂMARA
DE VISÃO TRASEIRA

Este sistema facilita as manobras de estacionamento
quotidianas, graças a uma ajuda visual. A partir do
momento em que o condutor engrena a marchaatrás, o ecrã panorâmico de 12” HD (ou o ecrã táctil
de 7”, consoante as versões) difunde as imagens e
todas as referências visuais para orientar
correctamente a trajectória do veículo.

COMUTAÇÃO
AUTOMÁTICA DAS
LUZES DE ESTRADA

PARK ASSIST

ILUMINAÇÃO ESTÁTICA
DE INTERSECÇÃO

TRAVÃO DE
ESTACIONAMENTO
ELÉCTRICO

Esta função assume a permutação das luzes de
estrada e das luzes de cruzamento, em função do
tráfego, quando são detectados veículos.

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

Este sistema é uma ajuda activa ao estacionamento,
longitudinal ou perpendicular. A pedido do
condutor, o sistema detecta automaticamente um
lugar e, em seguida, controla a direcção para
estacionar com toda a segurança. Apenas será
necessário engrenar a marcha-atrás, acelerar e travar.

Este equipamento funciona de duas formas. É
bloqueado automaticamente desde a paragem do
motor e é desbloqueado desde a colocação em
movimento. Este travão pode igualmente ser
bloqueado ou desbloqueado de forma manual.
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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.

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.
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SISTEMA ACTIVO
DE CONTROLO DE
ÂNGULOS MORTOS

Este sistema provoca um alerta visual nos
retrovisores aquando da presença de um veículo
no ângulo morto (esquerdo ou direito). Quando
está activado, este sistema corrige a trajectória se o
condutor se aproxima do veículo detectado.

REGULADOR
DE VELOCIDADE
ADAPTATIVO COM
FUNÇÃO STOP

Com a ajuda de um sensor radar, o dispositivo
detecta o veículo que o antecede e mantém,
automaticamente, a distância de segurança
escolhida previamente pelo condutor, até à paragem do veículo, intervindo na travagem e no
acelerador (disponível apenas na motorização
Diesel BlueHDi 160 S&S EAT8).

ALERTA ACTIVO DE
TRANSPOSIÇÃO
INVOLUNTÁRIA
DE LINHA

Este sistema luta contra a hipovigilância. Funciona
a partir de 65 km/h e corrige a trajectória do
veículo, alertando o condutor, assim que detecta
uma transposição involuntária de linha sem
activação das luzes de mudança de direcção.
Se o condutor pretender conservar a sua
trajectória, pode impedir a correcção aplicando
um esforço no volante. Este sistema previne,
igualmente, o adormecimento, graças ao Alerta
Atenção do Condutor.

ACTIVE
SAFETY BRAKE

Este sistema de travagem de urgência permite
evitar colisões. Funciona a partir de 5 km/h com
objectos fixos ou móveis e com os peões, até uma
certa velocidade. Se for detectada uma situação de
colisão, o condutor é alertado e se, este último,
não tiver nenhuma reacção, o sistema trava
automaticamente o veículo.

ALERTA
EM CASO DE RISCO
DE COLISÃO

Esta função permite prevenir o condutor do risco que
ocorre o seu veículo de entrar em colisão com o veículo
que o antecede. Este sistema funciona a partir de 30
km/h, graças a um radar situado na dianteira do
veículo.

AJUDA AO ARRANQUE
EM ZONA INCLINADA

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

Diesel ou Gasolina, o Citroën C4 SpaceTourer e o
Grand C4 SpaceTourer oferecem desempenhos de
referência, assim como um comportamento em
estrada dinâmico e ágil, em todas as
circunstâncias. A gama completa de motorizações
oferece 3 motores a Gasolina (PureTech 110*,
PureTech 130 e THP 165) e 3 motores Diesel
(BlueHDi 100, BlueHDi 120 e BlueHDi 160),
todos equipados com os sistemas Stop & Start.
Referências em termos de consumos e de emissões
de CO2, o Citroën C4 SpaceTourer está disponível
a partir de 94 g/km de CO2 e o Citroën Grand
C4 SpaceTourer a partir de 98 g/km de CO2.
* Disponível apenas no Citroën C4 SpaceTourer.

Prémio de motor internacional do ano de 2017 para as motorizações
a Gasolina PureTech 110 e Gasolina PureTech 130, 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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EFICIÊNCIA

E PRAZER DE CONDUZIR
Para oferecer o máximo de conforto e de prazer
de conduzir, o Citroën C4 SpaceTourer e o Grand
C4 SpaceTourer estão disponíveis com a caixa de
velocidades automática EAT8 (Efficient Automatic
Transmission 8). A caixa de velocidades automática
EAT8 optimiza a gestão de passagem das
velocidades e permite reduzir os consumos e as
emissões de CO2.
Equipado com a injecção directa de alta pressão e
com um Turbo da nova geração de alto rendimento
(240 000 rpm), o motor de 3 cilindros turbo
comprimido a Gasolina PureTech 130 S&S EAT6
associa os desempenhos do motor a Gasolina
PureTech à eficiência da caixa de velocidades
automática EAT6 e oferece desta forma uma
condução mais serena. Apresenta o melhor
compromisso binário baixo regime/potência do
mercado: 95 % do binário permanece disponível
entre 1 500 e 3 500 rpm, tornando a sua
utilização ideal, em qualquer circunstância. O
motor a Gasolina PureTech 130 S&S EAT6
apresenta emissões de CO2 de 115 g/km,
oferecendo um excelente conforto de condução.

Encontre todos os vídeos do Citroën C4 SpaceTourer
e Grand C4 SpaceTourer digitalizando este código
com o seu smartphone.

38 TECNOLOGIAS

39

AMBIENTES INTERIORES

CORES DA CARROÇARIA*

AMBIENTE DUNE BEIGE

BRANCO BANQUISE (O)

CINZENTO PLATINIUM (N)

CINZENTO ACIER (M)
TECIDO MILAZZO GREY

TECIDO YATAGO GREY

AMBIENTE WILD BLUE

VERMELHO RUBI (N)

AZUL LAZULI (N)

COURO GRANULADO BLACK
AMBIENTE HYPE GREY

COURO NAPPA DUPLO TOM
BLACK & BEIGE

PRETO ÓNIX (O)
TECIDO LEVANZO BLUE

COURO GRANULADO BLACK

TECIDO FINN BLACK/
COURO GREY

COURO GRANULADO BLACK

JANTES DE LIGA LEVE
BEGE SABLE (N)

VERSÃO LIVE

JANTES DE LIGA LEVE
17” AQUILLON
DIAMANTÉE BLACK***

¿

¿

VERSÃO FEEL

¿

VERSÃO SHINE

¿
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Luzes de ne
voeiro
Luzes de ne
voeiro com
iluminação es
Regulador-li
tática de inte
mitador de
rsecção
velocidade
Retrovisore
pr
ogramável
s exteriores
indexados
à marcha-at
Retrovisore
s exteriores
rás
rebatíveis el
ectricamen
Cortinas de
te
protecção do
sol na fila 2
Bancos dian
teiros com
massagens
Bancos desl
izantes na
fila 2
Bancos esca
moteáveis na
fila 3***
Banco do pa
ssageiro regu
lá
vel em altu
Assinatura
ra
lateral crom **
ada
Assinatura
luminosa de
LED
Tapetes ad
icionais dian
teiros e trase
Sistema ac
iros
tivo de cont
rolo de ângu
Sistema áu
lo
s mortos
dio mono-tu
ner RDS M
Prateleira tip
P3
o aviação na
s costas do
Ecrã táctil de
s bancos di
anteiros
7” com com
andos de fu
Vidros e óc
ncionalidad
ulo traseiro
es
escurecidos
Volante em
crosta de co
ur
o
Volante cour
o plena flor
Volante regu
lável em al
tura e em pr
ofundidade

PRINCIPAIS
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Arco de tect **
s dianteiros
o
Câmara de
marcha-atrá
s
Citroën Con
nect Box co
m Pack SOS
Citroën Con
e assistência
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Coffee Break
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H
D
Limpa-vidro
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Pack Safety (4)
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JANTES DE LIGA LEVE 16”
NOTOS
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(1) Gama de serviços incluindo as chamadas de urgência e de assistência localizadas. (2) Inclui o sistema de
navegação TomTom, o reconhecimento vocal, e durante 3 anos, o Pack Citroën Connect Nav (inclui os Serviços
«Info-tráfego», «Estações de serviço», «Parques de estacionamento», «Meteorologia» e «Procura local»).
(3) Apenas nas motorizações Diesel BlueHDi 160 S&S EAT8 e Gasolina THP 165 S&S EAT6. (4) Active Safety
Brake, Alerta activo de Transposição Involuntária de Linha, Alerta atenção do condutor, Comutação automática
das luzes de estrada, Reconhecimento dos painéis de velocidade e recomendação e Retrovisor interior
electrocromado. * Igualmente, disponível no Citroën Grand C4 SpaceTourer. ** Apenas no Citroën
C4 SpaceTourer. *** Apenas no Citroën Grand C4 SpaceTourer.
(M): metalizado – (N): nacarado – (O): opaco.
O conjunto dos equipamentos descritos nesta brochura representa toda a tecnologia dos Citroën
C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer. A definição dos veículos Citroën comercializados na UE pode 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 telecarregado na
página www.citroen.pt.
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SELECÇÃO DE ACESSÓRIOS

DIMENSÕES

Fáceis de personalizar, o Citroën C4 SpaceTourer e o Grand C4 SpaceTourer propõem
numerosos acessórios práticos

GARANTIA

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.

1610 / 1625

Para mais informações, consulte as condições detalhadas no seu Ponto de Venda Citroën.

Leitor de CD no porta-luvas

Caixa do compartimento da mala
termoformada

1573 / 1587

1576 / 1590

1826

1971* / 2117

C O N T R AT O

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.

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).

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

Porta-bicicletas sobre engate
de reboque

Soleira da porta em alumínio

Cadeira de criança
764

889
4438

TELECARREGUE A NOVA 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.

Motorizações

Pneumaticos

ExtraUrbano
Misto
urbano
(l/100km) (l/100km)
(l/100km)

Emissões
de CO2
(g/km)

Citroën C4 SpaceTourer PureTech 110 S&S BVM6

Jantes 16” e 17”

6,3

4,4

5,1

115

Citroën C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S BVM6 94g

Jantes 16”

4,1

3,3

3,6

94

Citroën C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S BVM6

Jantes 16” e 17”

4,4

3,5

3,8

100

Citroën C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S EAT6

Jantes 16” e 17”

4,4

3,7

3,9

103

Citroën Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S BVM6 98 g

Jantes 16”

4,5

3,3

3,8

98

Jantes 16”

4,6

3,7

4,0

105

Citroën Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S BVM6
Citroën Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S EAT6
Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S BVM6
Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S EAT6
Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer THP 165 S&S EAT6
Citroën C4 SpaceTourer et Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 100 S&S BVM
Citroën C4 SpaceTourer et Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S BVM6
Citroën C4 SpaceTourer et Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 160 S&S EAT8
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Jantes 17”

4,5

3,8

4,0

106

Jantes 16” e 17”

4,6

3,7

4,0

106

Jantes 16”

6,1

4,3

5,0

115

Jantes 17”

6,1

4,3

5,0

116

Jantes 16” et 17”

6,4

4,4

5,1

115

Jantes 17”

7,4

4,6

5,6

130

Jantes 18”

7,5

4,9

5,8

134

Jantes 16” et 17”

4,5

3,5

3,8

100

Jantes 17”

4,7

3,7

4,1

106

Jantes 18”

5,1

3,8

4,3

111

Jantes 17” et 18”

5,5

4,2

4,7

124

1638 / 1644

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

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.
1573 / 1587

1576 / 1590

1826

1971* / 2117

a sua
opinião

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.
ALUGUE UM CITROËN NA CITROËN
Tem necessidade de um monovolume para ir de férias em família, de um veículo comercial para mudanças ou simplesmente desejo de se evadir durante um fim-de-semana? Pense no aluguer no seu concessionário Citroën.

873

889
4602

*Retrovisores rebatidos
Valores em milimetros

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.

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

– AUTOMOBILESCITROËN-RCS Paris 642050199. As informações sobre os modelos e as suas características correspondem a uma definição no momento da impressão deste documento, não podendo as mesmas ser consideradas como
comerciais. A Citroën reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características dos modelos apresentados, sem ter que actualizar este documento. A representação das cores de carroçaria é indicativa, uma vez que as técnicas de impressão não permitem uma reprodução fiel
das cores. Para qualquer outra informação, telefone para Citroën Informação Cliente 09 69 39 18 18 ou consulte a página da Internet www.citroen.pt. Para qualquer informação sobre o Serviço Citroën, contacte um dos Pontos de Venda da nossa rede em França.
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Ligue-se a www.citroen.pt e do seu telemóvel a m.citroen.pt ou descarregue gratuitamente a aplicação

Avril 2018

PARA DESCOBRIR A GAMA CITROËN

