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

CITROËN revoluciona
a paisagem automóvel

com Traction Avant.
Este veículo dispõe

de uma particularidade
que lhe faz valer o seu nome:

as rodas motrizes
são as do eixo dianteiro.

O veículo CITROËN Type A passa 
a ser fabricado em série.

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.

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

É a hora dos veículos leves e 
ágeis, como o Ami 6 e o Dyane, 
sem esquecer o Méhari, veículo 
original para todos os terrenos 
e todos os tipos de utilização.

Os anos 70 e 80 vão acentuar ainda mais 
a imagem tecnológica da Marca, com o 
CX, o BX, o AX e, em seguida, 
o XM, veículo topo e gama equipado 
com a suspensão Hydractive que associa a 
eletrónica e o hidráulico.
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Desde o seu aparecimento em 
1919, a marca CITROËN coloca a 
criatividade e a tecnologia no centro 
do seu ADN.

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.

Com 5 títulos de Construtor no Campeonato do mundo de 
Rali-Raid de 1993 a 1997, 8 títulos no WRC, entre 2003 e 
2012, e 3 títulos em 3 anos consecutivos de presença no 
WTCC (2014-2016), a CITROËN apresenta um palmarés
excepcional. Com um estado de espírito sempre preparado 
para um novo desafio a Marca volta em 2017 ao campeonato 
WRC com um único objectivo: voltar a ser a referência.

2017
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CITROËN SPACETOURER
PARA UMA VIDA SEM LIMITES

CADA UM COM O SEU CITROËN 
Em cidade ou na estrada, poderá apreciar as sensações de conforto e de bem-estar a bordo, 
valores que animam a CITROËN desde sempre.

CITROËN SPACETOURER

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

URER

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C55 CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 AIRCROSS* CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO*

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E-MEHARI*CITROËN C-ZERO

CITROËN C4 CAACTUS

CITROËN C-ELYSÉE

CASSO* CITROËN NEMO
MULTISPACE*

CITROËN C4

CITROËN C3

*Modelo não comercializado em Portugal.
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CITROËN SPACETOURER 
EM 9 VANTAGENS ESSENCIAIS

URER 
ESSENCIAIS

TRÊS COMPRIMENTOS, 
ENTRE OS QUAIS A VERSÃO COMPACTA XS
XS é uma versão inédita com 
4m60 de comprimento.

PÁGINAS 10 -11

AS PORTAS LATERAIS
DESLIZANTES « MÃOS-LIVRES »
Engenhoso, para abrir e fechar as 
portas com os braços carregados.

PÁGINAS 16 -17

O TEJADILHO 
EM VIDRO
Aberto para o exterior.

PÁGINAS 18 -19

ALTURA EXTERIOR
MÁXIMA DE 1m90

Acesso ilimitado aos parques
de estacionamento.

PÁGINAS 38 - 39

Uma habitabilidade e uma
polivalência excepcionais.

A MODULARIDADE
PÁGINAS 22 - 23

Uma tecnologia que facilita a vida.

HEAD UP DISPLAY 
A CORES

PÁGINA 46

O ÓCULO TRASEIRO
DE ABRIR

Prático em todas as circunstâncias.

PÁGINAS 24 - 25

O CONFORTO 
CITROËN

Tranquilidade a bordo.

PÁGINAS 30 - 31

Uma nova plataforma associada
a 4 motores de nova geração.

A EFICÁCIA
PÁGINAS 42 - 43
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CITROËN SPACETOURER, PARA UMA VIDA SEM LIMITESCITROËN SPACETOURER, PARA UMA VIDA SEM LIMITES

CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS

CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS LOUNGE

P12 – CITROËN SPACETOURER

P26 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

P34 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS 

P42 – AS MOTORIZAÇÕES

P44 – A SEGURANÇA E AS AJUDAS À CONDUÇÃO

P48 – A MODULARIDADE

P50 – OS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ÍNDICE

CITROËN SPACETOURER
FEEL ET SHINE
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3 COMPRIMENTOS

Graças à sua nova plataforma modular,
o CITROËN SPACETOURER consegue
propor 3 comprimentos: duas versões 
clássicas – M (4,95 m) e XL (5,30 m) – 
e uma versão inédita muito compacta, 
a XS, com um comprimento de 4,60 m.

4,95 M4,60 M 5,30 M

Todos os equipamentos descritos nesta brochura 
representam toda a tecnologia do CITROËN 
SPACETOURER. Uma vez que os veículos CITROËN 
são comercializados na UE, a sua definição pode variar 
entre países. Para conhecer em pormenor a definição 
dos equipamentos, de série ou em opção, disponíveis 
consulte o documento «Características Técnicas e 
Principais Equipamentos» disponível para 
telecarregamento na página www.citroen.pt .
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Elaborado numa nova plataforma, o CITROËN 
SPACETOURER dedica-se ao lazer em família, 
tal como entre amigos. Oferece às  «tribos» de 
hoje em dia um espaço interior acolhedor e 
modulável graças aos seus bancos deslizantes
e amovíveis. Disponível em 3 comprimentos, 
o CITROËN SPACETOURER em acabamentos 
FEEL e SHINE* pode receber até 8 pessoas
a bordo.

*SHINE - nível de equipamento não comercializado em 

Portugal.

CITROËN
SPACETOURER
FEEL

Utilize o seu smartphone
para ler o QR code ao lado
e descobrir todos os vídeos
do CITROËN SpaceTourer.

CITROËN SPACETOURER12 13



Ideal tanto na vida quotidiana como para as 
férias, o CITROËN SPACETOURER acompanha-o 
em todos os tipos de estrada em total 
tranquilidade graças ao Grip Control*. Este 
sistema de antipatinagem aperfeiçoado optimiza a 
motricidade das rodas dianteiras em função do 
revestimento. A bordo, o tratamento sonoro de 
alto nível, assim como o comportamento 
rodoviário proporcionam conforto e bem-estar.

*Grip Control - comercialização posterior em Portugal.
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Como abrir e fechar as portas do seu veículo 
com as mãos ocupadas? Com a tecnologia 
«Portas laterais deslizantes mãos-livres» 
proposta pelo CITROËN SPACETOURER, basta 
passar o pé por baixo do canto do pára-choques 
traseiro para destrancar e accionar 
automaticamente a abertura da porta lateral do 
lado onde se encontra. Prático, engenhoso e 
único. O mesmo gesto permite, igualmente, 
fechar a porta e trancar o veículo.

PORTAS LATERAIS
DESLIZANTES
« MÃOS-LIVRES »

CITROËN SPACETOURER16 17



A bordo do CITROËN SPACETOURER, todos os 
passageiros beneficiam de luz natural do seu tejadilho
em vidro em duas partes que podem ser ocultadas 
separadamente. No centro, o Tejadilho Conforto recebe 
pulsores de ar de difusão suave para climatização. Como 
num avião. Durante a noite, uma iluminação de LED cria 
um ambiente harmonioso no habitáculo.

TEJADILHO EM VIDRO

CITROËN SPACETOURER18 19



COMPRIMENTO
CONTROLADO

O CITROËN SPACETOURER está disponível em 
3 comprimentos: as versões M e XL, que são 
versões clássicas, e a versão XS, inédita. 
Esta última, com um comprimento de apenas 
4m60, recebe até 8 pessoas e oferece um 
impressionante volume interior. 
Entre as suas dimensões e o seu raio de viragem 
reduzido, este veículo compacto está tão à 
vontade em estrada como em cidade.

CITROËN SPACETOURER20 21



MODULARIDADE 
EXCEPCIONAL

O CITROËN SPACETOURER adapta-se a todos 
os seus desejos e a todas as suas utilizações. Na 
2ª e 3ª fila, o banco de 2 lugares + 1 banco 
podem deslizar independentemente para ajustar 
o espaço ao nível das pernas dos passageiros. 
Para transportar todos os tipos de objectos, as 
costas dos bancos podem ser rebatidas 
separadamente, incluindo a do passageiro 
dianteiro. Se necessário, os bancos traseiros são 
facilmente retiráveis para libertar, assim, uma 
superfície inferior completamente plana e 
explorar todo o volume disponível (de 3 397 l no 
XS a 4 554 l no XL). Os passageiros beneficiam 
de uma atenção cuidada com todo o conforto 
proporcionado pelas cortinas de protecção do sol, 
as prateleiras tipo «aviação» e os porta-copos. 
Foram também criados vários compartimentos de 
arrumação. No painel de bordo, o porta-luvas 
superior é refrigerado. Por fim, até 7 tomadas de 
tipo jack, USB, 12 V ou 220 V estão acessíveis 
para recarregar os vários aparelhos nómadas 
no habitáculo.

CITROËN SPACETOURER22 23



O CITROËN SPACETOURER pensa em tudo, 
principalmente em simplificar a sua vida. Com o 
seu óculo traseiro com abertura é mais fácil 
colocar um objecto na mala ou aceder-lhe em 
caso de falta de espaço atrás do veículo, ou 
recuperar uma peça de vestuário ou um objecto 
esquecido na prateleira de ocultação de 
bagagens. Tudo com a máxima simplicidade.

ÓCULO TRASEIRO
DE ABRIR

CITROËN SPACETOURER24 25



CITROËN 
SPACETOURER 
BUSINESS 
LOUNGE*

As qualidades do CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS LOUNGE destinam-se tanto ao seu 
condutor como aos passageiros, graças ao seu 
estilo elegante, ao seu conforto requintado e às 
suas prestações topo de gama. O salão móvel, 
com os seus 4 ou 5 lugares frente a frente e o 
tecto em vidro, permite criar condições de 
viagem ideais.

*Não disponível em Portugal.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE26 27



A face dianteira é acentuada por um amplo 
pára-choques, elegante e seguro. As amplas 
ópticas, posicionadas em altura, atribuem uma 
impressão de domínio da estrada. Por fim, as luzes 
de Xénon do CITROËN SPACETOURER BUSINESS 
LOUNGE, que iluminam duas vezes mais que as 
luzes de halogéneo, proporcionam um verdadeiro 
conforto de condução de noite ou com más 
condições climáticas.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE28 29



ESPAÇOSO E
ACOLHEDOR
Com o seu interior topo de gama, o CITROËN 
SPACETOURER BUSINESS LOUNGE oferece 
um grande conforto a todos os passageiros.
O salão, composto por bancos individuais em 
couro, posicionados numa configuração frente a 
frente, e uma mesa deslizante escamoteável, é 
preservado dos olhares exteriores devido aos 
vidros traseiros extra escurecidos. 
Uma iluminação ambiente ao nível do tejadilho 
confere-lhe uma atmosfera única.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE30 31



ECRÃ TÁCTIL 
INTUITIVO
O CITROËN SPACETOURER coloca à sua disposição 
tecnologias avançadas que facilitam a condução. O 
ecrã táctil de 7”, que permite pilotar todas as funções 
multimédia, telefone e navegação. A função Mirror 
Screen, proposta com as três tecnologias: Apple 
CarPlay®, MirrorLink® e Android Auto (disponível 
posteriormente), convida a beneficiar das aplicações 
do seu smartphone no ecrã táctil em total segurança. 
O novo sistema de navegação 3D CITROËN Connect 
Nav de comando vocal informa em tempo real sobre 
as condições de circulação. Por fim, o sistema de ajuda 
ao estacionamento Top Rear Vision apresenta no ecrã 
uma visão aérea da parte traseira do veículo e do 
ambiente em redor para facilitar as manobras.

TOP REAR VISION MIRROR SCREENNAVEGAÇÃO

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE32 33



O CITROËN SPACETOURER BUSINESS, com o 
seu estilo valorizador, é ideal para os profissionais 
do transporte de pessoas. «À la carte», em termos 
de configuração de assentos e equipamentos, 
recebe, nos seus 3 comprimentos, até 9 pessoas a 
bordo, assim como as respectivas bagagens.

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS

CITROËN SPACETOURER BUSINESS34 35



Polivalente e modulável, o CITROËN SPACETOURER BUSINESS existe 
em 3 versões. Na versão M, o volume da mala passa de 507 l para
2 228 l, removendo os bancos de 3ª fila, ou para 3 968 l, removendo 
os bancos de 2ª fila. A versão XL permite passar de 912 l para 4 554 l, 
removendo todos os bancos traseiros.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS36 37



O CITROËN SPACETOURER apresenta uma altura de 
1,90 m que lhe permite o acesso aos parques de 
estacionamento subterrâneos de casas, centros 
comerciais e aeroportos, que nem sempre são 
acessíveis para veículos deste tipo.

ACESSO ILIMITADO A
PARQUES COBERTOS

1,
9

0

CITROËN SPACETOURER BUSINESS38 39



ACESSO 
FACILITADO
Verdadeiro simplificador de vida, o CITROËN 
SPACETOURER BUSINESS está equipado com 
portas laterais deslizantes que podem ser 
motorizadas*. Um verdadeiro extra para os 
condutores, que podem, assim, comandar
a sua abertura e fecho a partir da dianteira do 
veículo, evitando que os passageiros tenham de 
as manipular. Para facilitar o acesso à 3ª fila,
os bancos de 2ª fila podem ser rebatidos com 
um simples gesto, libertando amplamente
a passagem.

* Disponíveis posteriormente.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS40 41



NOVOS MODELOS
DE MOTORES
O CITROËN SPACETOURER propõe 4 motorizações, todas 
equipadas com a tecnologia BlueHDi. Esta nova geração de 
motores permite uma diminuição drástica das emissões de 
óxidos de azoto (NOX) enquanto reduz as emissões de CO 2 e 
o consumo de combustível. Independentemente do estado das 
estradas, os eixos conferem-lhe uma boa precisão de 
orientação enquanto preservam um óptimo conforto de 
condução. Os vários equipamentos de conforto e de segurança 
do CITROËN SPACETOURER, assim como a sua plataforma 
modular de última geração permitiram-lhe obter a pontuação 
máxima de 5 estrelas no protocolo Euro NCAP.

MOTORIZAÇÕES42 43



LIMITAÇÃO
DE VELOCIDADE
A leitura dos painéis com preconizações apresenta ao condutor, a 
qualquer momento, a informação sobre a limitação a respeitar. 
Quando é detectado pela câmara um painel de limitação de velocidade, 
o condutor pode aceitar, através de uma pressão na tecla, a 
recomendação de velocidade e fazer com que esta seja a sua velocidade 
de regulação ou de limite.

SEGURANÇA E AJUDAS
À CONDUÇÃO

A COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 
DAS LUZES DE ESTRADA
Assume a permutação das luzes de estrada para luzes de cruzamento 
em função do tráfego, quando forem detectados veículos. 
O sistema fica activo de noite, a partir dos 25 km/h e desactiva-se 
abaixo dos 15 km/h.

ALERTA
« ATENÇÃO CONDUTOR »
Este sistema controla o comportamento do condutor através da câmara 
multifunções situada no topo do pára-brisas, detectando os estados de 
hipoviligância ao volante. Em caso de diminuição da atenção, um alerta 
sonoro e visual alerta o condutor.

ALERTA DE TRANSPOSIÇÃO
INVOLUNTÁRIA DE LINHA (AFIL)
Informa o condutor quando o veículo passa uma linha sem que a luz 
indicadora de mudança de direcção seja activada. O sistema detecta a 
transposição involuntária de uma linha marcada no solo (contínua ou 
descontínua) e alerta o condutor com um som e um alerta visual no 
quadro de bordo.

SEGURANÇA E AJUDAS À CONDUÇÃO44 45



REGULADOR DE VELOCIDADE  
ADAPTATIVO DO VEÍCULO(1)

Permite que o condutor deixe o veículo adaptar-se à velocidade do 
veículo que o antecede. O sistema de regulação automática da 
velocidade consegue reduzir a velocidade até 20 km/h tendo influência 
apenas no acelerador. Não tem nenhuma acção de travagem activa. 
Este sistema é particularmente adequado no caso de um tráfego 
semi-denso, tipo auto-estrada.

HEAD UP DISPLAY
A CORES
Graças a este equipamento, o condutor mantém os olhos na estrada à 
sua frente enquanto tem no sem campo de visão, numa lâmina 
transparente, as informações essenciais à condução (velocidade actual 
e aconselhada, valor de referência do regulador/limitador de 
velocidade, instruções de navegação e alerta de risco de colisão). 
Uma grande novidade para um veículo deste segmento.

ACTIVE
SAFETY BRAKE(1)

Inaugurado no CITROËN SPACETOURER, permite reduzir os danos 
corporais dos passageiros, travando pelo condutor graças à câmara 
multifunções situada na parte superior do pára-brisas, 
nos seguintes casos:
– de 0 a 30 km/h: evitar a colisão com obstáculos móveis ou fixos 
ou com peões;
– acima de 30 km/h: reduzir a velocidade antes do impacto.

CONTROLO DOS
ÂNGULOS MORTOS
O sistema de Controlo de Ângulos Mortos de ultra-sons informa o 
condutor relativamente à presença de um veículo nos ângulos mortos 
através de um díodo laranja situado no ângulo do retrovisor.

(1
) D

is
p

on
ív

el
, 

p
os

te
rio

rm
en

te
, 

n
o 

C
IT

R
O

ËN
 S

P
A

C
E

TO
U

R
E

R
 B

U
S

IN
E

S
S

.

SEGURANÇA E AJUDAS À CONDUÇÃO46 47



ULTRA -
MODULÁVEL

O CITROËN SPACETOURER é proposto em 3 e 
2 comprimentos na versão Feel, disponível em 8 
lugares. Os seus espaços interiores são 
moduláveis conforme a sua preferência através 
dos bancos deslizantes sobre calhas e amovíveis, 
para um volume de mala ideal e mais espaço ao 
nível das pernas. Os bancos com costas 
reclináveis podem ser repartidos para a posição 
de prateleira, permitindo, assim, transportar 
objectos mais volumosos em apenas
um movimento.

CITROËN
SPACETOURER FEEL

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
O CITROËN SPACETOURER BUSINESS é 
proposto em 3 comprimentos e está disponível 
em 8 e 9 lugares. Esta versão com um estilo 
valorizador destina-se principalmente aos 
profissionais do transporte de pessoas 
(transportes de hotéis, táxis…).
Configurável «à la carte», em termos de 
configuração dos assentos e equipamentos, 
permite, assim, obter um veículo quase
por medida.

CITROËN CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE*

O CITROËN CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS LOUNGE é proposto em 2 
comprimentos M e XL e está disponível em 6 ou 
7 lugares. Consoante a sua utilização, pode 
transformar-se num verdadeiro «salão móvel», 
com os seus bancos individuais em couro, que 
podem ser posicionados de costas para a 
estrada, e com a sua mesa deslizante e 
escamoteável. Destina-se naturalmente a uma 
utilização profissional (veículos com motorista).

8L

7L 9L 7L

8L 6L

*Não disponível em Portugal.
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BEJE SABLE (N)

CINZENTO PLATINIUM (M)

BRANCO BANQUISE (O)

CASTANHO RICH OAK (N)

LARANJA TOURMALINE (N)

AZUL LAGOON (O) (1)

(no CITROËN SPACETOURER FEEL)

CINZENTO ALUMINIUM (M)

PRETO ONYX (O)

AZUL IMPERIAL (O)

CITROËN SPACETOURER FEEL

CITROËN SPACETOURER BUSINESS

PRINCIPAIS 
EQUIPAMENTOS 
DE SÉRIE

(1) A cor Azul Lagoon necessita de um tempo de fabrico e de entrega suplementar relativamente às outras cores e é alvo de um suplemento de preço específi co. Consulte o seu Ponto de Venda.
(2) E outros materiais de acompanhamento.
(3) Para conhecer em pormenor os bancos em couro e outros materiais, consulte o documento que pode ser telecarregado na página: www.citroen.pt/mencoes-legais
* Necessita um telefone portátil compatível.
(M) : metalizado – (N) : nacarado – (O) : opaco. As tintas metalizadas e nacaradas estão disponíveis como opção. 
Alguns dos equipamentos atrás mencionados estão em opção ou com comercialização posterior.
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CORES DE CARROÇARIA UNIVERSO INTERIOR

TECIDO MICA (2)

(no CITROËN SPACETOURER BUSINESS)
TECIDO GRAPHITE (2)

(no CITROËN SPACETOURER FEEL)

TEP CARLA NOIR (2)

(disponível posteriormente)
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Ao escolher a CITROËN entra num mundo onde a 
qualidade, a segurança, o estilo e o desempenho 

formam um único corpo. A gama de Acessórios de 
origem CITROËN foi desenvolvida por medida para o 
seu veículo. Assim, poderá inventar um veículo à sua 

medida, reflexo dos seus desejos e necessidades. Mas 
não só... Testados nas condições mais exigentes, os 

Acessórios de Origem CITROËN oferecem-lhe um 
excelente nível de qualidade e de segurança. E, para o 

acompanhar em todas as estradas, a CITROËN seleccio-
nou para si, em complemento dos seus acessórios de 

origem, uma vasta gama de acessórios complementares 
provenientes dos melhores fabricantes. Testados e 

validados pelos nossos engenheiros, todos os acessórios 
CITROËN possuem garantia de 1 ano. Encontre toda a 

nossa oferta no nosso folheto Acessórios e online em 
www.citroen.pt/servicos/pecas-e-acessorios.html

SELECÇÃO 
DE ACESSÓRIOS 

EMBELEZADOR 
SPYKE 16”

(no CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS)

JANTE DE LIGA LEVE 
CURVE 17”

(no CITROËN SPACETOURER 
FEEL)

JANTES E
EMBELEZADORES

PORTA-BICICLETAS SOBRE ENGATE DE REBOQUE SUPORTE DE TABLET SUPORTE DE SMARTPHONE/PORTA-COPOS

GAMA DE CAIXAS DE TEJADILHO E BARRAS DE TEJADILHO CITROËN
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• CONTRATOS DE SERVIÇO CITROËN :
Consulte as condições gerais dos contratos no seu Ponto de Venda CITROËN.

• 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 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.

• CITROËN IdealDrive
Aos serviços proporcionados no contrato Citroën EssentialDrive adicionamos a totalidade das
operações de manutenção periódica do seu veículo (peças, mão-de-obra e lubrificantes).

• CITROËN PremiumDrive
Ao contrato Citroën IdealDrive adicionamos a substituição e reparação de todas as peças de
desgaste e, opcionalmente, serviço de viatura de substituição e pneumáticos.

• GARANTIA CONTRATUAL
2 anos sem limite de 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.

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 refe-
rente apenas a veículos comercializados na UE. As 
informações sobre os modelos e as suas característi-
cas correspondem a uma definição no momento da 

impressão deste documento, não podendo as mes-
mas serem consideradas como contratuais. 
Automóveis Citroën S.A. reserva-se o direito de modi-
ficar sem aviso prévio as características dos modelos 
apresentados, sem ter que actualizar este docu-
mento. 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 técni-
cas de impressão não permitem uma reprodução fiel 
das cores. Os veículos transformados por fabricantes 
de carroçarias podem apresentar características técni-
cas, 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.

*Todas as informações relativas às motorizações estão susceptíveis a evoluir, visite a página da
Internet citroen.pt para consultar as últimas actualizações. Os valores de consumo de combustível,
acima mencionados, correspondem aos valores homologados segundo a regulamentação
europeia aplicável a todos os fabricantes e a todos os veículos comercializados na Europa. Estes
valores são obtidos em testes com condições rigorosas (temperatura, massa, características do
banco de ensaio de rolos, etc.) e com um perfil de circulação bastante calmo. As condições reais de
circulação, as condições atmosféricas, o estado de carga do veículo, o estilo de condução, a pressão
dos pneus, a existência de uma bagageira de tejadilho (mesmo sem carga), a utilização da
climatização e/ou do sistema de aquecimento, o estado do veículo podem, como é evidente,
originar valores de consumo diferentes dos homologados. Encontre todos os conselhos para uma
condução ecológica e desfrute ao máximo do seu veículo em www.citroen.pt.

** Sob reserva de homologação.

CONSUMOS E EMISSÕES DE CO2 (normas CEE 1999-100)*

Motorizações**
Urbano 

(l/100km)
Extra-Urbano 

(l/100 km)
Misto 

(l/100 km)
Emissões de CO2 

(g/km)

BlueHDi 95 CVM de 5,7 a 6,0 de 5,2 a 5,4 de 5,5 a 5,6 de 144 a 148

BlueHDi 95 S&S ETG6 nd nd de 5,2 a 5,3 de 135 a 139

BlueHDi 115 S&S CVM6 de 5,5 a 5,6 de 4,9 a 5,0 de 5,1 a 5,2 de 133 a 137

BlueHDi 150 S&S CVM6 nd nd 5,5 143

BlueHDi 180 S&S EAT6 nd nd 5,9 155

881 Empattement : 2925(1) / 3275(2)(3) 

Longueur : 4606(1) / 4956(2) / 5308(3) 

803(1)(2) / 1153(3)  

1627

1920

2204

19
05

(1
)  /

 1
89

0 
(2

)(3
)(4

)

1600

(1) XS – (2) M – (3) XL.
(4) 1940 max com PTAC majorado.

RESPEITADOR 
DO MEIO AMBIENTE

CITROËN
SERVICE

Distância entre eixos

Comprimento

 

TRANSPARÊNCIA
PARA GANHAR
A SUA CONFIANÇA

CITROËN
&YOU citroen.pt

opiniões cliente
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PARA DESCOBRIR A GAMA E TODA A CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN
Ligue-se a www.citroen.pt, e do seu telemóvel a http://m.citroen.pt ou descarregue gratuitamente a aplicação. 0
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