
AMI EM DETALHE

ENCOMENDAS 100% ONLINE EM WWW.STORE.CITROEN.PT/AMI os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor

16 ANOS
A PARTIR

CARTA B1
CARTA DE CONDUÇÃO

6
PERSONALIZAÇÕES

75 KM
DE AUTONOMIA

220 V
CARREGAMENTO NUMA

TOMADA DOMÉSTICA

3 H
CARGA COMPLETA

 100 %
ELÉTRICO

 7 350€
A PARTIR

VÁLIDO PARA AMI AMI



LISTA DE EQUIPAMENTOS

PACK INSTALADO POR ESPECIALISTAS

P.V.P. + 900€ 

MY AMI POP

+

  4 embelezadores de rodas laranja
  2 stickers nos vidros de custódia
traseiros (preto e cor de laranja)

  2 stickers para parte inferior da porta
(preto e cor-de-laranja)

 

  3 caixas de arrumação para o painel
de bordo (cor-de-laranja)

 

  2 tapetes pretos com rebordo laranja
  1 suporte para mala (cor de laranja)

2 redes de arrumação para as portas
1 rede de separação central
   
  
  1 caixa DAT@AMI para conectar o
smarphone ao AMI

  1 suporte de apoio para o smartphone

PACK MY AMI ORANGE

  1 embelezador preto na parte superior
do pára-choques dianteiro

 

  reforço preto do pára-choques dianteiro
  2 stickers cor de laranja para a parte
inferior da porta

  
1 aileron preto na parte traseira do
tejadilho

  2 embelezadores pretos para os
faróis traseiros   
 reforço preto do pára-choques traseiro

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 
MY AMI POP

MY AMI CARGO

  1 separação vertical do espaço
do condutor

 

  1 prateleira superior modular com
mesa móvel

 

  1 piso modular com 2 posições:
vertical ou horizontal

 

  1 compartimento traseiro fechado

VERSÃO DE 1 LUGAR
COM CAIXA
MODULAR

MY AMI VIBE

+

  

  

  
  
  
  
  

  

PACK MY AMI GREY

  1 embelezador preto na parte superior
do pára-choques dianteiro

 

  reforço preto do pára-choques dianteiro
  2 embelezadores para os faróis traseiros
  2 conjuntos pretos de alargadores dos
guarda-lamas
   reforço preto do pára-choques traseiro
  2 barras de tejadilho pretas
  2 stickers para a porta com motivo de
“linhas de nível”

 
 

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 
MY AMI VIBE

offre valable au 01/06/2021. ENCOMENDAS 100% ONLINE EM WWW.STORE.CITROEN.PT/AMI 

Preço de venda ao público + 400€ 

 PACK PARA INSTALAR SOZINHO

MY AMI GREY

  4 embelezadores de rodas 
  2 stickers nos vidros de custódia traseiros 
  2 stickers para parte inferior da porta
  3 caixas de arrumação para o painel de bordo
  2 tapetes pretos com rebordo
  1 suporte para mala 
2 redes de arrumação para as portas
1 rede de separação central
  
  
  1 caixa DAT@AMI para conectar o smarphone ao AMI
  1 suporte de apoio para o smartphone

PACK COLOR

MY AMI BLUEMY AMI KHAKI

MY AMI ORANGE

MY AMI COLOR

EQUIPAMENTOS
PRINCIPAIS

  2 lugares
  1 tejadilho panorâmico
  63l para uma mala de cabina em  
frente ao banco do passageiro

  1 cabo de carregamento
  1 ventilação, aquecimento,  
desembaciamento

  1 caixa de velocidades automática (D N R)
  1 entrada USB

AMI AMI

P.V.P. + 1 360€ P.V.P. + 400€ 

  4 embelezadores de rodas brancos
  2 stickers nos vidros de custódia
traseiros (preto e branco)

  2 stickers para parte inferior da porta
(branco e azul)

 

 
 3 caixas de arrumação para o painel
de bordo (cinza)

 

 
 2 tapetes pretos com rebordo cinza

 
 1 suporte para mala (cinza)

2 redes de arrumação para as portas
1 rede de separação central 
  
  
  1 caixa DAT@AMI para conectar o
smarphone ao AMI

  1 suporte de apoio para o smartphone



MY AMI ORANGE

MY AMI KHAKI

MY AMI GREY

MY AMI BLUE

4 CORES  
DISPONÍVEIS

3 caixas de arrumação
para o painel de bordo

 

4 embelezadores de
rodas

 2 redes de arrumação
para as portas

1 caixa DAT@AMI para
conectar o seu smartphone
ao AMI

2 tapetes pretos de
proteção

 

2 stickers para a parte
inferior da porta

1 suporte de apoio para
smartphone

1 suporte para mala no
lado do passageiro

 

 1 rede de separação
central

COMPOSIÇÃO DE UM PACK COLOR

PACK MY AMI ORANGE

ENCOMENDAS 100% ONLINE EM WWW.STORE.CITROEN.PT/AMI 

2 stickers para os vidros
de custódia traseiros



PACK
MY AMI ORANGE

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 
MY AMI POP

2 stickers para a
parte inferior da porta

1 suporte de apoio
para smartphone

3 caixas de arrumação
para o painel de bordo

1 caixa DAT@AMI
para conectar o seu
smartphone ao AMI

2 redes de arrumação
para as portas

1 rede de separação
central

2 stickers para os
vidros de custódia 
traseiros

4 embelezadores de
rodas

1 suporte para mala
no lado do passageiro

 

2 tapetes pretos de
proteção

1 embelezador preto
na parte superior do
pára-choques

reforço preto do
pára-choques
dianteiro

2 stickers laranja para
a parte inferior da porta

1 aileron preto na
parte traseira do
tejadilho

2 embelezadores
pretos para os faróis
traseiros

reforço preto do
pára-choques dianteiro

PACK MY AMI POP

ENCOMENDAS 100% ONLINE EM WWW.STORE.CITROEN.PT/AMI 



PACK MY AMI VIBE

PACK
MY AMI GREY

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS
MY AMI VIBE

 
 

 
 

1 embelezador preto
na parte superior do
pára-choques

reforço preto do
pára-choques dianteiro

stickers para a porta
com o motivo de
“linhas de nível”

2 conjuntos pretos de
alargadores dos
guarda-lamas

2 barras de tejadilho
pretas

2 embelezadores
pretos para os faróis
traseiros

reforço preto do
pára-choques traseiro2 stickers para a

parte inferior da porta

1 suporte de apoio
para smartphone

3 caixas de arrumação
para o painel de bordo

1 caixa DAT@AMI
para conectar o seu
smartphone ao AMI

2 redes de arrumação
para as portas

1 rede de separação
central

2 stickers para os
vidros de custódia 
traseiros

4 embelezadores de
rodas

1 suporte para mala
no lado do passageiro

2 tapetes pretos de
proteção

ENCOMENDAS 100% ONLINE EM WWW.STORE.CITROEN.PT/AMI 



ENCOMENDAS 100% ONLINE EM WWW.STORE.CITROEN.PT/AMI 

CARGA ÚTIL
400 L

ZONA DE 
CARGA

260 L

VOLUME ÚTIL
140 KG 

substituição do banco do passageiro
por uma caixa modular e protegida.
a parede divisória vertical delimita a
área destinada ao condutor da zona
de carregamento.

 

 
Separação vertical do
espaço do condutor

Piso plano ajustável
em 2 posições

prateleira superior
modular capaz de 
suportar até 40kg

 

 

escritório móvel de
dimensão A4 para
arquivar documentos ou
o seu tablet

 
 

armazenamento fechado
independente para
armazenar objetos, como
um smartphone

 

EQUIPAMENTOS MY AMI CARGO



TABELA DE PREÇOS

ENCOMENDAS 100% ONLINE EM WWW.STORE.CITROEN.PT/AMI 

P.V.P.

8 250€

7 350 €

7 750€

8 710€

7 750€

MY AMI POP

AMI AMI

MY AMI CARGO 

MY AMI VIBE

MY AMI ORANGE

MY AMI KHAKI 

MY AMI GREY

MY AMI BLUE

os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor
saiba mais em https://www.citroen.pt/ami



SERVIÇOS AMI

ASSURANCES AMI
y compris pour les conducteurs sans permis et les jeunes dès 14 ans.

PLATEFORME AMI / HOTLINE AMI
nos conseillers disponibles au 00 00 00 00 00

pour toute question ou conseil dans votre achat en ligne.

MY AMI CARE
contratos de serviço feitos sob medida: de 1 a 5 anos  

com assistência em caso de falha de bateria,
extensões de garantia, manutenção e
substituição de peças de desgaste.

 

PEDIDO DE MATRÍCULA
gestão do processo suportado gratuitamente

pela Citroën.

 

ENTREGA AO DOMICÍLIO
entrega realizada por um Especialista AMI em sua

casa ou numa morada à sua escolha por 200€.

 

REDE CITROËN AMI
a tranquilidade de ter concessionários especializados

no Citroën AMI, totalmente dedicados e formados
para responder às suas questões,
realizar um test-drive ou ajudá-lo

no processo de compra.

 

 

 

APOIO AMI
a nossa equipa está disponível através

808 203 776
para responder a todas as questões ou 

ajudar na compra online.

AAA-000-A

ENCOMENDAS 100% ONLINE EM WWW.STORE.CITROEN.PT/AMI oferta válida até 31.12.2021



PRODUTOS LIFESTYLE AMI

CANECA DE PORCELANA 15€ TTC
DISPONÍVEL EM 3 CORES

CAN’IT
GARRAFA ISOTÉRMICA
DISPONÍVEL EM 3 CORES

MINIATURA 1/43 

ESFEROGRAFICA PRETA 
DISPONÍVEL EM 3 CORES

MOCHILA COM ECRÃ LED 
PERSONALIZÁVEL

SWEAT SHIRT 
MASCULINA & FEMININA

PORTA-CHAVES SILICONE
DISPONÍVEL EM 3 CORES

TÉNIS
DISPONÍVEL DO Nº 37 AO 45 

TSHIRT M & F
DISPONÍVEL EM 2 CORES

CABO DE DADOS
& CARREGAMENTO
DISPONÍVEL EM 3 CORES 

COLUNA  
ULTIMATE BOOM 3

BLOCO A5
DISPONÍVEL EM 3 CORES

15€ c/IVA

14€ c/IVA

37€ c/IVA 240€ c/IVA 20€ c/IVA 149€ c/IVA

5€ c/IVA 5€ c/IVA

 IOS 20€ c/IVA
ANDROID 18€ c/IVA

8€ c/IVA 30€ c/IVA 18€ c/IVA

DISPONÍVEL EM WWW.LIFESTYLE.CITROEN.COMos valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor


