
NOVO CITROËN C4
100 % ËLETRIC,GASOLINA OU DIESEL



A BERLINA COMPACTA DE NOVA GERAÇÃO UMA POSTURA ÚNICA E UM CO       NFORTO INÉDITO A BORDO A ESCOLHA DA ENERGIA, 100 % ËLÉTRICO, GASOLINA OU DIESEL

ABRA A ESTRADA
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NOVO

CITROËN C4 E Ë-C4
T É R M I C O  O U  Ë L É T R I C O 

Novo Citroën ë-C4 – 100 % ëletric e o Citroën C4 integram uma 
nova etapa do design Citroën com um estilo afi rmativo, uma 
aliança perfeita de elegância e dinamismo. A força e o caráter de 
um SUV invadem esta berlina compacta, com grandes rodas e 
linhas sublimes. Com a sua nova assinatura luminosa dianteira em 
V 100 % LED e perfi l aerodinâmico, adapta-se ao mundo de hoje 

através da sua oferta de motorizações efi cientes e com excelente 
performance (100 % elétrico, gasolina ou diesel). Ele procura 
também proporcionar um conforto excecional a bordo, sendo este 
parâmetro “amplifi cado” na versão elétrica devido ao silêncio de 
funcionamento, à sua fl uidez e sensações de condução inéditas.
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*Em ciclo misto WLTP.

SILENCIOSA 
CONDUÇÃO

ELÉTRICO 
SIMPLICIDADE DO

MOTOR DE 100 KW (136 cv) – CARREGAMENTO RÁPIDO: 80 % EM 30 MIN – AUTONOMIA ATÉ 350 KM*
GARANTIA DA BATERIA: 8 ANOS OU 160 000 KM PARA 70 % DA SUA CAPACIDADE DE CARGA

MOTOR DE 100 KW (136 cv) – CARREGAMENTO RÁPIDO: 80 % EM 30 MMIN – AUTONOMIA ATÉ 350 KM*

Possibilidade de vários modos de carregamento: 
Em casa, por exemplo, com uma Wall box 32A, 
a bateria carrega em 7h30 com corrente monofásica 
(carregador embarcado de 7,4 kW) e em 5h com 
corrente trifásica (carregador opcional de 11 kW). 
Num posto de carregamento público com um 
“super carregador” de 100 kW, a bateria carrega 
80 % em 30 minutos. 
Para o acompanhar na instalação da sua solução 
de carregamento em casa, a Citroën selecionou 
a empresa ZEborne. 

Através da aplicação My Citroën, o Novo 
Citroën ë-C4 – 100 % ëletric pode ser 
controlado à distância: ele permite a 
programação do pré-condicionamento 
térmico do habitáculo e o agendamento do 
carregamento (por forma a benefi ciar dos 
horários de “baixa/vazio”), consulta da carga 
da bateria, da autonomia atual ou o tempo que 
resta até completar o carregamento.

O Novo Citroën ë-C4 – 100 % ëletric procura proporcionar/criar 
uma “bolha” de tranquilidade para todos os seus ocupantes. 
O silêncio de funcionamento, a ausência de vibrações, a fl uidez do 
motor com um binário disponível de forma imediata, proporcionam 
sensações de condução inigualáveis.

De salientar também o prazer de circular em 100 % elétrico, 
sem emissões de CO2 e com economias reais no que respeita à 
utilização, o Novo Citroën ë-C4 – 100 % ëletric permite o acesso 
às zonas urbanas de circulação restrita.
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Fluxo de energia: para visualizar o funcionamento da tecnologia elétrica.Estatísticas: para conhecer o seu consumo elétrico e otimizar a sua condução.

INTUITIVO
ELÉTRICO E

O condutor do Novo Citroën ë-C4 – 100 % 
ëletric dispõe de várias interfaces intuitivas, 
de fácil leitura e utilização. O modo de 
apresentação específico que se apresenta 
no painel de instrumentos digital, permite 
visualizar o indicador de autonomia e dá acesso 
a 3 informações essenciais: indicador de 
potência, o fluxo de energia ou conforto 
térmico. As páginas específicas do ecrã tátil 

de 10” localizado ao centro do painel de bordo 
apresentam o fluxo de energia e o ecrã de 
programação/agendamento do carregamento 
da bateria. Quando o veículo se encontra a 
carregar, o ecrã apresenta as informações 
relacionadas com o carregamento: tempo 
restante até concluir o carregamento, autonomia 
recuperada, e nível de carga.

O painel de instrumentos integra as informações essenciais relacionadas com a componente elétrica. Atalho para as páginas da componente elétrica presentes no ecrã tátil de 10”.
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20 AJUDAS À CONDUÇÃO

É um sistema de condução semiautónoma que combina o cruise control 
adaptativo com função Stop & Go e um sistema de manutenção do veículo na via. 
Já não tem de gerir a velocidade ou a trajetória, estas funções são asseguradas 
pelo veículo.

Permite manter o seu olhar na estrada, apresentando todas as informações 
essenciais para a condução no seu campo de visão.

O Park Assist deteta um lugar/espaço de estacionamento e em seguida controla a 
direção por forma a estacionar o veículo. Apenas tem de: operacionalizar a caixa 
de velocidades por forma a avançar/recuar, acelerar e travar.

CONECTIVIDADE
CADA VEZ MAIS

Citroën Connect Nav. Citroën Connect Play.

Com o seu painel de bordo com design “puro” (“clean”) 
e moderno, os seus painéis das portas com formas suaves, 
uma consola central elevada e larga, o habitáculo do Novo 
Citroën ë-C4 – 100 % ëletric e Citroën C4 inspira de imediato 
uma primeira impressão/sensação de bem estar e tranquilidade. 
Em frente ao condutor temos o Head-Up Display que lhe 
permite manter-se concentrado na estrada, visualizando as 
informações indispensáveis à condução. Ao centro do painel 
de bordo, o ecrã tátil de 10” com ecrã de alta definição integra 
todos os comandos do veículo. 
Novo Citroën ë-C4 – 100 % ëlétrico e Citroën C4 são equipados 
com 20 tecnologias de ajuda à condução e 6 tecnologias 

de conectividade. Entre estas, temos o Citroën Connect Nav, 
sistema de navegação 3D de última geração com comandos 
vocais, disponibiliza informações sobre o trânsito em tempo real 
assim como a localização e preços das estações de serviço 
e parques de estacionamento. Citroën Connect Assist, serviço 
de chamada de emergência e assistência, que permite, em caso 
de necessidade, o envio dos meios de socorro adequados. 
Citroën Connect Play compatível com Apple CarPlay™ 
e Android Auto, duplica no ecrã tátil do veículo, as aplicações 
compatíveis presentes no seu smartphone. Por último, pode carregar 
um smartphone através da tecnologia sem fios (por indução), 
devido ao tapete de carregamento integrado na consola central.

Highway Driver Assist.

 Head-Up Display a cores.

Park Assist.
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A conceção do Novo Citroën ë-C4 – 100 % ëletric e Citroën C4, 
elaborada de acordo com o programa Citroën Advanced Comfort®, 
inova em matéria de equipamentos. Desta forma, o passageiro 
dianteiro benefi cia do “Smart Pad Support Citroën”, um sistema 
inteligente de suporte retrátil, integrado no painel de bordo e que 
lhe permite fi xar, com toda a segurança, o tablet que pretender.

SUSPENSÃO DE BATENTES HIDRÁULICOS 

PROGRESSIVOS®

BANCOS ADVANCED COMFORT

O Novo Citroën ë-C4 e Citroën C4 convida ao bem-estar a bordo 
e uma agradabilidade de condução excecionais, tudo isto devido 
às suas suspensões com Batentes Hidráulicos Progressivos®: 
estes asseguram um verdadeiro efeito “tapete voador” quando 
se passa sobre as pequenas irregularidades do piso, evitando 
efeito de “balanço/onda” nas situações de piso com desníveis ou 
grande fl utuações. Uma inovação Citroën para uma experiência 
de conforto única.
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Suspensões com Batentes Hidráulicos Progressivos®.

Suporte retrátil, para tablet do passageiro (Smart Pad Support Citroën). Bancos Advanced Comfort.

Uma outra inovação exclusiva equipa o Novo Citroën ë-C4 e 
Citroën C4 : a confeção de bancos largos, fazendo um misto 
(“mix”) de espuma de alta densidade e outra com uma textura 
que garante o seu suporte e suavidade. Tudo isto dá a sensação 
aos passageiros, de estarem a viajar num salão/sala sobre rodas.
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MOTORIZAÇÕES
UMA GAMA COMPLETA DE

Novo Citroën ë-C4 – 100 % ëletric e Citroën C4 oferecem 
uma gama completa de motorizações eficientes e 
excelente performance. A motorização elétrica apresenta 
uma potência de 100 kW (136 cv), um binário 
de 260 Nm disponível de forma instantânea para 
proporcionar uma prestação dos 0-100 km/h em apenas 
9,7 segundos (em modo Sport) e uma bateria com 
50 kWh de capacidade. 
As versões térmicas oferecem: 4 motorizações a gasolina, 
PureTech entre os 100 e 155 cv; 2 motorizações a diesel, 
BlueHDi entre 110 e 130 cv e 2 caixas de 6 velocidades 
manuais ou automática de 8 velocidades.

O novo comando da caixa de velocidades automática em 
metal escovado (acabamento “guilloché”), com 3 posições 
(R, N e D) por forma a selecionar facilmente as opções 
recuar, avançar ou ponto morto. Este está associado a 
dois botões tipo “push” retroiluminados : P para ativar o 
modo Parque (Parking), M para ativar o modo de 
condução manual (para as motorizações gasolina e diesel), 
ou B para ativar o modo Brake na motorização elétrica e 
desta forma recuperar energia durante as desacelerações.

Comando da caixa de velocidades automática. 
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PARA DESCOBRIR A GAMA CITROËN
Ligue-se a www.citroen.pt e do seu telemóvel a my.citroen.pt ou descarregue gratuitamente a aplicação JU
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