CITROËN DS4

Questionar conceitos
é uma forma de
inteligência e de criatividade.
O Citroën DS4 incorpora
perfeitamente esse estado de espírito :
uma concepção audaciosa
que dá lugar a ideias novas.
Com uma arquitectura requintada,
o Citroën DS4 impõe
uma presença única.
O mesmo se aplica ao habitáculo,
que vai ao encontro destas exigências
de forma rigorosa.
Conheça um universo onde
a distinção se encontra
nos detalhes.

O habitáculo do Citroën DS4 apresenta
um requinte e uma qualidade dos
acabamentos excepcionais. Estão
disponíveis numerosas possibilidades de
personalização. O posto de condução e
a consola central dispõem de uma
ergonomia perfeita. O painel de
instrumentos com frisos cromados
propõe uma retroiluminação
personalizável, desde o branco ao azul.
O bem-estar a bordo e ainda
optimizado por dois bancos dianteiros
com função de massagem e apoio

lombar de ajuste eléctrico. A
climatização automática dispõe de três
níveis de débito de ar (ligeiro, médio,
intenso) e de uma função REST que
mantém a ventilação no habitáculo
alguns minutos depois de se
desligar o motor.
Um tapete integra subtilmente um
logótipo DS cromado (disponível
nos Acessórios).
A sensação de espaço é reforçada por
uma acústica pensada ao mais ínfimo
detalhe. Com um ambiente tranquilo,

o ruído do motor e as vibrações
atenuadas, a insonorização do
habitáculo atinge a excelência.
O Citroën DS4 dispõe de um software
de processamento digital, destinado ao
acondicionamento do som para uma
sonoridade precisa e para uma melhor
distribuição do som no habitáculo. Para
vivenciar sensações musicais ainda mais
fortes e desfrutar totalmente das suas
músicas preferidas, está também
disponível um sistema áudio HiFi
DENON® com um subwoofer situado

na bagageira. Este sistema eleva a
um nível superior a expressão
sonora no veículo.
É o maestro desta orquestra, e pode
escolher a sua fonte de áudio, graças a
uma ligação que dispõe igualmente de
uma atenção especial : uma entrada
USB, uma tomada Jack, uma tomada
de 12 V e uma tomada de 230 V,
posicionadas discretamente no
compartimento de arrumação situado
sob o apoio de braços dianteiro.
O Citroën DS4 integra o novo sistema

de navegação eMyWay para que não
ande perdido. Este sistema permite-lhe
aceder à navegação por satélite de
última geração, com mapas europeus
guardados na memoria interna e o
modo Birdview, navegar pelas listas
dos leitores de musica portáteis num
ecrã de 7”, bem como utilizar o kit
mãos-livres com Bluetooth® para
o seu telemóvel.
Com o Citroën DS4, pode estar ligado
à Internet com a tecnologia WiFi On
board. Disponível nos Acessórios, esta

caixa WiFi permite a ligação em
simultâneo de 4 computadores
portáteis, notebooks, consolas de jogos
ou leitores multimédia. Vendida sem
subscrições, é necessário inserir um
cartão SIM 3G/3G+ e subscrever uma
assinatura de ligação à Internet com o
operador da sua preferência.

Para tornar a sua condução mais
intuitiva e reforçar a sua segurança, o
Citroën DS4 integra tecnologias que
vão facilitar-lhe a vida.
Ao mudar de faixa, por exemplo, o
sistema de vigilância do ângulo morto
controla as zonas laterais do veiculo e
avisa o condutor através de uma luz no
espelho retrovisor exterior, se detectar
um veículo no ângulo morto. E ainda,
para reduzir o consumo de combustível
e as emissões de CO2, a tecnologia
micro-híbrida e-HDi, equipada com o
sistema Stop & Start de segunda

geração, coloca o motor em espera nas
fases de paragem do veículo. Este
sistema permite o arranque imediato do
motor : em 0,4 segundos, como num
piscar de olhos. Para uma condução
confortável e tranquila em trajectos
longos, o limitador/regulador de
velocidade programável permite registar
as várias velocidades, que podem ser
utilizadas facilmente em viagem.
O Citroën DS4 ajuda o condutor a
optimizar o consumo com o indicador
de mudança de velocidade que indica a
melhor altura para engrenar a

velocidade superior.
Por ultimo, o CITROËN eTouch propõe
uma oferta de 4 serviços. No próprio
veículo são disponibilizados dois dos
serviços : a chamada de urgência
localizada CITROËN e a chamada de
assistência localizada CITROËN. Graças
a um módulo GPS e a um cartão SIM
integrado, o condutor é assistido de
imediato, em caso de incidente ou
acidente, por um operador que o
identifica, o localiza e envia a assistência
técnica ou os serviços de emergência, se
necessário. Estes dois serviços são

gratuitos, sem limite de duração e
operacionais 24 h por dia 7 dias por
semana, mesmo no estrangeiro.
Encontram-se disponíveis mais dois
serviços através do espaço pessoal
MyCITROËN na Internet e nos
Smartphones :
o Eco Driving CITROËN e o
manual de assistência virtual CITROËN.
Estes serviços permitem-lhe seguir os
consumos de combustível e as emissões
de CO2 do veículo, bem como estar
informado sobre a assistência e
manutenção previstas, uma vez que o

veículo emite alertas em tempo real.
Estes dois serviços são gratuitos durante
a garantia contratual do veículo.
Para que disponha sempre de uma
maior segurança activa e passiva, o
Citroën DS4 não deixa nada ao acaso.
O controlo inteligente da tracção torna
mais seguras as deslocações em pisos
escorregadios. Analisando constantemente
as condições do piso, adapta a
força de tracção das rodas, garantindo,
assim, uma melhor aderência. Este
sistema, exclusivo da Citroën, é
complementado por sistemas de

assistência : o travão de mão eléctrico e
o sistema de assistência ao arranque em
inclinações simplificam a condução
diária e asseguram um conforto ideal.
Para facilitar o estacionamento, o
Citroën DS4 propõe sensores de
estacionamento dianteiros e traseiros,
bem como um sistema de medição de
lugar disponível que indica ao condutor
se o lugar onde pretende estacionar
tem espaço suficiente para o veículo,
indicando-lhe também o nível de
dificuldade da manobra.

Citroën DS4 a personalização

Com o Citroën DS4, o prazer de
conduzir é intenso. O condutor
beneficia de um extraordinário
desempenho em estrada. Para chegar
a este equilíbrio perfeito, a esta
combinação entre agilidade e
estabilidade, a Citroën privilegiou
duas vertentes complementares : as
ligações ao solo comprovadas (eixo
dianteiro do tipo Mc-Pherson e eixo

traseiro com barra de torção) e um
tipo de suspensão dinâmica, para
oferecer um amortecimento e uma
agilidade ao mais alto nível.
A existência de um spoiler dianteiro
no pára-choques, disponível nos
Acessórios, representa um
apontamento de carácter desportivo
no Citroën DS4.
O olhar cativante do Citroën DS4 é

apenas um dos efeitos de estilo :
integra faróis de nevoeiro com
iluminação estática de cruzamentos.
Uma intensidade e feixes de luz
adicionais que permitem a iluminação
num ângulo ate 75° de ambos os
lados do veículo.

O Citroën DS4 impõe-se como um
veículo com carácter, concebido
para condutores com uma
personalidade forte e com gostos
específicos, propondo uma escolha
de acabamentos topo de gama :

Tecido Lacina Mistral /
Omni Reps Mistral 1

Tecido Sao Mistral /
Cabedal Claudia Mistral 1-2

Tecido Sao Habana /
Cabedal Claudia Habana 1-2

Cabedal Claudia Mistral perf. /
Cabedal Claudia Mistral 1-2

Cabedal Claudia Mistral perf. /
Cabedal Club branco

Cabedal Claudia Mistral perf. /
Cabedal Club vermelho

oito revestimentos, dos quais cinco
em cabedal, sete modelos de
jantes de alumínio de 16” a 19”,
um pack de personalização
exterior Dark Chrome
e nove cores de carrocaria.
Cabedal Claudia Mistral perf. /
Cabedal Club Habana

1 - E outros materiais de acompanhamento.
2 - Para conhecer os detalhes dos estofos em cabedal e outros materiais, visite o site www.citroen.pt.

Branco Nacarado (N)

Hickory (N)

Gris Shark (M)

Vermelho Babylone (N)

Bourrasque (M)

Cinzento Fluid (M)

Preto Perla Nera (N)

Branco Banquise (O)

(M) : metalizada – (N) : nacarada – (O) : opaca. As tintas metalizadas e nacaradas estão disponíveis em opção.

Cinzento Aluminium (M)

Jante Darwin 16”

Jante Canberra 17”

Jante Brisbane 18”

Jante Hobart 17”*

Jante Canberra preta 17”*

Jante Brisbane Branca
Banquise diamantada 18”*

* Vendida como Acessório, sem centro de rodas nem porcas.

Jante Cairns 19”

Cabedal Club Habana
Confecção bracelete

Principais Equipamentos

Respeito pelo meio ambiente
A designação CITROËN Airdream representa o melhor das tecnologias desenvolvidas pela CITROËN : tecnologia micro-híbrida e-HDi,
tecnologia Full hybrid Hybrid4, e tecnologia Full Electric. Para reconhecer facilmente os veículos equipados com uma destas tecnologias, as
respectivas versões apresentam a designação comercial Airdream.

*Todas as informações relativas ás motorizações estão susceptíveis a evoluir, visite o site www.citroen.pt para consultar as últimas actualizações.
CITROËN DS4 CHIC :
ABS com REF, AFU e ESP – Airbags frontais,
laterais FR e de cortina – Frisos dos vidros
laterais cromados – Travão de mão eléctrico
automático (unicamente com CMP6) –
Jantes em liga leve 16‘’ Darwin – Pára-brisas
panorâmico acústico – Manípulo da alavanca
de velocidades em cabedal – Retrovisores
exteriores com função anti-embaciamento e
reguláveis eléctricamente – Regulador/
limitador de velocidade programável – Vidros
FR eléctricos – Assinatura luminosa por
guias de luz – Faróis de nevoeiro FR com
iluminação estática de cruzamento – Banco
do condutor regulável em altura – Volante
regulável em altura e em profundidade –

Sistema áudio CD monotuner RDS MP3 de
6 altifalantes – Tecidos Lacina e Omni Reps.
CITROËN DS4 SO CHIC :
Principais equipamentos do DS4 CHIC mais
– Acendimento automático das luzes de
cruzamento – Ajuda ao estacionamento TR –
CITROËN eTouch – Climatização automática
bizona – Connecting Box – Travão de mão
eléctrico automático – Jantes em liga leve
17’’ Canberra – Pedais em alumínio com
degraus das portas dianteiras em alumínio –
Manípulo da alavanca de velocidades em
cabedal Club – Retrovisores exteriores com
rebatimento eléctrico – Retrovisor interior
electrocromático – Bancos FR com função de

massagem e apoio lombar eléctrico – Banco
do passageiro FR regulável em altura –
Tapetes FR e TR – Sistema áudio CD bituner
RDS MP3 de 6 altifalantes – Volante em
cabedal Club – Misto cabedal/tecido Sao.
CITROËN DS4 SPORT CHIC :
Principais equipamentos do DS4 SO CHIC
mais – Ajuda ao estacionamento FR com
medida do espaço disponível – Barras
laterais com inserções cromáticas – Jantes em
liga leve 18’’ Brisbane – Tomada 230 V –
Retrovisores exteriores indexados à
marcha-atrás – Sistema de vigilância do
ângulo morto – Cabedal Claudia.

Os valores de consumo de combustível acima mencionados correspondem aos 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 desfrutar ao máximo do seu veículo em www.citroen.pt.
Visando reduzir as emissões de CO2, o Citroën DS4 e-HDi CMP6 ou CVM6 está equipado de série com o seguinte :
- sistema Stop & Start de segunda geração ;
- sistema de recuperação de energia em travagem ;
- sistema de climatização com rendimento melhorado ;
- gestão optimizada da direcção assistida, limitando os gastos energéticos ;
- construção de baixo peso, graças à utilização de novas tecnologias, como a soldadura a laser.

CITROËN SERVICE
• GARANTIA CONTRATUAL
2 anos sem limite de km.

CITROËN CONTRATOS DE
SERVIÇO

• GARANTIA ANTICORROSÃO
12 anos para os veículos ligeiros de
passageiros.
5 anos para os veículos comerciais
ligeiros.

• CITROËN EssentialDrive
O contrato de garantia ampliada até
36, 48 ou 60 meses : 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.

• GARANTIA DE PINTURA
3 anos para veículos ligeiros de
passageiros.
2 anos para veículos comerciais
ligeiros.
• CITROËN SERVIÇO
EXPRESSO
Sem marcação, pode mudar fluidos
e líquidos, pneus, assistência a
travões e suspensões, substituição
de pára-brisas, serviço de escape,
controlo antipoluição, montagem de
acessórios e operações de curta
duração.

• CITROËN IdealDrive
Aos serviços proporcionados no
contrato CITROËN EssentialDrive
adicionamos a totalidade das
operações de manutenção
periódica do seu veiculo (peças,
mão-de-obra e lubrificantes).
• CITROËN FreeDrive
Ao contrato CITROËN IdealDrive
adicionamos a substituição e
reparação de todas as peças de
desgaste e, nas operações de
manutenção programada do
veículo, o serviço de viatura de
substituição, lavagem e aspiração.
PEFC/10-31-1420
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Não dispensa a consulta das
condições gerais dos contratos
CITROËN.
Este documento não pode ser difundido sem a brochura principal de 36 páginas.
O conjunto dos equipamentos descritos neste catálogo representa toda a tecnologia do Citroën DS4. Este documento é referente apenas a veículos CITROËN
comercializados na UE, a sua definição pode variar consoante o país. Para conhecer detalhadamente as informações sobre os equipamentos disponíveis em
série ou em opção, consulte o site www.citroen.pt.
AUTOMÓVEIS CITROËN : 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 2000/53 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. Se, e apesar do
extremo cuidado que colocamos na realização deste catálogo, considerar que existe um erro, não deixe de nos contactar na morada
indicada ou em citroen.pt.
Outubro 2011.
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