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NOVO CITROËN C4 CACTUS CHEGA A PORTUGAL 
 

A Citroën lança em Portugal o novo 
C4 Cactus, a nova berlina compacta, 
ultra-confortável e de carácter único 
da marca do double chevron. A nova 
geração do modelo renova os 
códigos das berlinas do segmento, 
em termos de tecnologias e de 
mecânicas, e diferencia-se da 
concorrência pelo seu carácter único 
e conforto inigualável.  

Se as transformações no design 
exterior aumentam o estatuto do C4 Cactus, mantendo um visual ousado e moderno, é pelas 
inovadoras soluções tecnológicas que o modelo rompe com o tradicional. O C4 Cactus beneficia 
das soluções do programa Citroën Advanced Comfort®, destacando-se em primeiro lugar a 
adoção das suspensões de Batente Hidráulico Progressivo™ (Progressive Hydraulic Cushions™ 
- PHC), que garantem um efeito ‘tapete voador’, elevando os ocupantes a um patamar de 
conforto inédito, num casulo cujo conforto é ainda aumentado pelos novos bancos Advanced 
Comfort. 

 
A Citroën continua, em abril, a sua ofensiva de produto, numa nova etapa que agora é feita através da sua nova 
proposta de berlina compacta: o novo C4 Cactus. Renovando-se profundamente, a nova geração do modelo traz uma 
lufada de ar fresco ao segmento, combinando a singularidade do C4 Cactus com o conforto de referência do modelo 
C4. Um novo estatuto que responde às necessidades tecnológicas típicas do segmento, designadamente com 12 
soluções de ajuda à condução, mais 3 de conectividade, e motores com potências até aos 130 CV. 

 
Marca de referência em termos de conforto, a Citroën apresenta, com o novo C4 Cactus, uma berlina compacta e 
original, perfeitamente em sintonia com os tempos atuais, e oferece uma experiência única em termos de bem-estar a 
bordo, através das novas suspensões com Batente Hidráulico Progressivo™ (Progressive Hydraulic Cushions™ - PHC). 
Trata-se de uma clara aposta no património tecnológico da marca no domínio das suspensões hidráulicas, aqui 
reinterpretado para se tornar acessível ao maior número de pessoas. Fazendo soprar um vento de frescura e de 
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originalidade no segmento das berlinas compactas e garantindo um conforto e ligação à estrada únicos, o C4 Cactus 
estreia ainda os novos bancos Advanced Comfort.  
 
CARÁCTER ÚNICO: UMA BERLINA DE DESIGN AUDACIOSO 
 
Exteriormente, o novo C4 Cactus renova, com frescura, os códigos muito rígidos do segmento das berlinas compactas, 
mostrando um equilíbrio de formas e volumes, numa silhueta pura. A nova geração que agora chega ao mercado 
nacional tem uma nova frente ampla, flancos redesenhados e uma secção traseira generosa e linear, que incorpora 
novas luzes LED com efeito 3D. Com uma distância entre eixos de 2,60 m e projeções curtas, garantem-se 
dimensões compactas, permitindo ao modelo ser ágil e maneável, mantendo a habitabilidade esperada neste 
segmento.  
 
Destacam-se, ainda, os elementos gráficos típicos do universo Citroën que realçam a sua carroçaria fluida, os Airbump® 

na secção inferior das portas, a cintura vidrada contínua e o tejadilho flutuante, para além da ampla assinatura 
luminosa de duplo patamar na frente e em LED com efeito 3D na traseira. Apresenta-se em 31 combinações de 
personalização exterior, com 9 tons de carroçaria e 4 Packs Color com refinados tons coloridos, permitindo aos clientes 
criar uma viatura à sua própria imagem. O habitáculo funcional, puro e amplo, transmite serenidade logo ao primeiro 
olhar, sendo propostas 5 atmosferas interiores, qualitativas e distintivas, que garantem luminosidade, suavidade e 
requinte. 

 
ULTRA-CONFORTO: UMA NOVA DIMENSÃO ACESSÍVEL A TODOS 
 
O novo C4 Cactus leva o conforto automóvel a uma nova dimensão. Explorando todos os componentes do programa 
Citroën Advanced Comfort®, o novo C4 Cactus estreia na Europa um conjunto de avanços tecnológicos ao serviço de 
um conforto moderno e global, garantia de um conforto em estrada fora do comum 
 
Destacam-se no modelo, entre outras, duas estreias Citroën, a primeira na Europa e a segunda a nível mundial: a 
introdução das suspensões com Batente Hidráulico Progressivo™ (Progressive Hydraulic Cushions™ - PHC), solução 
que filtra as irregularidades do piso, deixando a impressão de que se viaja num tapete voador, contando, também, 
com os novos bancos Advanced Comfort, que proporcionam um conforto de contacto e postural de primeiro plano. 
 
O novo C4 Cactus também dá um salto geracional em termos de insonorização e de equipamentos do quotidiano, 
garantindo uma total descontração aos seus passageiros, graças a 12 sistemas de ajuda à condução e a 3 tecnologias 
de conectividade. Os motores, potentes e eficientes, também contribuem para uma agradabilidade geral e serenidade 
quando se conduz o novo C4 Cactus. 
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A GAMA C4 CACTUS 
 
Já disponível na Rede de Concessionários Citroën, a nova Berlina Compacta C4 CACTUS apresenta-se no mercado 
nacional em 13 propostas, assentes nos 3 níveis de equipamento tradicionais da Marca – LIVE, FEEL e SHINE – a 
que se soma outro destinado aos clientes profissionais, denominado FEEL BUSINESS. 
 
Seguindo as atuais tendências do mercado, o C4 Cactus dispõe de 9 variantes a gasolina, equipadas com as 
potencialidades do premiado bloco a gasolina PureTech de 1.2 litros, com dois níveis de potências de 110 cv 
(transmissões CVM ou EAT6) e 130 cv (caixa CMV6), e de 4 versões equipadas com o motor diesel BlueHDi de 1.6 
litros, exclusivamente na versão de 100 cv e transmissão CVM. 
 
Em termos de consumos médios, em circuito misto, o novo C4 Cactus regista valores a partir dos 3,6 litros aos 100 
km, alcançados pela versão de mais baixas emissões, de apenas 94 g/km de CO2, a menor numa escala de emissões 
que não ultrapassa as marcas dos 96 g/km (diesel) e 119 g/km (gasolina), algo também possível pelo recurso às 
potencialidades do comprovado sistema de Stop & Start, associado a todas as mecânicas. 
 
No capítulo dos opcionais, o modelo pode ser configurado com Tejadilho em Vidro Panorâmico, Citroën CONNECT 
BOX ou Citroën CONNECT NAV, Grip Control, pintura metalizada ou nacarada, mais um conjunto alargado de 
packs, com diversos conteúdos e tecnologias, entre outros elementos, e em função do nível escolhido pelo cliente.  
 
OS PREÇOS DO NOVO CITROËN C4 CACTUS  
 
É a seguinte a estrutura de preços do novo Citroën C4 Cactus em Portugal: 

 
 

*
 
V
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o
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s
  
s
em DLTP (despesas de transporte, legalização e tapetes) 

 
Informação mais detalhada sobre os equipamentos e/ou preços do novo Citroën C4 Cactus na documentação de 
suporte, integrada neste Press Kit. 

 
 
 

  

NOVO CITROËN C4 CACTUS EM PORTUGAL – PVP* 
 

 Nível de Equipamento 
Motores LIVE FEEL SHINE FEEL BUSINESS 

1.2 Puretech 110 S&S CVM 18 907 € 20 057 € 21 407 € 19 407 € 

1.2 Puretech 110 S&S EAT6 - 21 657 € 23 007 € 21 007 € 

1.2 Puretech 130 S&S CMV6 - 20 857 € 22 207 € - 

1.6 BlueHDi 100 S&S CVM 22 107 € 23 257 € 24 607 € 22 607 € 
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 VÍDEOS E FOTOS DISPONÍVEIS EM: 
 http://www.citroencommunication-echange.com/ 
 User (MAIÚSCULAS): NEWC4CACTUS 
 Palavra-passe (MAIÚSCULAS): COMFORT18 

 
 

 
CONTACTO DE IMPRENSA 
Jorge Magalhães - +351 21 494 78 63 – jorge.magalhaes@mpsa.com 
 
 

 
A Marca CITROËN 
Marca automóvel internacional no coração de uma oferta generalista, a Citroën distingue-se, desde 1919, pela sua audácia e 
criatividade, Diferente no seu design e geradora de bem-estar pelo seu conforto e tecnologias, a Citroën faz soprar um vento de 
frescura na paisagem automóvel, à imagem do Novo C3 ou do Novo SUV Compacto C3 Aircross. Marca popular, no sentido 
positivo do termo, a Citroën faz das pessoas e dos seus modos de vida a sua principal fonte de inspiração. Um espírito incarnado 
pela sua assinatura “Inspired by You” e por uma experiência cliente única, nomeadamente através do seu conceito de city store ‘La 
Maison Citroën’ pelo portal de avaliação online Citroën Advisor, ou ainda pelas soluções de mobilidade (Citroën Rent&Smile, 
Earn&Drive, etc.). A Citroën é representada em 10.000 pontos de venda e pós-venda, em cerca de 80 países, tendo 
comercializado mais de 1,1 milhões de veículos em 2017. Destaca-se ainda pelos 8 títulos de Campeã do Mundo de 
Construtores no WRC e 3 títulos consecutivos de Campeã do Mundo de Construtores no WTCC. 
 

Informações adicionais e fotos CITROËN em http://int-media.citroen.com/  
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O NOVO CITROËN C4 CACTUS EM DETALHE 
 

01. UMA BERLINA DE CARÁCTER ÚNICO: DESIGN AUDACIOSO 
 

 UMA SILHUETA EXTERIOR PURA E DELGADA 
 
MUDANÇAS DE ESTILO: UMA SUBIDA EM GAMA SEM QUE SE PERCA O ESPÍRITO 
 
O novo C4 Cactus mantém a essência do C4 Cactus original: uma atitude e originalidade únicas através de um 
equilíbrio global das formas generosas. Mas regista uma alteração visual para se adaptar aos códigos das berlinas 
compactas, reforçando o seu posicionamento estatutário e elegante.  
 
Adota, assim, uma nova frente, mais imponente, incorporando novas luzes diurnas de LED na continuidade dos 
chevrons, que se estendem a toda a largura do veículo, projetores refinados e em destaque pelas inserções em preto 
brilhante, e um para-choques na cor da carroçaria, com entradas de ar laterais para uma maior dinâmica.  
 
Atrás, adotando uma tampa da bagageira na cor da carroçaria, suave e pura, destacam-se as novas luzes traseiras em 
LED e efeito 3D, esguias e cinzeladas, que expandem as dimensões da viatura, ao mesmo tempo que a tornam mais 
moderna. As aberturas de ar laterais contribuem para o seu visual.  
 
Nos flancos, o novo C4 Cactus faz evoluir a assinatura Airbump®, que migra para a secção inferior para maior estilo da 
berlina, mas garantindo sempre a proteção permanente da carroçaria.  
 
Resulta, de tudo o acima, uma berlina diferente, simultaneamente moderna e gratificante, capaz de atrair a grande 
maioria dos clientes. 
 
COMPACTO E HABITÁVEL 
 
Dotado de volumes completos, um capot horizontal, inspirador de força e de proteção, e uma cintura horizontal que 
lhe garante uma silhueta de berlina, o novo C4 Cactus surge bem posicionado sobre as rodas localizadas nos 4 cantos 
da carroçaria. Com uma arquitetura otimizada, resultante da estrutura PF1 do Grupo PSA, o novo C4 Cactus conta 
com uma distância entre eixos de 2,60 m, medida que se encontra no coração do segmento das berlinas compactas, 
assegurando uma habitabilidade generosa para todos os passageiros, juntamente com projeções reduzidas, que 
garantem agilidade e maneabilidade em áreas urbanas.  
 
Assim, com as suas dimensões exteriores (Comprimento: 4,17 m, Largura: 1,71 m), o novo C4 Cactus regressa à 
origem das berlinas compactas, com uma habitabilidade e uma verdadeira versatilidade em meio urbano, semiurbano 
e autoestrada. 
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DESIGN ORGÂNICO E FLUÍDO, DOTADO DE ELEMENTOS GRÁFICOS FORTES 
 
Com as suas linhas puras e monolíticas, o novo C4 Cactus apresenta um design fluido e equilibrado, dinâmico e 
reconfortante, sem agressividade ou exageros em termos de estilo. A sequência natural proporcionada pela frente, 
flancos e traseira dá-lhe uma impressão de coerência e requinte, ao serviço de um estilo forte e marcante. Esta silhueta 
monolítica, de curvas fluidas, mantém os fortes elementos gráficos, ao serviço da funcionalidade e perfeitamente em 
linha com o estilo Citroën. 
 
 A nova frente garante a identidade Citroën e gera uma perceção de largura. Adota óticas de dois patamares e 

uma encenação dos chevrons e da assinatura de luz diurna em LED, no espírito dos outros modelos da gama. As 
novas luzes diurnas de LED, cónicas e tecnológicas, prolongam o emblema da Marca, cromado e alongado sobre 
toda a frente, destacando-se num suporte em preto brilhante, que garante um maior contraste e elegância. Os 
novos faróis, refinados para maior dinamismo, são rodeados por uma peça decorativa em preto brilhante, gerando 
maior contraste e profundidade. As luzes de nevoeiro, igualmente elementos gráficos típicos da Citroën, podem 
ser embelezadas com um elemento decorativo. Finalmente, a grelha de ar destaca-se por um anel cromado, para 
maior requinte. 

 O novo C4 Cactus apresenta um perfil de grande fluidez. Dispõe de proporções ideais com 1/3 de superfícies 
vidradas e 2/3 de flancos, para uma altura contida nos 1,48 m (na média do mercado) em benefício da 
aerodinâmica. Conta com um tejadilho flutuante graças à continuidade a 360° das superfícies vidradas, com os 
montantes do para-brisas em preto brilhante, os vidros parecem envolver toda a carroçaria, formando uma 
continuidade com o vidro traseiro. Fruto do grafismo original do painel da custódia traseira, a cor da carroçaria é 
enquadrada por dois elementos em preto brilhante, trazendo elegância e finesse a esta área tão característica dos 
modelos Citroën. É aqui que se insere o sufixo “Cactus” do modelo, uma verdadeira assinatura de originalidade 
do modelo. 

 Para assegurar uma proteção ideal, especialmente em áreas urbanas, o novo C4 Cactus conta com proteções das 
passagens das rodas e na parte inferior da carroçaria, bem como novos Airbump® refinados na parte inferior das 
portas, que cercam a totalidade da carroçaria, na continuidade das proteções inferiores, tornando-a na mais bem 
protegida do segmento das berlinas compactas. Esta proteção limita os custos de recondicionamento do modelo, 
algo essencial, especialmente para clientes empresariais. Esse novo posicionamento dos Airbump® reforça o 
dinamismo e a valorização da silhueta, ao mesmo tempo que também lhe dão um elemento de animação, 
nomeadamente pelo apontamento de cor. 

 As novas óticas traseiras, com dois módulos LED oblongos e de efeito 3D em cada lado do veículo, traduzem-se 
numa assinatura luminosa gráfica e tecnológica. Identificáveis por todos, na continuidade dos mais recentes 
modelos da Marca, atraem de imediato o olhar, destacando a largura da viatura. Estas óticas mais amplas 
estendem-se para a nova tampa da bagageira na cor da carroçaria, contribuindo para uma secção traseira de 
volumes puros e fluidos, dando-lhe ainda mais amplitude. O para-choques traseiro na cor da carroçaria  suporta as 
curvas laterais fluidas e da tampa da bagageira, reforçando o visual liso e puro do modelo. 

 As entradas de ar, do tipo guelras, nos para-choques dianteiro e traseiro, acentuam a perceção da largura da 
silhueta e destacam a sua aerodinâmica, ao mesmo tempo que realçam a expressividade e dinamismo do novo 
C4 Cactus. 
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 UM HABITÁCULO APURADO E LUMINOSO 
 
O interior do novo C4 Cactus retoma os principais pontos fortes do C4 Cactus original, modelo que foi precursor em 
termos de estilo interior dos modelos da Marca. Sugere conforto e bem-estar logo desde a abertura das portas, numa 
proposta calorosa e brilhante, tratada como num casulo, com volumes organizados, cores suaves e materiais macios. A 
berlina oferece aos seus clientes uma atmosfera moderna, elegante e descontraída, independentemente das 
circunstâncias, num convite a viajar. 
 
O novo C4 Cactus conta com um painel de bordo baixo e de nuances refinadas, de desenvolvimento horizontal, no 
qual parecem flutuar o touchscreen central e o cluster de instrumentação, totalmente digital, onde se exibem as 
informações essenciais. O interface de condução 100% digital oferece uma condução livre e conectada, estando os 
comandos agrupados em torno do touchscreen de 7", com ecrã capacitivo, de série. O habitáculo, limpo e claro, 
completamente desimpedido, inspira uma sensação imediata de relax e convívio. 
 
Neste habitáculo projetado para o bem-estar e para a serenidade, a tampa do porta-luvas é adornada com cintas, 
fivelas e pinos, na mais pura tradição do mundo das bagagens e das viagens, num mesmo espírito que se prolonga 
para as portas, dotadas de alças como puxadores. 
 
Todos os passageiros beneficiam de uma agradável sensação de bem-estar e de espaço graças ao tejadilho vidrado 
panorâmico de Elevada Proteção Térmica. Recebendo um tratamento próprio, deixa passar a luz sem risco de brilho 
exagerado, bloqueando o calor e protegendo os ocupantes dos raios UV, tal como nos óculos de sol de categoria 4. 
As suas vantagens em termos de proteção de luz, térmicas e acústicas permitem alternar entre um ocultador e a luz 
natural, garantindo ainda eficiência e habitabilidade, preservando-se a altura da cabeça ao tejadilho, mas também se 
reduzindo o peso e o seu centro de gravidade. 
 
O novo C4 Cactus privilegia as questões de valorização do quotidiano para o cliente. Adota um painel de bordo em 
material termogranulado, de toque macio, tal como os estofos, enquanto as alças flexíveis realçam a agradabilidade 
interior com um toque de distinção. O habitáculo do novo C4 Cactus está adornado com vários detalhes em preto 
brilhante, nomeadamente nos rebordos das saídas dos ventiladores, nas extremidades do painel de bordo, na zona 
inferior do volante, na envolvente do cluster digital e no touchscreen, ou noutros pontos de decoração da nova consola 
central. Estes conjuntos combinam harmoniosamente com os detalhes em cromado acetinado noutros pontos: 
comandos da abertura das portas, barra de botões sob o touchscreen, zona inferior do volante, contorno da base da 
manete de mudanças, na nova consola central, em redor das alças das portas e no porta-luvas Top Box. As novas 
tendências de ambiente (opcionais) foram escolhidas para trazer maior suavidade e prazer no contacto. 
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 UMA OFERTA COMPLETA DE PERSONALIZAÇÃO 
 
Exteriormente, o novo C4 Cactus propõe 31 combinações. A paleta de 9 cores de carroçaria destaca a sua 
personalidade, seja com tons intemporais (Branco Branquise, Preto Obsidian, Cinza Platinium e Cinza Acier), ou com 
cores mais frescas (Vermelho Aden, Castanho Olive) ou refinadas (Azul Esmeralda, Branco Pérola Nacarado, Roxo 
Deep). 
 
Acompanhando as tendências, os 4 Packs Color são propostos para trazer maior personalidade e elegância: Preto 
Glossy, Prata Chrome, Branco Anodizado e Vermelho Anodizado. Integrados em doses suaves, estes detalhes de cor 
jogam habilmente com o contraste com a carroçaria, sublinhando os Airbump® colocados na parte inferior das portas 
da frente e na zona inferior do para-choques da frente.  
 
Para levar ainda mais longe a personalização, são propostas 5 opções de jantes de liga leve: SQUARE 16’’ Cinza, 
sóbrias e elegantes, mas também CROSS 17’’ Preto, CROSS 17’’ Bi-ton Preto/Alumínio, as duas últimas 
diamantadas para um acabamento mais topo de gama. 
 
No interior, os materiais utilizados são agradáveis à visão e ao tato, nomeadamente através de um revestimento do 
painel de bordo num material macio texturizado, em ligação com os bancos. O novo C4 Cactus propõe a escolha de 
5 ambientes, elegantes e acolhedores, para uma maior personalização do habitáculo: 
 
 De série: simples e apurado, com bancos em Tecido Cinzento Mica, com um painel de bordo cinza, tal como o 

apoio de braços e as alças das pegas das portas. 
 Metropolitan Red: Valoriza o espaço a bordo, pela sua clareza e requinte, com bancos em Tecido Bege Sílica, 

uma faixa em vermelho escuro na parte superior do encosto dos bancos, um painel de bordo em vermelho fosco 
e apoio de braços e alças das pegas das portas em bege, tal como na tampa do porta-luvas Top Box. 

 Wild Grey: Expressa mais vitalidade e dinamismo, com bancos em Tecido Bege Sílica, uma faixa em cinza pálido 
na parte superior das costas dos bancos, um painel de bordo em cinzento, cor também usada no apoio de 
braços, alças das pegas das portas e tampa do porta-luvas Top Box. 

 Hype Grey: evocação de um topo de gama elegante, com bancos em Couro Granulado Preto e cinzento no 
painel de bordo, apoio de braços, alças das pegas das portas e tampa do porta-luvas Top Box. 

 Hype Red: parte de uma abordagem topo de gama de exceção, integra bancos em Couro Nappa Bege e Tecido 
Beje, faixa no topo das costas do banco em Vermelho Alcantara escuro, tom que se prolonga ao painel de bordo, 
sendo em cinzento o apoio de braços, as alças das pegas das portas e a tampa do porta-luvas Top Box. 
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02. BERLINA ULTRA-CONFORTÁVEL: UMA NOVA DIMENSÃO ACESSÍVEL A TODOS 
 

 CONFORTO EM ESTRADA: A MAIS CONFORTÁVEL ENTRE AS BERLINAS 
COMPACTAS 

 
ESTREIA NA EUROPA: AS SUSPENSÕES COM BATENTES HIDRÁULICOS PROGRESSIVOS ™ 
(PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS ™ - PHC) 
 
Após a sua aplicação no C5 Aircross na China, cabe ao novo C4 Cactus estrear na Europa, as suspensões com 
Batentes Hidráulicos Progressivos™ (Progressive Hydraulic Cushions™ - PHC), uma inovação da Citroën projetada 
para ser integrada em futuros veículos da sua gama. A experiência da Citroën no campo das relações com o piso não 
tem mais a provar, num processo de 99 anos e que coloca o conforto sempre nos genes da marca. Ao longo de todos 
estes anos, os clientes estão ligados ao conforto Citroën, diferente de tudo o resto que existe no mercado.  
 
Baseando-se na sua experiência e na experiência dos seus engenheiros, a Citroën desenvolveu esta nova suspensão, 
que tem como objetivo melhorar a qualidade de filtragem das irregularidades do piso, típica da Citroën e que é tão 
querida aos clientes da Marca. Para o efeito, a Citroën registou 20 novas patentes como parte do desenvolvimento 
desta suspensão.  
 
O seu princípio de funcionamento é simples: enquanto as suspensões convencionais são compostas de um 
amortecedor, de uma mola e de um batente mecânico, as suspensões com Batentes Hidráulicos Progressivos™ 
(Progressive Hydraulic Cushions™ - PHC) adicionam dois batentes hidráulicos em ambas as extremidades, um de alívio 
e outro de compressão. A suspensão opera, assim, em duas etapas, de acordo com as solicitações: 
 
 Em situações de compressão e alívio mais ligeiras, a mola e o amortecedor controlam, em conjunto, os 

movimentos verticais, sem necessidade de ativar os batentes hidráulicos. Mas a sua presença permitiu aos 
engenheiros oferecer maior liberdade de amortecimento ao veículo, numa espécie de efeito “tapete voador”, 
dando a sensação de que o carro sobrevoa as deformações da estrada; 

 Em situações de compressão e alívio mais significativas, a mola e o amortecedor trabalham com os batentes 
superior e inferior de compressão hidráulica, retardando o movimento de uma forma progressiva, evitando, assim, 
as bruscas pancadas nos seus limites. Ao contrário de um batente mecânico clássico, que absorve a energia mas 
libertando sempre uma parte dela, o batente hidráulico absorve e dissipa essa energia. Não há, por isso, nenhum 
efeito de retorno. 

 
Graças a esta solução técnica inovadora, o novo C4 Cactus garante um conforto soberano e um efeito “tapete 
voador”, sem degradar o seu comportamento e prazer de condução. 
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BANCOS ‘ADVANCED COMFORT’ PARA TODOS OS PASSAGEIROS 
 
Para ainda maior conforto, o novo C4 Cactus adota, no conjunto dos bancos da frente, uma nova e melhorada 
espuma de elevada densidade, melhorando o conforto. Esta nova mousse de alta densidade ajuda ainda a garantir o 
melhor conforto ao longo do tempo, evitando a criação de qualquer efeito de compactação após longas horas de 
condução, mas também de envelhecimento após vários anos de utilização. 
 
Em complemento, o novo C4 Cactus inaugura em 3 atmosferas interiores (Vermelho Metropolitan, Cinza Wild e 
Vermelho Hype), os bancos Advanced Comfort, uma estreia mundial. É um conjunto de evoluções que proporcionam 
um acréscimo de conforto, ao nível postural e dinâmico, para que os passageiros se sintam como se estivessem nas 
suas poltronas na sala de estar. Proposta nos bancos da frente e no banco traseiro, esta solução levou ao recurso a 
uma mousse de maior espessura (em 15 mm), visualmente estruturada e fisicamente confortável: 
 
 O conforto visual dos bancos foi sublinhado, a fim de criar um preenchimento visível e real. Inspirado pelas míticas 

berlinas da marca, como o CX ou o Xantia, estas almofadas criam uma assinatura visual inquestionável, ao serviço 
do conforto, reforçada pelas costuras e elementos gráficos, integrados na linguagem usada no novo C3, novo C3 
Aircross e novo C5 Aircross. 

 O conforto postural é de primeiro plano, com assentos e costas amplas, suportes reforçados, regulação em altura 
para o condutor e passageiro da frente  e uma regulação do apoio lombar para o condutor , para um suporte ideal 
da sua região lombar. Associado a um ajuste em altura e profundidade do volante, o condutor irá facilmente 
encontrar a sua posição que lhe garanta o melhor conforto de condução. 

 O conforto de acolhimento é reforçado, macio e de fácil preservação desde o primeiro contacto, graças a uma 
mousse de acolhimento de maior espessura. 

 O conforto dinâmico, essencial para uma boa conservação, em especial em viagens mais longas, compõe-se de 
uma espuma estruturada e de maior espessura, associada a uma napa de elevada densidade, integrada no interior 
do assento. 

 
“Com o novo C4 Cactus, a Citroën concretiza a sua ofensiva no território do conforto, com a introdução 
de duas exclusividades Citroën, oriundas do programa Citroën Advanced Comfort®: as suspensões com 
Batentes Hidráulicos Progressivos™, em estreia europeia, e os bancos Advanced Comfort, em estreia 
mundial. O novo C4 Cactus garante, assim, um conforto inigualável e acessível à maioria, apoiando-se 
no savoir-faire da Marca em termos de bem-estar a bordo.” Xavier Peugeot, Diretor de Produto Citroën 

 
REFORÇO DO ISOLAMENTO ACÚSTICO 
 
O isolamento acústico é parte dos elementos essenciais do conforto em estrada. O novo C4 Cactus beneficiou de um 
trabalho global neste domínio, nomeadamente pela adoção de vidros mais espessos, encapsulamento dos vidros 
traseiros, juntas de estanquicidade em todas as portas e para-brisas acústico, enquanto no interior se recorreu ao reforço 
de materiais no tablier e na própria conceção do painel de bordo. O novo C4 Cactus fornece, assim, aos seus 
passageiros um isolamento otimizado em andamento, com uma significativa redução de ruídos de rolamento e 
aerodinâmicos, bem como um isolamento melhorado ao nível da transmissão de ruídos do bloco do motor e do piso. 
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 O CONFORTO A BORDO: PARA UMA VIDA MAIS FÁCIL E SIMPLES  
 
UMA GRANDE HABITABILIDADE 
 
Graças à genialidade do seu design, o novo C4 Cactus possui uma grande habitabilidade. Assente numa distância 
entre eixos de 2,60 m, permite a 5 passageiros viajar tranquilamente e em total conforto: 
 
 O painel de bordo simplificado, em conjunto com os bancos da frente cavados mais atrás, permite libertar espaço 

para os joelhos para todos. O airbag no tejadilho (Airbag in Roof) permite libertar espaço ao nível das pernas do 
passageiro da frente, ao mesmo tempo que os pés dos passageiros traseiros podem deslizar sob os bancos da 
frente. 

 O espaço para cotovelos foi aumentado através da adoção de painéis de portas mais cavados, que permitem 
descansar os braços de modo natural nos apoios concebidos em materiais suaves, de uma forma mais alongada. 

 Muito espaçosa devido às suas formas cúbicas, a bagageira facilita a carga dos mais diversos objetos. Associada a 
um banco traseiro rebatível em 1/3 - 2/3, garante um volume útil de 358 litros, que se pode estender até aos 
1.170 litros. 
 

ESPAÇOS DE ARRUMAÇÃO ÚTEIS E PRÁTICOS  
 
O novo C4 Cactus dispõe de numerosos espaços de arrumação, úteis e funcionais, bem distribuídos pelo habitáculo: 
 
 No topo do painel de bordo, um grande porta-luvas fechado Top Box, à frente do passageiro mas facilmente 

acedido pelo condutor, mais uma ampla área antiderrapante para colocação de objetos, na sua parte inferior, do 
lado do passageiro; 

 No topo da consola central sobrelevada está um novo espaço de arrumações, fechado e fundo, bem como uma 
área para colocação de smartphones, em revestimento antiderrapante, perto das portas de 12V e USB, para além 
de 2 porta-copos à frente da manete das mudanças; 

 Nas portas, grandes bolsas de arrumação permitem ter várias garrafas de 1,5 litros, uma horizontalmente na porta 
da frente e duas na vertical nas portas traseiras; 

 Há ainda bolsas para objetos nas costas dos bancos da frente. 
 
EQUIPAMENTOS PARA TORNAR A VIDA A BORDO MAIS FÁCIL, DE DIA OU À NOITE 
 
Escusado será dizer que o conforto também passa pelos seguintes conteúdos que facilitam a vida no quotidiano a 
bordo de um automóvel: 
 
 Luzes de tejadilho em LED, à frente e atrás, para uma iluminação completa do habitáculo, permitindo mesmo 

sentar uma criança no seu dispositivo de retenção em plena noite, ou encontrar um objeto perdido; 
 Um retrovisor interior eletrocromático para uma condução noturna relaxada, sem encandeamento; 
 Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente, por opção do condutor ou aquando do bloqueio do veículo, para 

evitar danos quando este está estacionado numa rua estreita, ou para garantir, à primeira vista, que o seu veículo 
está bloqueado; 
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 Fecho dos vidros com função anti-entalamento, solução que facilita a vida, em especial nas passagens em 
terminais de portagens ou estacionamentos. 

 
 CONFORTO DE UTILIZAÇÂO: TECNOLOGIAS PARA UM DESFRUTAR SERENO DA 

ESTRADA  
 

12 AJUDAS À CONDUÇÂO NO QUOTIDIANO 
 
Com o objetivo de ajudar o condutor nas suas viagens, o novo C4 Cactus conta com o que de melhor existe neste 
domínio, dispondo de um conjunto de soluções reconfortantes e que transmitem segurança no quotidiano, para 
facilitar a condução, combater a sonolência ou simples momentos de desatenção, prevenindo o risco de acidentes. 
Estas ajudas, que surgem no interface de condução 100% digital do novo C4 Cactus, constituem um primeiro passo 
rumo à viatura autónoma. 
 
 Travagem automática de emergência Active Safety Brake: para reduzir os riscos de colisão de frente, travando pelo 

condutor. Colocada na parte superior do para-brisas, a câmara multifunções deteta obstáculos, como, por 
exemplo, um veículo que siga no mesmo sentido ou que esteja parado. O sistema ativa automaticamente o travão 
quando deteta um risco de colisão, operando a partir dos 5 km/h e até aos 85 km/h. 

 Reconhecimento dos painéis de velocidade e de recomendação: reconhece os limites de velocidade impostos e 
exibe essa informação no cluster. A velocidade pode ser gravada com um simples gesto no controlador/limitador 
de velocidade. 

 Alerta de transposição involuntária de faixa: deteta, a mais de 60 km/h a transposição involuntária das linhas 
brancas, contínuas ou tracejadas, a menos que sejam ativados os indicadores de mudança de direção, alertando o 
condutor com um alerta sonoro e visual no cluster. 

 Coffee Break Alert: sugere ao condutor que é hora de fazer uma pausa depois de duas horas a rolar a velocidades 
superiores a 70 km/h. 

 Alerta de Atenção ao Condutor: alerta o condutor se detetar uma redução de vigilância. Este sistema avalia o 
estado de alerta do condutor através da identificação de desvios nas trajetórias, em comparação com as marcas 
colocadas no piso, graças a uma câmara multifunções localizada na parte superior do para-brisas. Esta função é 
ideal em vias rápidas e a velocidades superiores a 65 km/h. 

 Sistema de vigilância de ângulo morto: adverte o condutor da presença de um veículo nos denominados ângulos 
mortos através de uma luz nos retrovisores exteriores. 

 Park Assist: para tornar as operações de estacionamento mais serenas, fáceis e seguras. Este sistema é uma ajuda 
ativa ao estacionamento, seja em paralelo ou espinha. Por ordem do condutor, deteta automaticamente um 
lugar, pilotando, depois, o estacionamento da viatura com segurança (disponível posteriormente). 

 Câmara de marcha-atrás: uma vez engrenada a marcha atrás, a câmara permite visualizar no touchscreen de 7” a 
vista atrás do veículo, marcando numa evolução de cores a proximidade de obstáculos. Uma verdadeira visão 
alargada para facilitar as manobras. 

 Ajuda ao arranque em inclinação: para facilitar os arranques em inclinação, o sistema impede movimentos 
indesejados do veículo quando o pedal do travão é libertado. Essa função atua em declives superiores a 3%, 
estabilizando o veículo durante 2 segundos. 



 

 
13 

 Iluminação estática nos cruzamentos: dependendo do ângulo do volante, o farol de nevoeiro esquerdo ou direito 
ilumina-se em apoio ao fluxo do projetor principal, para iluminar o ângulo direito ou esquerdo do veículo até aos 
75°. O sistema opera abaixo dos 40 km/h. 

 Acesso e arranque em modo mãos-livres: permite bloquear, desbloquear e iniciar o veículo mantendo a chave no 
bolso. O carro reconhece o condutor aquando da aproximação da mão a uma das pegas das portas da frente ou 
à bagageira. 

 Grip Control: permite ao veículo adaptar a motricidade das rodas da frente em função do tipo de piso (neve, lama, 
areia, etc). 

 
3 TECNOLOGIAS DE CONECTIVIDADE 
 
A nova berlina C4 Cactus disponibiliza aos seus passageiros um conjunto de sistemas, intuitivos e de última geração, 
de modo a garantir uma continuidade entre o universo digital e a sua viatura, permitindo-lhes ficar conectados, 
partilhar, pesquisar e descontrair. 
 
 Função Mirror Screen para Android Auto, Apple CarPlay™ e MirrorLink®: permite desfrutar das apps dos 

smartphones no touchscreen de 7” com toda a segurança. 
 CITROËN Connect Nav: sistema de navegação conectada 3D de última geração, com múltiplas vantagens. 

Juntamente com um touchscreen de 7” com ecrã capacitivo, basta simplesmente tocar com a ponta do dedo, 
num sistema que também beneficia de reconhecimento de voz para controlo da Navegação, Telefone e funções 
de Media sem tirar os olhos da estrada. Este sistema está associado a serviços conectados como o TomTom 
Traffic, permitindo o acesso a informações sobre o tráfego em tempo real, localização de postos de gasolina e 
estacionamentos e dos preços praticados, informações meteorológicas e busca de pontos turísticos. Os utilizadores 
também irão apreciar a opção de Zonas de Perigo. 

 CITROËN Connect Box com Pack SOS & Assistência: serviço de chamada de emergência e de assistência 
geolocalizada. Em caso de acidente ou em qualquer outra situação que requeira uma intervenção urgente, 
permite o envio de serviços de socorro adequados, automaticamente ou com a ação de um dos ocupantes do 
veículo no botão “SOS”. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, este serviço é gratuito, não requerendo 
nenhuma subscrição. Para um ainda maior descanso da mente, é possível entrar em contato com o centro de 
emergência pressionando por algum tempo o botão com o “Double Chevron”. 

 
MOTORIZAÇÕES EFICIENTES E PERFORMANTES, NO CORAÇÃO DO SEGMENTO 
 
O novo C4 Cactus beneficia de um conjunto de motorizações que garantem performances de primeiro plano. Brio, 
reprises, acelerações e prazer de condução são exacerbados pela aliança entre uma plataforma leve e eficiente com 
motores de última geração, na vanguarda da tecnologia. A gama de motores é ampla e perfeitamente adequada para 
assegurar a mobilidade urbana no quotidiano ou para escapadas de fim de semana ou de férias.  
 
O novo C4 Cactus conta com motores a gasolina PureTech de 3 cilindros (“Motor Internacional do Ano” em 2015, 
2016 e 2017 para as versões de 110 e 130 cv), equipados com tecnologia de ponta, permitindo uma grande 
capacidade de resposta, bem como consumos e emissões controlados, para além de motores diesel BlueHDi, que 
garantem aos ocupantes elevados níveis de prazer de condução, economia e respeito pelo meio ambiente. 
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 Gasolina: O novo C4 Cactus está disponível na sua versão de maior performance com o bloco turbo PureTech 

130 S&S, associado a uma caixa de 6 velocidades manual. Já o motor PureTech 110, também ele 
turbocomprimido, conta com caixa de 5 velocidades manual ou automática de 6 relações (EAT6), maximizando a 
agradabilidade e conforto.  

 Diesel: O novo C4 Cactus está disponível, logo desde o seu lançamento, com o bloco BlueHDi 100 S&S CVM. 
No outono de 2018 chegará o motor diesel com a caixa automática, visando os grandes viajantes, que apreciam 
os automatismos, através da associação BlueHDi 120 S&S EAT6. 

 
 
 

A RETER SOBRE O NOVO C4 CACTUS 
 
 Nova berlina compacta da Citroën, que combina a personalidade única do C4 Cactus com o conforto e a 

habitabilidade do modelo C4: um modelo que conserva a sua originalidade através da sua morfologia original e 
do seu design orgânico, numa subida em gama que se destaca pela nova frente, de grandes dimensões e 
repleta de valor, flancos apurados e redesenhados com um reposicionamento dos Airbump®, para além das 
novas luzes traseiras LED com efeito 3D. 
 

 A berlina Ultra-Confortável que eleva o bem-estar automóvel a uma nova dimensão: uma referência de conforto 
com destaque para as suspensões com Batentes Hidráulicos Progressivos™ (Progressive Hydraulic Cushions™ - 
PHC), solução aplicada em estreia europeia, para os novos bancos Advanced Comfort, em estreia mundial, bem 
como para o significativo reforço em termos de isolamento acústico. 
 

 Um design de interiores que valoriza o espaço, conforto e confraternização. 
 

 Uma berlina compacta equipada com 12 tecnologias de ajuda à condução, 3 tecnologias de conectividade e 
motores potentes e eficientes. 

 

 
VÍDEOS E FOTOS DISPONÍVEIS EM: 
http://www.citroencommunication-echange.com/ 
Identificador (MAIÚSCULAS) : NEWC4CACTUS 
Palavra-passe (MAIÚSCULAS) : COMFORT18 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Jorge Magalhães - +351 21 494 78 63 – jorge.magalhaes@mpsa.com 
 
 
 
A Marca CITROËN 
Marca automóvel internacional no coração de uma oferta generalista, a Citroën distingue-se, desde 1919, pela sua audácia e 
criatividade. Diferente no seu design e geradora de bem-estar pelo seu conforto e tecnologias, a Citroën faz soprar um vento de 
frescura na paisagem automóvel, à imagem do Novo C3 ou do Novo SUV Compacto C3 Aircross. Marca popular, no sentido 
positivo do termo, a Citroën faz das pessoas e dos seus modos de vida a sua principal fonte de inspiração. Um espírito incarnado 
pela sua assinatura “Inspired by You” e por uma experiência cliente única, nomeadamente através do seu conceito de city store ‘La 
Maison Citroën’ pelo portal de avaliação online Citroën Advisor, ou ainda pelas soluções de mobilidade (Citroën Rent&Smile, 
Earn&Drive, etc.). A Citroën é representada em 10.000 pontos de venda e pós-venda, em cerca de 80 países, tendo 
comercializado mais de 1,1 milhões de veículos em 2017. Destaca-se ainda pelos 8 títulos de Campeã do Mundo de 
Construtores no WRC e 3 títulos consecutivos de Campeã do Mundo de Construtores no WTCC. 
 

Informações adicionais e fotos CITROËN em http://int-media.citroen.com/  

 


