
LIVE FEEL SHINE
LIVE + FEEL +

Segurança e Condução Segurança e Condução Segurança e Condução
ABS+REF+AFU+ESP Faróis de nevoeiro com função cornering light
Airbag condutor frontal, Airbag In Roof (passageiro), Airbags 
tórax dianteiros e de cortina (6 airbags) 

Ajuda ao arranque em subida 

Detecção Indirecta de pneu vazio

Kit anti-furo

Regulador e Limitador de velocidade programáveis

Sinalética de não colocação dos cintos de segurança FR + TR 
Volante regulável em altura e profundidade

Estilo exterior Estilo exterior Estilo exterior
Capas dos retrovisores exteriores na cor preto massa Capas dos retrovisores exteriores na cor preto brilhante Jantes em liga-leve de 17'' CROSS (205/50 R 17) 

Embelezadores 16’’ Corner Jantes em liga-leve de 16" SQUARE (205/55 R 16) Pack Color Glossy Black

LED de Iluminação diurna Puxadores de abertura das portas na cor da carroçaria

Assinatura luminosa de LED com efeito 3D na traseira Vidros traseiros e óculo traseiro escurecidos 

Puxadores de abertura das portas na cor preto massa

Conforto e funcionalidades Conforto e funcionalidades Conforto e funcionalidades
Apoio de braço central com espaço de arrumação Banco do condutor com regulação do apoio lombar Banco do passageiro com regulação em altura

Banco do condutor com regulação em altura
Citroën CONNECT RADIO com kit mãos livres Bluetooth®, 
ecrã tactil de 7"com 6 altifalantes e entrada USB 

Citroën CONNECT BOX com Pack SOS e assistência incluída

Banco traseiro rebatível com repartição 1/3-2/3
Climatização automática + Limpa pára brisas dianteiro 
automático + Faróis automáticos + Retrovisor interior 
electrocromático

Citroën CONNECT NAV com kit mãos livres Bluetooth®, ecrã 
táctil de 7" com 6 altifalantes e entrada USB 

Citroën CONNECT RADIO com kit mãos livres Bluetooth®, 
ecrã tactil de 7"com 4 altifalantes e entrada USB 

Pack CITY: Ajuda ao estacionamento traseiro Luzes de tejadilho em LED à frente e atrás

Climatização manual Mirror Screen  (Android Auto, Apple CarPlay™ e MirrorLink®)

Direcção assistida eléctrica
Pack CITY PLUS = Pack CITY + Ajuda ao estacionamento à 
frente

Elevadores eléctricos dos vidros dianteiros sequenciais
Retrovisores exteriores com regulação, desembaciamento e 
rebatíveis electricamente

Fecho centralizado das portas e da bagageira com plip

Fixações ISOFIX nos bancos laterais traseiros

Indicador de mudança de velocidade engrenada
Luzes de tejadilho de lâmpada à frente e atrás

Magic Wash (difusores integrados nas escovas de limpa-vidros)

Retrovisores exteriores com regulação e desembaciamento 
eléctricos 
Suspensões com Batentes Hidráulicos Progressivos™ 
(Progressive Hydraulic Cushions™ - PHC)

Estilo interior Estilo interior Estilo interior
Volante revestido a cabedal e outros materiais de 
acompanhamento com inserção cromada acetinada

Punho do travão de mão revestido a cabedal com inserção 
cromada

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS CARACTERÍSTICOS

NOVA BERLINA CITROËN C4 CACTUS


