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O MELHOR DA VIAGEM É O CAMINHO. 
APROVEITE A ESTRADA.
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Imagem meramente ilustrativa.

C4 Picasso
Intensive

Grand C4 Picasso
Intensive

MOTOR

Motor THP 165

Número de Cilindros, Válvulas e Cilindrada 4 cilindros, 16V, 1598 cm3

Alimentação Injeção eletrônica multiponto com turbo de alta pressão e intercooler

Potência máxima 165 cv (121 kW) a 6000 rpm

Torque máximo 24,5 kgfm (240 Nm) a 1400 rpm

TRANSMISSÃO

Câmbio Automático de 6 velocidades com troca sequencial

Tração Dianteira

DIREÇÃO

Sistema de direção Assistencia elétrica variável

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira Eixo pseudo Mac Pherson com barra anti-torção

Suspensão traseira Travessa semi-deformável com função anti-torção

FREIOS

Sistema dianteiro e traseiro Discos ventilados Dianteira e Discos Sólidos Traseira

Auxílio à frenagem ABS com REF (Repartidor Eletrônico de Frenagem) e AFU (Auxílio à Frenagem de Urgência)

PNEUS E RODAS

Medidas dos pneus 205/55 R17

Rodas Liga leve 17” Mamba Liga leve 17” Boa

Estepe Roda de ferro fina

COMBUSTÍVEL

Combustíveis aceitos Gasolina

Tanque 57 litros

DESEMPENHO

Velocidade máxima (em circuito) 210 km/h * 210 km/h *

Aceleração de 0 a 100 km/h 8”4 * 8”7 *

* medidas realizadas com 1 pessoa a bordo, com combustivel E22 (RON 93), norma ECE



DIMENSÕES

Comprimento e Entre-eixos 4428 mm e 2785 mm 4602 mm e 2876 mm

Largura Dianteira com Retrovisores e Largura Traseira 1826 mm - 2117 mm 1826 mm - 2117 mm

Altura 1625 mm 1644 mm

PESOS

Peso vazio 1405 kg 1430 kg

Peso bruto total 1930 kg 2150 kg

PORTA-MALAS

Volume do porta-malas (norma VDA) 630 litros (com bancos da 2ª fileira para frente) 
537 litros (com bancos da 2ª fileira recuados)

704 litros (com bancos da 2ª fileira para frente) 
575 litros (com bancos da 2ª fileira recuados) 
130 litros (com bancos da 3ª fileira erguidos)

LUGARES

Número de passageiros 5 7

SEGURANÇA

6 air bags: frontal condutor & passageiro (com dispositivo de neutralização do air bag do passageiro), 
lateral e cortina S S

Abertura e travamento das portas “mãos livres” (Keyless) S S

Acionamento automático das luzes de emergência em caso de frenagem brusca S S

Alarme periférico e volumétrico S S

Alerta de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros S S

Cintos de segurança de três pontos para cada banco S S

Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, com limitador de esforços e regulagem de altura S S

Detectores de obstáculos traseiros com indicação gráfica e sonora - -

Detectores de obstáculos traseiros com indicação gráfica e sonora e camera de ré S S

ESP (controle dinâmico de estabilidade) + ASR (antipatinagem) + controle de tração inteligente S S

Faróis de halogênio com acendimento automático S S

Faróis bi-xênon auto-direcionais com acendimento automático S S

Faróis de neblina dianteiros com com função “cornering light” (excepto com faróis de xenon) S S

Fixação ISOFIX de 3 pontos para cadeiras de crianças nos bancos traseiros da 2ª fileira S S

Freio de estacionamento elétrico automático com sistema de ajuda à partida em aclive S S

Limpador do para-brisa automático com detector de chuva e indexado á velocidade S S

Regulador / Limitador de velocidade com velocidades pré-programadas S S

Retrovisores externos com regulagem elétrica, rebatíveis eletricamente e com luz de acompanhamento de LEDs S S

Travas de segurança elétricas das portas e dos vidros traseiros com sistema de “bloqueio para crianças” S S

CONFORTO

Ar condicionado automático digital bi-zone, com filtro de partículas e regulagem de fluxo nas saídas 
de ar traseiras na 2a fileira S S

Lanterna removivel no porta-malas S S

Pack Criança: 
- Cortinas nas janelas da 2ª fileira; 
- Bancos da 2ª fileira com regulagem longitudinal; 
- Espelho convexo adicional para vigilância das crianças na 2ª fileira

S S

Parabrisa zenith com proteção térmica e quebra sol S S

Porta luva central (entre os bancos dianteiros) removível S S

Tela tátil de 7” de controle de computador de bordo e climatização S S

Teto panorâmico com proteção termica e cortina elétrica S S

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com dispositivo “um toque” e anti-esmagamento S S

SISTEMA ÁUDIO E MULTIMÍDIA

Bluetooth para telefone e transmissão dos MP3 para o radio (conforme celular) S S

Central multimídia com touch screen de 7”, MP3, comandos no volante, entrada auxiliar, USB, 
HD interno e 6 alto falantes S S

Painel de instrumento central com tela colorida de alta definição de 12” personalizável S S

Painel de instrumento central com tela de LCD preto e branco - -

Sistema de áudio e navegação GPS em 3D com mapa do Brasil e touch screen colorido de 7” S S

BANCOS E REVESTIMENTOS

Bancos de couro “Claudia” + Pack bancos Relax: 
- 5 Apoia cabeça Relax; Banco condutor com regulagem elétrica e memória; 
- Bancos dianteiros com aquecimento e massagem; 
- Banco passageiro dianteiro com apoia perna escamoteável e dobravél; 
- Luz de leitura nas mesas “tipo avião” da 2ª fileira

S S

Bancos dianteiros com regulagem de altura S S

Bancos traseiros individuais, reclinaveis, dobráveis e com regulagem longitudinal. 3 bancos na 2ª fileira S S

Bancos traseiros individuais escamoteáveis 2 bancos na 3ª fileira - S

Iluminação de ambiente de LED na console central e nos pés dos passageiros dianteiros S S

Mesinhas “tipo avião” e “porta-revistas” no encosto dos bancos dianteiros S S

Porta objetos embaixo dos bancos dianteiros (exceto Pack Bancos Relax) S S

Volante revestido de couro com 2 grupos de comandos - -

Volante revestido de couro plena flor com 4 grupos de comandos S S



ACABAMENTO

Frisos laterais na cor aluminio escovado S -

Barras de teto longitudinais em alumínio escovado - S

Pack LED 3D: 
- Lanternas traseiras de LEDs com efeito 3D; 
- Indicadores de direção dianteiros a LEDs; 
- Vidros laterais e do porta malas apigmentados

S S

Luzes diurnas de LEDs S S

COR

Branco Banquise (sólido) S S

Preto Onyx (sólido) O O

Prata Platinum O O

Prata Acier (metalizado) O O

Azul Lazuli (metalizado) O O

TETO BI-TOM

Noir Onix - -
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