
LISTA DE EQUIPAMENTOS 

PACK INSTALADO POR ESPECIALISTAS

MY AMI CARGO

VERSÃO 1 LUGAR
COM CAIXA MODULAR

offre valable au 01/06/2021.

PACK PARA INSTALAR
SOZINHO 

MY AMI GREY

PACK COLOUR 

MY AMI BLUE

MY AMI COLOUR

PRINCIPAIS
EQUIPAMENTOS

AMI AMI

EQUIPAMENTOS 
MY AMI TONIC

MY AMI TONIC

+

PACK MY AMI ORANGE

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 
MY AMI POP

MY AMI POP

ENCOMENDA 100% ONLINE EM WWW.STORE.CITROEN.PT/AMI 

MY AMI ORANGE

2 lugares
1 tejadilho panorâmico
63l para uma mala de cabina emfrente ao 
banco do passageiro
1 cabo de carregamento
1 ventilação, aquecimento, desembaciamento
1 caixa de velocidades automática (D N R)
1 entrada USB

4 embelezadores de rodas laranja
2 stickers nos vidros de custódia traseiros 
(preto e cor de laranja)
2 stickers para parte inferior da porta (preto e 
cor-de-laranja)
3 caixas de arrumação para o painel de bordo 
(cor-de-laranja)
2 tapetes pretos com rebordo laranja
1 suporte para mala (cor de laranja)
2 redes de arrumação para as portas
1 rede de separação central
1 caixa DAT@AMI para conectar o smarphone 
ao AMI
1 suporte de apoio para o smartphone
Aplicação My Citroën Play e 1 botão
Citroën Switch

4 embelezadores de rodas 
3 caixas de arrumação para o painel de bordo
2 tapetes pretos com rebordo
1 suporte para mala 
2 redes de arrumação para as portas
1 rede de separação central
1 caixa DAT@AMI para conectar o
smarphone ao AMI
1 suporte de apoio para o smartphone
Aplicação My Citroën Play e botão
Citroën Switch
1 embelezador preto na parte superior
do pára-choques dianteiro
Reforço preto do pára-choques dianteiro
Reforço preto do pára-choques traseiro
2 conjuntos pretos de alargadores dos
guarda-lamas com detalhe amarelo
2 embelezadores para os faróis dianteiros
2 barras de tejadilho pretas
2 stickers para parte inferior da porta
2 stickers para a porta “ + ”, “ - ”, “open”
2 stickers nos vidros de custódia traseiros

1 embelezador preto na parte superior
do pára-choques dianteiro
Reforço preto do pára-choques dianteiro
2 stickers cor de laranja para a parte inferior 
da porta
1 aileron preto na parte traseira do tejadilho
2 embelezadores pretos para os faróis 
traseiros
Reforço preto do pára-choques traseiro 

4 embelezadores de rodas 
2 stickers nos vidros de custódia traseiros
2 stickers para parte inferior da porta
3 caixas de arrumação para o painel de bordo
2 tapetes pretos com rebordo
1 suporte para mala 
2 redes de arrumação para as portas
1 rede de separação central
1 caixa DAT@AMI para conectar o
smarphone ao AMI
Aplicação My Citroën Play e 1 botão
Citroën Switch

P.V.P. + 400 € P.V.P. + 900 €

1 separação vertical do espaço do condutor
1 prateleira superior modular com mesa móvel
1 piso modular com 2 posições: vertical ou 
horizontal
1 compartimento traseiro fechado

P.V.P. + 1 200 € P.V.P. + 400 €


