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LAND & SEA

Há um ano e meio , no Salão do 
Automóvel de Genebra de 2019, a 
Citroën revelou sua abordagem à 
mobilidade urbana. Agora, a torna 
acessível a todos. O Citroën Ami 
chega a Europa e já tem mais de 
1500 pedidos, combinando todas 
as vantagens da tecnologia 100% 
elétrica com um design arrojado e 
colorido e completa facilidade de 
uso e marca as melhores notas em 
conforto e praticidade. 

O Ami responde a todos os 
tipos de usos “à la carte”, de 
compartilhamento de carros 
a aluguel. Em forma de cubo 
e dimensões ultracompactas 
(2,50 m de comprimento, 1,50 
m de largura e 1,50 m de altura), 

proporciona uma impressão de 
robustez, agilidade e excelente 
manobrabilidade. Feito para as 
cidades, também é acompanhado 
de proteções para os 4 cantos do 
corpo. Marcadores de estilo, estes 
Airbump® integram cores Out Of 
the Blue específicas.

Apresenta um design 
inteligente com peças simétricas, 
incluindo portas idênticas 
à direita e à esquerda com 
mecanismos de abertura 
invertida (dobradiças na 
traseira do lado do motorista) 
e os mesmos componentes nas 
extremidades dianteira e traseira, 
para-choques inferiores, asas e 
painéis basculantes.

Também possui luzes traseiras 
direita / esquerda reversíveis, 
enquanto as quatro partes que 
formam os espelhos retrovisores 
e as maçanetas das portas 
envolvem diferentes direções de 
montagem. O teto de abertura 
manual é em tela cinza antracite. 
O capô desliza e se dobra em um 
único movimento.

Com dois lugares é movido por 
um modesto motor elétrico de 6 
quilowatts, portanto, de acordo 
com a legislação francesa, ele 
pode ser dirigido por alguém de 
apenas 14 anos e sem carteira de 
motorista. Chega a 45 quilômetros 
por hora. Quanto custa? A versão 
básica em torno de 6.000 euros. g

O FUTURO DA 
MOBILIDADE

AMI ONE CONCEPT,
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MODERNA, A AMI ONE 
CONCEPT ADOTA UMA FRENTE 
EXPRESSIVA SUBLIMADA POR 
UMA ELEGANTE ASSINATURA 

LUMINOSA EM Y, QUE LEMBRA 
A DO CONCEITO CXPERIENCE. 

       A CABINE É AGRADAVELMENTE 
ESPAÇOSA E FORTE EM TERMOS  DE FUNCIONALIDADE.

NO LADO DO PASSAGEIRO, A AMI ONE CONCEPT TEM 
UMA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DIMENSIONADA 
PARA UMA BOLSA DE MÃO OU MALA DE MÃO.

NO QUAL O SMARTPHONE É CENTRAL PARA A INTERFACE 
HOMEM-MÁQUINA. OS CLIENTES ACESSAM O AMI ONE 
CONCEPT USANDO SEUS SMARTPHONES. 

O AMI ONE CONCEPT É UM OBJETO 100% CONECTADO


