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Van 1919 tot op heden, 
ontdek de uitzonderlijke 
wagens die deel 
uitmaken van de Citroën 
autogeschiedenis.

1934 1939 1948 1955 1968

20191974

1970

    Als revelatie van de French Touch  
in de jaren ’90 met zijn kanaal “ 
Joli Dragon” wijdde Le Tone zich  
15 jaar lang aan alles wat te maken  
had met muziek, om uiteindelijk 
geleidelijk aan meer de richting  
van de illustratieve kunst in te slaan.  
Sinds 2011 brachten zijn creaties 

hem zelfs tot een expositie in het Centre Pompidou. 
Le Tone is zelf een bewonderaar van artiesten  
die hun kleuren volledig beheersen. Hij zelf heeft 
echter een zwak voor zwartwit, dat hij gebruikt  
om eenvoudige verhalen te vertellen die hij tekent  
met een vilstift in zijn schriften.

De 19_19 Concept is een zuiver 
elektrische auto met een spectaculair 
design geïnspireerd op de luchtvaart. 
Hij tilt het comfort naar ongekende 
hoogten en creëert een echt rijdend 
salon, dat rust op een intelligente 
ophanging. Hij biedt een rijbereik van 
800 km, autonome rijfuncties en een 
persoonlijke assistent.

Citroën lanceert de CX. Als resultaat 
van een doorgedreven technisch 

onderzoek van het merk biedt dit 
voertuig een voorin geplaatste 

combinatie motor-versnellingsbak, 
een hydropneumatische ophanging 

met constante hoogte, een holle 
kofferklepruit en een futuristisch 

dashboard. Innovaties die garant 
staan voor een briljante carrière.

Citroën zet het autolandschap  
op zijn kop met de Traction Avant.  
Dit voertuig pakt uit met een 
bijzonderheid waaraan hij zijn naam 
dankt: hij wordt aangedreven  
op de voorwielen.

Citroën lanceert de Tub, een bestelwagen 
van moderne conceptie met onder meer 
een zijdelingse schuifdeur. 
Deze zal opgevolgd worden door de  
Type H in 1948.

De 2 PK is ontworpen als een  
“economische en veilige wagen die 4 
personen en 50 kg bagage comfortabel 
kan vervoeren”.

De DS, die voorgesteld wordt op het 
Autosalon in 1955, heeft de vorm van  
een UFO en zijn aerodynamische lijn slaat 
iedereen met verstomming. Het door 
Flaminio Bertoni getekende futuristische 
design levert hem zijn bijnaam  
‘vliegende schotel’ op.

De tijd is rijp voor lichte, wendbare 
wagens zoals de Ami 6, de Dyane  
en uiteraard de Méhari, een originele 
polyvalente terreinauto.

Met zijn moderne uitstraling en zijn strakke stijl blijft 
de GS lange tijd een van de meest dynamische en 
comfortabele auto’s op de markt. Van deze berline 
met vlakke 4-cilindermotor en hydropneumatische 
ophanging worden bijna 2,5 miljoen exemplaren 
verkocht.
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GAMMA

CITROËN AMI
ELECTRIC

CITROËN Ë-BERLINGO
ELECTRIC
(MAAT M/XL)

CITROËN C5 AIRCROSS 
PLUG- IN HYBRID

(MAAT XS/M/XL)

CITROËN Ë-SPACETOURER
ELECTRIC

CITROËN C5 X 
PLUG- IN HYBRID

HET LEVEN IS MOOIER IN KLEUR.
CITROËN C3

CITROËN Ë-C4
ELECTRIC

CITROËN 
C3 AIRCROSS

(MAAT XS/M/XL)

CITROËN C5 X

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN C4CITROËN C1 CITROËN C3

CITROËN BERLINGO
(MAAT M/XL)

CITROËN SPACETOURER

CITROËN 
C5 AIRCROSS

IEDER  
ZIJN CITROËN

Zowel in de stad als op de weg, zult u opgetogen zijn over het comfort  
en welzijn in de auto, twee traditionele waarden van Citroën.
Vandaag de dag biedt Citroën u een gediversifieerd assortiment en de keuze tussen 
thermische en elektrische voertuigen aan.

100% ELEKTRISCH OF OPLAADBARE HYBRIDE
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NEGEN ESSENTIELE
TROEVEN

ESSENTIEEL

Waaronder de parkeersensoren voor- en achteraan, 
ideaal voor de stad.

12 RIJHULPSYSTEMEN

PAGINA’S 36 - 39

GECONNECTEERDE DIENSTEN
My Citroën Assist, My Citroën Drive en My Citroën Play.
PAGINA’S 32 - 35

Handig voor dagelijks gebruik dankzij de beperkte 
lengte van 3,99 m.

RUIM EN COMPACT

PAGINA’S 26 - 27

Performante en zuinige motoren, gehomologeerd 
volgens de jongste Euro 6-emissienormen.

MOTOREN VAN 
DE NIEUWSTE GENERATIE

PAGINA’S 40 - 41

LICHTSIGNATUUR
De voorkant wordt benadrukt door led-koplampen.
PAGINA’S 12 - 13

Om uw persoonlijkheid te benadrukken.
97 EXTERIEURCOMBINATIES

PAGINA’S 16 - 19

Brede en royale zetels met een bekleding die werd 
ontwikkeld in het kader van het Citroën Advanced 
Comfort®-programma voor meer welzijn.

ADVANCED COMFORT ZETELS

PAGINA’S 24 - 25

Zijdelingse Airbumps® om het koetswerk 
te beschermen en tegelijk de energieke stijl 
te versterken.

BESCHERMING TEGEN 
SCHOKKEN

PAGINA’S 14 - 15

INTERIEURSFEREN
Twee nieuwe, warme en elegante sferen zodat 
u zich er net zo goed voelt als in uw salon.
PAGINA’S 20 - 21

Bekijk alle video’s van 
Citroën C3 door deze code te 
scannen met uw smartphone.
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OVERZICHT
P. 10   STYLE
P. 22   WELZIJN
P. 30   SERENITEIT
P. 42   UITRUSTING
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STYLE
Bekijk alle video’s van  

Citroën C3 door deze code te 
scannen met uw smartphone.

STYLE

De Citroën C3 lapt alle stijlcodes van het 
stadssegment aan zijn laars met een sterke 
persoonlijkheid en een robuuste en energieke 
look. Zijn harmonieuze silhouet wordt nog 
versterkt door de grote wielen. Zijn zijdelingse 
Airbumps®* met drie reliëfcapsules onderaan 
de deur beschermen het koetswerk maar 
zetten ook zijn stijl kracht bij. Het design van 
deze beschermingen is terug te vinden in de 
nieuwe vormgeving van de achterzijruiten, 
die de grafische coherentie van de Citroën C3 
benadrukt. Vooraan geeft zijn hoge en 
horizontale motorkap hem een zelfverzekerde 
uitstraling.

Vermits de Citroën-wagens in de E.U worden op de markt gebracht, kunnen hun afwerkingen van het ene tot het andere land variëren. Om alle bijzonderheden over de beschrijving van de uitrustingen van elk model uit het Citroën 
gamma te ontdekken, gelieve het document “Technische Kenmerken en Belangrijkste Uitrsutingen”, 
dat u overhandigd wordt met deze brochure of uw Citroën-verkooppunt te raadplegen.
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De meer uitgesproken en dynamische neus van 
de Citroën C3 inspireert zich op de concept-car 
CXPERIENCE. De visgraten en de chroomlijst 
lopen door tot aan de led-dagrijlichten* en 
accentueren de breedte van de wagen. Ook de led-
koplampen bieden een technologisch perspectief. 
De mistlampen vooraan* werden ondergebracht in 
het onderste deel van de neus en kregen een 
gekleurde sierrand*.

* Naargelang de versie.

LICHT-
SIGNATUUR

STYLE12 13
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Het design van de zijdelingse 
Airbumps®* draagt bij tot de robuuste 
koetswerkstijl van de Citroën C3. Beter 
nog: ze beschermen het koetswerk 
doeltreffend tegen eventuele schokken 
van het dagelijkse verkeer.Ze bestaan 
uit drie reliëfcapsules onderaan de 
deuren, waarvan de eerste getooid is 
met een witte, rode of smaragdgroene 
rand, die perfect aansluit bij de 
gekozen kleur voor de sierrandenrond 
de mistlampen* vooraan.

De Citroën C3 is verkrijgbaar metof zonder 
Airbump®.
* Naargelang de versie.BE
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EEN BREDE 
WAAIER 
AAN 
PERSONALI-
SERINGS-
MOGELIJK-
HEDEN
De Citroën C3 bevestigt zijn positie van meest 
personaliseerbare berline in zijn klasse. Van een 
uiterst discreet exterieur tot een uitgesproken 
trendy look: u krijgt de keuze uit maar liefst 
97 koetswerkcombinaties. Kies uit de zeven 
koetswerkkleuren, vier dakkleuren* en vier Color 
Packs*. Daar komen nog eens drie interieursferen* 
bij. Al deze kleuren laten zich naar wens combineren.

* Naargelang de versie.
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4 
DAKKLEUREN

7 
KOETSWERKKLEUREN

97 
COM 
BINA 
SIES

4 
COLOR 
PACKS

De gekozen dakdecoratie* is steeds 
identiek aan die van de buiten- 
spiegelkappen en de sierrand van het 
achterzijruitje.

De Color Packs tooien zowel 
de randen van de mist- 
lampen vooraan als de 
Airbump®- omlijsting.

STYLE18 19
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Standaard bekleding

Techwood Sfeer*

Emeraude Sfeer*

Het personaliseringsaanbod voor de buitenzijde van 
de Citroën C3 is perfect afgestemd op het interieur, 
dat werd ontworpen als een echte leefruimte waar 
sereniteit centraal stat. Het interieur dompelt zijn 
inzittenden onder in een echte ‘cosy’ sfeer. Zijn dashboard 
oogt bijzonder verzorgd, zowel qua kleuren als qua 
materialen, die samen met de deuren en de zetels, 
een harmonieuze en behaaglijke sfeer creëren.

Naast de standaardsfeer met een zuivere look biedt 
de Citroën C3 twee nieuwe optionele interieursferen* 
met specifieke binnenbekledingen en kleuraccenten.

De Techwood*-sfeer getuigt van een hoogwaardig 
universum met kwalitatieve materialen die zacht aanvoelen. 
De combinatie van de Scandinavisch getinte sierstrip 
in imitatiehout en de lichte binnenbekleding bovenaan 
de zetels geeft het interieur een erg elegante toets.

De sfeer Emeraude* steunt op het contrast tussen 
overwegend donkere kleuren en kleuraccenten voor een 
dynamischere look. Een technische stof met 3D-patroon 
siert de bekleding terwijl een zwarte stof met ledereffect 
de dashboardsierlijst bedekt.

* Naargelang de versie.
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WELZIJN

VOOR EEN UNIEK ULTIEM COMFORT

WELZIJN
Citroën heeft een uitgebreid programma ontwikkeld om de bestuurder en zijn 
passagiers een ongekend ultiem comfort te bieden. Dit programma, CITROEN 
ADVANCED COMFORT ® genoemd, bestaat uit het brengen van innovatieve, 
technologische en intelligente oplossingen ten dienste van het welzijn.  
Er wordt dus rekening gehouden met alle verwachtingen van de gebruiker,  
wat de legitimiteit van Citroën in termen van het comfort van de auto bevestigt.  
Vier belangrijke thema's dicteren deze techniek van het welzijn: het cocoon effect,  
de uitvoerbaarheid, de vloeibaarheid en de sereniteit.

ALLE PRIKKELS 
FILTEREN

DE MENTALE 
BELASTING VERLICHTEN

HET LEVEN 
AAN BOORD VERBETEREN

HET GEBRUIK
VERGEMAKKELIJKEN
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De Citroën C3 beschikt tevens 
over zetels met een brede zitting 
en rugleuning, die inspiratie 
putten uit de meubelwereld. 
Hun confectie, die is ontstaan 
uit een geheel eigen innovatie 
van Citroën, garandeert de 
zachtheid van het zitkussen 
zonder enig gevoel van 
verzakking. De Advanced 
Comfort*-zetels bieden 
bovendien een ongeëvenaard 
rijcomfort op korte en lange 
ritten. Tot slot genieten de 
voorpassagiers een optimale 
lendensteun.

WELZIJN24 25
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RUIM EN 
COMPACT 
3,99 METER
De Citroën C3 biedt een opmerkelijk gevoel van 
interieurruimte en beschikt zowel voorin als achterin 
over een uitzonderlijk plaatsaanbod. De beenruimte is 
simpelweg ongeëvenaard. De bijzonder levendige en 
wendbare Citroën C3 leent zich met zijn compacte 
afmetingen dan ook perfect voor de stad dankzij een 
beperkte lengte van 3,99 meter. En voor nog meer 
comfort is hij uitgerust met elektrisch inklapbare 
buitenspiegels.

WELZIJN26 27
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EEN
KOFFER
VAN 
300 L
De Citroën C3 past zich aan elk gebruik aan dankzij 
zijn royale koffervolume van 300 liter, ideaal voor 
al uw bagage. En om het leven aan boord nog te 
vereenvoudigen, laat de Citroën C3 zich inspireren door 
uw dagelijks leven. De opbergruimtes zijn dus zo 
functioneel mogelijk, net als het centrale opbergvak dat 
vooraan een maximum aan plaats vrijmaakt, aangevuld 
met een groot handschoenkastje.

WELZIJN28 29
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SERENITEIT

SERENITEIT
Omdat uw comfort en veiligheid afhangen van een vloeiend en 
sereen interieurleven, werd de Citroën C3 uitgerust met 
ergonomische bedieningselementen en intuïtieve technologieën. 
Hij omvat diverse innovaties op het vlak van connectiviteit en 
twaalf rijhulpsystemen* die erg nuttig zijn in het dagelijkse leven.

* Naargelang de versie.
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Met de My Citroën-app kunt u in real time het rijbereik 
van de wagen en het resterende kilometeraantal 
controleren. Ze omvat ook de Citroën Connect Box*, 
die de diensten voor nood- en bijstandsoproepen met 
positiebepaling groepeert. Deze twee gratis diensten, 
die zeven dagen per week de klok rond bereikbaar zijn, 
zorgen bij pech of een ongeval voor een nauwkeurige 
plaatsbepaling en een snelle interventie van de 
hulpdiensten.

De intuïtieve en moderne 7”-touchscreen* van de 
Citroën C3 werd in het midden van het dashboard 
geplaatst en bevat de jongste generatie van het 
geconnecteerde navigatiesysteem* met 
aanraakscherm. Via de spraakherkenning bedient 
u het navigatiesysteem, de telefoon en de radio. 
Het systeem wordt gekoppeld aan geconnecteerde 
diensten zoals TomTom Traffic. Deze toepassing 
biedt realtime verkeersinformatie en geeft visuele 
en auditieve waarschuwingen voor gevarenzones 
(naargelang de geldende wetgeving in het betrokken 
land).

* Naargelang de versie

MY CITROËN ASSIST 
voor meer sereniteit

MY CITROËN DRIVE
voor meer comfort

SERENITEIT32 33
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Dankzij de Mirror Screen-technologie* kunt 
u uw smartphone aansluiten om zijn functies 
te bedienen via het centrale scherm van de  
Citroën C3. U vindt er uw multimediacontent terug 
en gebruikt uw smartphone en compatibele apps 
rechtstreeks vanaf de aanraaktablet van de wagen. 
Deze technologie is compatibel met Apple CarPlay® 
en Android Auto™. 

* Naargelang de versie.

MY CITROËN 
PLAY
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RIJBAAN 
ASSISTENT
Het systeem merkt op wanneer de wagen 
onbedoeld over een doorlopende of 
onderbroken witte lijn rijdt zonder dat 
de richtingaanwijzer ingeschakeld wordt 
en waarschuwt de bestuurder met een 
geluidssignaal en een verklikkerlampje 
op het dashboard.

De detectie van snelheidsborden en 
snelheidsaanbevelingen biedt u de mogelijkheid 
om de gedetecteerde snelheid in te stellen  
als adviessnelheid voor de snelheidsregelaar/ 
begrenzer.

CRUISE CONTROL/
SNELHEIDSBEGRENZER 
REKENING 
HOUDEND MET 
SNELHEIDS-
BEPERKINGEN

DODEHOEK- 
CONTROLE-
SYSTEEM *

Dit bewakingssysteem is erg nuttig op 
snelwegen. Het waarschuwt de bestuurder 
wanneer er zich een voertuig in de dode 
hoeken bevindt, door een oranje diode 
in de hoek van de buitenspiegels.

HERKENNING VAN 
VERKEERSBORDEN 
EN SNELHEIDS- 
BEPERKINGEN

PARKEERSENSOREN 
VOORAAN*

Dit systeem herkent snelheidsborden 
en geeft deze informatie aan de bestuurder 
door via het onafhankelijk scherm.

Dit systeem herkent snelheidsborden en geeft deze 
informatie aan de bestuurder door via het 
dashboard. Met zes parkeersensoren vooraan helpt 
dit systeem u om zonder schade in de buurt van 
andere voertuigen of voorwerpen te parkeren. 
Hoe dichter u bij een obstakel komt, hoe sneller de 
pieptonen elkaar opvolgen, tot er een constante 
toon weerklinkt.

Dit systeem waarschuwt de bestuurder wanneer 
het tijd is om een pauze in te lassen, namelijk 
na een totaal van twee uur rijden bij een snelheid 
van meer dan 65 km/u.

COFFEE BREAK 
ALERT

* Naargelang versie.

SERENITEIT

 12 RIJHULP- EN 
VEILIGHEIDSSYTEMEN

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR
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* Naargelang versie.

 12 RIJHULP- EN 
VEILIGHEIDSSYTEMEN

Met dit systeem kunt u uw Citroën C3 
vergrendelen, ontgrendelen en starten 
wanneer u eenvoudig uw sleutel op zak hebt. 
De auto herkent de bestuurder zodra hij 
het voertuig nadert.

KEYLESS 
ENTRY & START*

Zodra de achteruitversnelling geselecteerd 
wordt, geeft de camera het zicht achter 
de auto weer op de 7”-aanraaktablet, met 
kleuraanduidingen naargelang de nabijheid 
van hindernissen.

ACHTERUITRIJ- 
CAMERA*

ACTIVE  
SAFETY BRAKE*

Dit ondersteunende remsysteem vermindert 
het risico op een aanrijding. Het werkt 
vanaf 5 km/u met vaste of bewegende 
voorwerpen en met voetgangers tot een 
bepaalde snelhad. Wanneer een mogelijke 
aanrijding wordt gedetecteerd, wordt de 
bestuurder gewaarschuwd. Als die dan niet 
reageert, remt het systeem automatisch zelf.

DRIVER  
ATTENTION ALERT*

Dit systeem analyseert het traject van de auto op 
zijn rijstrook. Als de aandacht van de bestuurder 
verslapt, wordt hij gewaarschuwd met een 
verklikker en geluidssignaal.

Deze functie zorgt voor de omschakeling van 
grote lichten naar dimlichten naargelang het 
verkeer, wanneer kruisende of voorbijstekende 
voertuigen worden gedetecteerd.

AUTOMATISCHE
OMSCHAKELING
NAAR 
GROOTLICHTEN*

Dit systeem voorkomt ongewenste verplaatsingen 
van het voertuig op een helling wanneer het 
rempedaal losgelaten wordt. De wegrijhulp 
op hellingen is actief op hellingen van meer 
dan 3% en stabiliseert het voertuig gedurende 
ongeveer twee seconden. Op die manier kan 
de bestuurder rustig overschakelen van 
het remnaar het gaspedaal.

HILL START 
ASSIST

SERENITEIT

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR
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De Citroën C3 biedt een onvergelijkbaar rijplezier in de stad maar beschikt ook 
over uitstekende wegkwaliteiten. Die troeven dankt hij aan zijn performante 
PureTech-benzinemotoren en BlueHDi-diesels, die zich efficiënt en zuinig tonen 
en die gehomologeerd zijn volgens de jongste Euro 6-emissienorm.

EFFICIËNTE 
MOTOREN

De EAT6-automaat (Efficient Automatic Transmission met zes verhoudingen), 
Cdie verkrijgbaar is op de 1.2 PureTech 110 S&S-benzinemotor, verzekert snelle 
schakelovergangen voor een erg vlotte rijervaring en een hoog gebruikscomfort. 
Zijn rijcomfort maakt uw dagelijkse ritten nog aangenamer.

AUTOMATISCHE EAT6-VERSNELLINGSBAK 
VOOR EEN HOOGSTAAND RIJPLEZIER

SERENITEIT40 41
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EMERAUDEONYX ZWART

KOETSWERKKLEUREN

KLEUREN AIRBUMP®

BANQUISE WIT (O)

SPRING BLUE (M)

ACIER GRIJS (M)

PERLA NERA ZWART (M)

SABLE (M)

(M) : metaalkleur – (O) : opaal

INTERIEURSFEREN

DAKKLEUREN

OPAAL WITZWART MET ROOD INZETSTUK ZWART MET EMERAUDE INZETSTUKZWART MET WIT INZETSTUK

STANDAARD BEKLEDING

EMERAUDE SFEER

Citroën C3 is beschikbaar in eenkleurig en tweekleurige uitvoering.

Citroën C3 is beschikbaar met of zonder Airbump ®.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING

PLATINIUM GRIJS (M)

ADEN ROOD

TECHWOOD SFEER

ELIXIR ROOD (M)

42 43
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BELANGRIJKSTE STANDAARD 
UITRUSTING NAARGELANG DE VERSIE
 

C3 START C3 LIVE C3 FEEL C3 SHINE

COMFORT

In 2 delen neerklapbare achterbank 2/3 - 1/3 

Airconditioning

Automatische airconditioning

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Elektrische stuurberkachtiging

Elektrische en sequentiële ruitbediening vooraan

Elektrische ruitbediening vooraan

12V-aansluiting vooraan

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels 

Bestuurderszetel met hoogteregeling

Stuurwiel regelbaar in hoogte en diepte 

MULTIMEDIA EN NAVIGATIE

Citroën Connect Radio op 7" aanraaktablet

Bluetooth® handenvrije kit en USB-aansluiting 

Mirror Screen (1)

Boordcomputer 

Audio system MP3 4LS (DAB+) 

Audio System MP3 6LS (DAB+)

VEILIGHEID

ABS, BAS, EBD

Frontale, gordijn en zijdelingse airbags

Bandendrukcontrolesysteem

EBD

LED dagrijlichten

ISOFIX-bevestigingen op passagiersplaatsen achteraan

Bandenreparatiekit

LED-koplampen

Mistlampen vooraan
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(1) Compatibel met Android Auto™ en Apple CarPlay®.

De volledige in deze brochure beschreven uitrusting maakt deel uit van de technologie van de Citroën C3. Omdat de wagens van Citroën in de EU op de markt komen, kan hun uitrusting van het ene land tot het andere verschillen. Meer informatie over de standaard of als optie verkrijgbare uitrusting vindt u in het document ‘Technische kenmerken en belangrijkste uitrusting’ bij deze brochure, of in uw 
verkooppunt Citroën.

BELANGRIJKSTE STANDAARD  
UITRUSTING NAARGELANG VERSIE
 

C3 START C3 LIVE C3 FEEL C3 SHINE

RIJHULP-EN MANOEUVRESYSTEMEN

Hill Start Assist 

Parkeerhulp achteraan 

Automatisch ontsteken van de lichten

Safety Pack: 
• Spoorassistentiesyteem 
• Coffee Break Alert 
• Trafic sign recognition& Intelligent, speed adaptation

Visibility Pack: 
• Automatische ontsteken van de lichten 
• Automatische ruitenwissers 
• Elektrochrome binnenspiegel

Snelheidsregelaar en -begrenzer 

ESTHETISCH EXTERIEUR EN INTERIEUR - VELGEN

Airbump® met gekleurde inleg (naargelang Color Pack)

Buitenspiegels met schelp in zwart glanzend

Vleugelverbreders en zijschorten mat zwart

15" wieldoppen CLIC

15" wieldoppen ARROW

16" Wieldoppen 3D STEEL & DESIGN

Achterlichten met 3D-effect

Stuurwiel met leder bekleed
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15” WIELDOPPEN  
CLIC

16” WIELDOPPEN 3D 
STEEL & DESIGN

15” WIELDOPPEN  
ARROW

SELECTIE VAN ACCESSOIRES

VELGEN EN WIELDOPPEN

DIMENSIES

Smartphonehouder.

Vloermatten.

Dakstangen.

Trekhaak met gereedschapsloos 
demonteerbare kogel.

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

* Breedte met achteruitkiijkspiegels in- / uitgeklapt. Waarden in millimeter.

Motorisaties PureTech 83 
S&S BVM

PureTech 110 
S&S BVM6

PureTech 110 
S&S EAT6*

BlueHDi 100 
S&S BVM6

Verbruik (1) (2)

Verbruik lage snelheid 5.8 - 5.8 6.3 - 6.3 7.5 - 7.6 4.7 - 4.8

Verbruik gemiddelde snelheid 5.0 - 5.1 5.1 - 5.2 5.8 - 5.9 3.9 - 4.0

Verbruik hoge snelheid 4.7 - 4.8 4.7 - 4.7 5.0 - 5.1 3.6 - 3.7

Verbruik extra hoge snelheid 5.9 - 6.2 5.7 - 5.7 6.0 - 6.1 4.6 - 4.8

Gecombineerd 5.3 - 5.5 5.3 - 5.5 5.8 - 5.9 4.2 - 4.3

Gecombineerde CO2-uitstoot 120 - 124 121 - 123 132 - 133 111 - 112

(1) De verbruiks- en CO2-waarden worden gemeten volgens de nieuwe WLTP-cyclus (Verordening EU 2017/948) en de 
waarden worden omgezet naar de NEDC-cyclus om de vergelijkbaarheid met andere voertuigen te verzekeren. Neem 
contact op met uw verkooppunt voor meer informatie. De waarden houden geen rekening met de gebruiksomstandigheden, 
de rijstijl, de uitrusting of de opties en kunnen variëren naargelang de gebruikte banden. Voor meer informatie over 
brandstofverbruik en CO2 emissies kunt u de desbetreffende gids raadplegen, die beschikbaar is op de website “Énergivore” 
en gegevens bevat over alle nieuwe personenwagens. https://www.energivores.be/Intro_Car.aspx?lang=NL. 
(2) Geschatte indicatieve waarden, onder voorbehoud van de homologatie. Het aangegeven brandstofverbruik en de CO2 
-uitstoot zijn in overeenstemming met de WLTP-goedkeuring (EU-verordening 2017/948). Vanaf 1 september 2018 
worden nieuwe voertuigen ontvangen op basis van de Globally Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), een 
nieuwe, meer realistische testprocedure voor het meten van het brandstofverbruik en CO2 -uitstoot. Deze WLTP-procedure 
vervangt volledig de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC), de eerder gebruikte testprocedure. Aangezien de 
testomstandigheden realistischer zijn, zijn het brandstofverbruik en de CO2 -emissies gemeten met de WLTP-procedure in 
veel gevallen hoger dan die gemeten met behulp van de NEDC-procedure. Het brandstofverbruik en de CO2 -uitstoot 
kunnen variëren, afhankelijk van specifieke uitrusting, opties en soorten banden. Zorg ervoor dat je dichter bij jouw 
verkooppunt komt voor meer informatie. (2) Data mini - maxi, naargelang de uitrusting. 
* EAT6: Automatische transmissie met 6 versnellingen.

16” ALUMINIUM VELGEN  
HELLIX

BELANGRIJKSTE UITRUSTING

verkiest  – Vermits de Citroën-wagens in de E.U. worden op de markt gebracht, kunnen hun afwerkingen van het ene tot het andere land variëren. Om alle bijzonderheden over de beschrijving van de uitrustingen van elk model uit het Citroën
gamma te ontdekken, gelieve het document “Technische Kenmerken en Belangrijkste Uitrustingen”, dat u overhandigd wordt met deze brochure of uw Citroën-verkooppunt te raadplegen. De weergave van de koetswerkkleuren is louter indicatief daar de druktechnieken  
geen natuurgetrouwe weergave van kleuren toelaten. Dit document betreft enkel de gecommercialiseerde voertuigen in de E.U. De informatie over de modellen en hun kenmerken stemt overeen met de beschrijving die werd gemaakt op het moment van het ter perse gaan  
en mag niet als contractueel beschouwd worden. Citroën behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de kenmerken van de voorgestelde modellen te wijzigen, zonder daarvoor dit document aan te passen. Automobiles Citroën verklaart dat, door het toepassen 
van de bepalingen van de richtlijn EEG nr 2000/53 EG van 18 september 2000 met betrekking tot de afgedankte voertuigen, zij de vooropgestelde objectieven behaald heeft en dat de gerecycleerde materialen gebruikt worden in de productie van haar gecommercialiseerde 
producten. Verantwoordelijke uitgever : Anne-Laure Brochard - Citroën Belux n.v. - Bourgetlaan 20, 1130 Brussels - KBO nr. : 0448813060, FSMA nr. : 019653A, tel nr. : 022066800 – Milieu-informatie [KB 19/03/2004] www.citroen.be

C O N T R A C T

WAARBORGVERLENGING : TOT 6 JAAR bijkomende garantie, van 10 000 tot 200 000 km (1). Verlenging van de constructeurs garantie (2).
 Citroën Assistance 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Onmiddellijke identificatie in het hele Citroën-netwerk.

GARANTIE & ONDERHOUD : TOT 8 JAAR, van 10 000 tot 200 000 km (1). Voordelen van het contract Onderhoud & Garantieverlenging. 
 Verlenging van de constructeursgarantie (2). 

SERVICE INBEGREPEN :  TOT 6 JAAR bijkomende garantie van 10 000 tot 200 000 km (1). Voordelen van het contract Garantie 
 en Onderhoud. Vervanging van slijtdelen (behalve banden).

(1) Naargelang wat het eerst wordt bereikt. Kilometerstand te rekenen vanaf 0. Looptijd te rekenen vanaf de datum van inverkeerstelling. (2) De constructeursgarantie gaat niet in tegen de wettelijke  
rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door de constructeursgarantie 

W A A R B O R G

CONSTRUCTEUR (1) : 2 JAAR, herstelling of vervanging van defecte onderdelen. Citroën Assistance 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
LAK : 3 JAAR voor perxonenwagens. 2 jaar voor bedrijfsvoertuigen.
ANTIPERFORATIE : 12 JAAR voor personenwagens. 5 jaar voor bedrijfswagens.

(1) De constructeursgarantie gaat niet in tegen de wettelijke rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door de constructeursga-
rantie. Voor bijkomende informatie raadpleegt u de gedetailleerde voorwaarden in uw Citroën verkooppunt.

DOWNLOAD DE MOBIELE APP SCAN MY CITROËN 
om alle boorddocumentatie binnen handbereik te hebben! Dankzij de verhoogde realiteit scant u  
de elementen van uw wagen en krijgt u rechtstreeks toegang tot de elementen die u interesseren.

ALLES IS INBEGREPEN, U HOEFT ENKEL NOG TE TANKEN.
Met Private Lease van PSA Finance is alles, behalve de brandstof, inbegrepen. Zodra u intekent, weet u exact waar u aan toe bent en waar u naartoe gaat aan het stuur 
van uw auto. Het Private Lease product is een verhuur op lange termijn zonder aankoopoptie, voorbehouden aan particulieren woonachtig in België, aangeboden door 
PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussels, KBO nr. 0417.159.386, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A, onder voorbehoud van 
goedkeuring van het dossier. Inbegrepen diensten zijn de volgende: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijks Verkeersbelasting, totale garantie, 
Citroën TotalDrive (onderhoud, werkuren en slijtagestukken), bijstand, Verzekering BA en schadedekking voertuig.

Verhuur Lange Termijn Free2Move Lease Belgium geeft u de mogelijkheid om uw Citroën, tevens ook lichte vracht, te huren aan op maat gemaakte 
voorwaarden volgens uw professionele activiteit en grootte van uw wagenpark.De looptijd (van 24 t/m 60 mnd) en de kilometers (tot 200 000 km) 
afgesproken bij ondertekening van het contract zijn altijd aan te passen volgens het werkelijke gebruik van uw voertuig. Onze offerte in Verhuur 
Lange Termijn geeft u ook toegang tot bijkomende diensten zoals Fleet Sharing & Connected Fleet. Free2Move Lease Belgium, afdeling van PSA 
Finance Belux S.A. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussels, KBO n° 0417.159.386, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A. Ontdek onze 
aanbiedingen en diensten op www.free2move-lease.be

EVALUEER, PLAATS EN DEEL UW MENING OVER UW VOERTUIG ONLINE 
of in een Citroën-verkooppunt na de aankoop of na een interventie op uw voertuig in de werkplaats. 
De beoordeling en uw mening worden gepubliceerd op de website van Citroën.

DOWNLOAD DE MOBIELE APP MY CITROËN 
en profiteer van een gepersonaliseerde opvolging van uw wagen en alle Citroën-diensten vanop  
uw smartphone.

klantbeoor- 
delingen

citroen.be
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OM HET CITROËN GAMMA TE ONTDEKKEN
Surft u naar www.citroen.be of download de gratis applicatie. JA
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