
CITROËN SPACETOURER



CITROËN zorgt met de Traction 
Avant voor opschudding in de 

autowereld. Deze auto heeft een 
bijzondere eigenschap waaraan hij 

zijn naam te danken heeft: 
Traction Avant betekent namelijk 

voorwielaandrijving.

De CITROËN Type A gaat in serieproductie. CITROËN introduceert de TUB, een 
moderne bestelwagen met onder andere 
een schuifdeur. Hij wordt opgevolgd door 
de Type H in 1948.

De 2CV verschijnt op het toneel, 
ontworpen als ‘een zuinige en veilige 
auto waarmee zo comfortabel 
mogelijk 4 personen en 50 kg 
bagage kunnen worden vervoerd’.

1934

1919 1939 1948
Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de geschie-
denis van CITROËN hebben 
gemarkeerd.
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De CITROËN C4 CACTUS 
innoveert met zijn design 
en zijn beschermende 
AIRBUMPS®.

Het tijdperk van lichte en veelzijdige 
auto’s zoals de Ami 6 en de Dyane. En 
niet te vergeten de originele Méhari die 
zich op elk terrein thuis voelt en geschikt 
is voor vele gebruiksdoeleinden.

In de jaren 70 en 80 wordt het voor-
uitstrevende imago van het merk verder 
versterkt met de CX, de BX, de AX en ten 
slotte de XM, een reislimousine met het 
elektronisch gestuurde hydraulische 
Hydractive-veersysteem.

Als winnaar van de constructeurs- en rijderstitel in het 
wereldkampioenschap Rally-Raid van 1993 tot en 
met 1997 en houder van 8 constructeurstitels in het 
WRC en 2 in het WTCC, laat Citroën zich elk jaar 
opnieuw van zijn uiterst competitieve kant zien.

2014

1968 1974 2015

Als voortrekker van de French 
Touch in de jaren 90 met zijn hit 
«Joli Dragon» heeft Le Tone zich 
15 jaar gewijd aan de muziek, om 
zich sinds 2011 meer toe te 
leggen op de tekenkunst. Zijn 

werk is zelfs geëxposeerd geweest in het Centre 
Pompidou. Hoewel Le Tone een groot 
bewonderaar is van artiesten die hun kleuren 
beheersen, heeft hij zelf een voorkeur voor 
zwart-wit. Hiermee vertelt hij eenvoudige verhalen 
die hij met een viltstift aan het papier toevertrouwt.
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EEN CITROËN VOOR IEDEREEN 
Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt, uw CITROËN biedt u altijd 
onovertroffen comfort en rijplezier.

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5 CITROËN C5 TOURER

CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN C-ZERO CITROËN C3
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CITROËN SPACETOURER
GRENZELOOS GENIETEN VAN HET LEVEN
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DE 9 DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN 
VAN DE CITROËN SPACETOURER

3 LENGTES,
WAARONDER EEN COMPACTE 
XS-UITVOERING
De XS is een unieke uitvoering 
met een lengte van 4,60 m.

PAGINA 10 -11

DE HANDSFREE TE 
BEDIENEN SCHUIFDEUREN
Ingenieus: dankzij dit systeem kunt u 
de schuifdeuren openen en sluiten 
terwijl u uw handen vol hebt.

PAGINA 16 -17

PANORAMADAK
Een uniek uitzicht.

PAGINA 18 - 19

Ongekend ruim en veelzijdig.
FLEXIBILITEIT
PAGINA  22 - 23

VENDE PLUSPUNTEN 
SPACETOURER

MPACTE 

REN
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EEN HOOGTE VAN
 1m90

Onbeperkte toegang tot vrijwel 
alle parkeergarages

PAGINA 38 - 39

Technologie die het leven 
gemakkelijker maakt.

HET HEAD-UP
KLEURENDISPLAY

PAGINA 46

TE OPENEN 
ACHTERRUIT

Altijd praktisch.

PAGINA 24 - 25

HET COMFORT VAN 
CITROËN

Ontspannen rijden.

PAGINA 30-31

Een nieuw platform in combinatie 
met 4 motoren van 

de nieuwe generatie.

EFFICIENCY
PAGINA 42 - 43
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DE CITROËN SPACETOURER, GRENZELOOS GENIETEN 
VAN HET LEVEN

INHOUDSOPGAVE

DE CITROËN SPACETOURER, GRENZELOOS GENIETEN 
VAN HET LEVEN

INHOUDSOPGAVE

CITROËN SPACETOURER
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BLZ. 12 – CITROËN SPACETOURER

BLZ. 26 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

BLZ. 34 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS

BLZ. 42 – MOTOREN

BLZ. 44 – VEILIGHEID EN RIJHULPSYSTEMEN 

BLZ. 48 – FLEXIBILITEIT

BLZ. 50 – BELANGRIJKSTE UITRUSTING

INHOUD

BLZ. 12 – CITR

BLZ. 26 – CITR

BLZ. 34 – CITR

BLZ. 42 – MOT

BLZ. 44 – VEIL

BLZ. 48 – FLEX

BLZ. 50 – BELA

INHO

CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS

CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS LOUNGE
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3 LENGTESNGTES

Dankzij het nieuwe modulaire platform is de 
CITROËN SPACETOURER leverbaar in drie 
lengtes: twee uitvoeringen met gebruikelijke 
lengtes - M (4,95 m) en XL (5,30 m) - en 
een unieke, bijzonder compacte 
XS-uitvoering met een lengte van 4,60 m.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS leverbaar als XS, M en XL. (Ook leverbaar als CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE in M en XL)

De in deze brochure beschreven uitrustingselementen 
geven een volledig overzicht van de technologie van de 
CITROËN SPACETOURER. De uitvoeringen van de 
auto’s die CITROËN in de Europese Unie op de markt 
brengt, kunnen van land tot land verschillen. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, standaard 
of optioneel, verwijzen wij u naar het document 
«Prijslijst, uitrustingsspecificaties & technische 
gegevens» dat u kunt downloaden op de website 
www.citroen.nl.
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4,95 M4,60 M 5,30 M4,95 M4,60 M 5,30 M
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CITROËN
SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

De op een nieuw platform gebouwde CITROËN
SPACETOURER is de ideale auto om er met het
gezin of vrienden op uit te gaan. Het praktische
interieur is dankzij de verschuifbare en
uitneembare stoelen bijzonder flexibel in te
delen.
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Ontdek alle video’s van de 
CITROËN SPACETOURER door de QRcode 

te scannen met uw smartphone.
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CITROËN SPACETOURER14



Zowel bij alledaags gebruik als op vakantie kan de 
CITROËN SPACETOURER op alle soorten wegen 
uitstekend uit de voeten dankzij Grip Control. 
Deze geperfectioneerde antispinregeling verbetert 
de tractie door de aandrijving van de voorwielen 
aan te passen aan het type ondergrond. Dankzij 
de hoogwaardige geluidsisolatie van het interieur 
en de uitstekende wegligging wordt elke rit een 
plezierige en comfortabele ervaring.
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CITROËN SPACETOURER

Als u uw handen vol hebt, is het openen en 
sluiten van een autoportier geen sinecure. Bij de 
handsfree te bedienen schuifdeuren van de 
CITROËN SPACETOURER hoeft u slechts uw 
voet onder de hoek van de achterbumper te 
bewegen om de schuifdeur aan uw zijde te 
ontgrendelen en automatisch te laten openen. 
Praktisch, vernuftig en uniek. Met dezelfde 
beweging kunt u de schuifdeur ook weer sluiten 
en de auto vergrendelen.

HANDSFREE TE 
BEDIENEN 
SCHUIFDEUREN*

*Ook leverbaar op de CITROËN SPACETOURER BUSINESS 
LOUNGE en in een later stadium op de CITROËN 
SPACETOURER BUSINESS
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Dankzij het tweedelige panoramadak, waarvan beide 
delen afzonderlijk kunnen worden afgeschermd, 
profiteren alle inzittenden van de CITROËN SPACETOURER 
van het daglicht. Het centraal geplaatste Pavillon 
Comfort bevat de aanjagers die een zachte luchtstroom 
genereren. Zoals aan boord van een vliegtuig. De 
led-verlichting zorgt ‘s nachts voor een harmonieuze sfeer 
in het interieur.

GLAZEN PANORAMADAK*

* Ook leverbaar op de CITROËN SPACETOURER BUSINESS en de 
CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

CITROËN SPACETOURER18
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PERFECTE
PROPORTIES

De CITROËN SPACETOURER is leverbaar in 
3 lengtes: twee uitvoeringen met gebruikelijke 
lengtes, de M en XL, en de unieke uitvoering 
XS. Deze XS heeft een lengte van slechts 
4,60 m en biedt toch plaats aan 8 personen, 
met verrassend veel binnenruimte.
Met zijn compacte afmetingen en korte 
draaicirkel is deze compacte uitvoering zowel 
in de stad als op de buitenweg in zijn element.

CITROËN SPACETOURER20
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CITROËN SPACETOURER22



BIJZONDER
FLEXIBEL

De multifunctionele CITROËN SPACETOURER 
past zich aan al uw wensen aan. De 2de en 3de 
zitrij bestaan uit een 2-zitsbank en een stoel die 
onafhankelijk van elkaar kunnen worden 
verschoven (Niet leverbaar in NL) om zo de 
beschikbare beenruimte voor de passagiers aan te 
passen. Voor het vervoeren van allerlei soorten 
voorwerpen kunnen de rugleuningen van de 
stoelen onafhankelijk van elkaar worden 
neergeklapt, inclusief die van de 
voorpassagiersstoel. Desgewenst kunt u in een 
handomdraai de achterstoelen verwijderen zodat 
u beschikt over een volledig vlakke laadvloer en 
de beschikbare ruimte helemaal kunt benutten 
(van 3397 liter bij de XS tot 4454 liter bij de XL). 
Voor optimaal comfort is er ook een uitvoering 
met 7 zitplaatsen en 2 verschuifbare individuele 
stoelen in plaats van de 2-zitsbank en de stoel op 
de 2de zitrij.
De passagiers profiteren van comfortabele 
voorzieningen zoals de zonneschermen, de 
uitklaptafeltjes en de bekerhouders. Bovendien 
beschikt het interieur over talloze 
opbergmogelijkheden. Het bovenste 
dashboardkastje kan worden gekoeld. Ten slotte 
bieden de aansluitingen (tot wel 7 in totaal) van 
het type AUX, USB, 12V of 220V u de 
mogelijkheid om uw draagbare apparatuur op te 
laden in de auto.
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De CITROËN SPACETOURER doet er alles aan 
om u het leven te vergemakkelijken. Ook als er 
weinig ruimte is achter de auto, kunt u dankzij 
de te openen achterruit* gemakkelijk 
voorwerpen in de bagageruimte leggen en eruit 
halen. Of een jas of een ander voorwerp van de 
hoedenplank pakken. Gemak dient de mens!

TE OPENEN 
ACHTERRUIT

* Ook leverbaar op de CITROËN SPACETOURER BUSINESS en 
de CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE26



CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS 
LOUNGE

Zowel de bestuurder als de passagiers profiteren 
van de kwaliteiten van de CITROËN 
SPACETOURER BUSINESS LOUNGE: 
het elegante design, het geraffineerde comfort 
en de hoogwaardige voorzieningen. 
De 4 of 5 in vergaderopstelling te plaatsen 
stoelen en het panoramadak staan borg voor 
een optimaal comfort.
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE28



De voorzijde wordt gekarakteriseerd door de forse 
bumper die de auto een stijlvol en degelijk aanzien 
geeft. Met zijn hoog geplaatste, brede koplampen lijkt 
hij te heersen over de weg. Daarnaast is de CITROËN 
SPACETOURER BUSINESS LOUNGE uitgerust met 
xenonkoplampen waarvan de lichtopbrengst twee keer 
zo groot is als die van halogeenlampen. Dit komt het 
rijcomfort ten goede en verbetert het zicht in het 
donker of bij slecht weer sterk.
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE30



RUIM EN 
UITNODIGEND
Met zijn luxe interieur biedt de CITROËN 
SPACETOURER BUSINESS LOUNGE zijn 
passagiers comfort van het hoogste niveau. 
Daarvan getuigen de salonopstelling van de met 
leder beklede, individuele stoelen en de 
verschuifbare en wegklapbare tafel, en de extra 
getinte achterste zijruiten die het interieur van de 
buitenwereld afschermen. De sfeerverlichting in 
het dak geeft het interieur een unieke sfeer.
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE32



INTUÏTIEF
TOUCHSCREEN*

Met de CITROËN SPACETOURER profiteert u van 
geavanceerde technologieën die autorijden 
gemakkelijker maken. Via het 7-inch touchscreen kunt 
u alle media-, telefoon- en navigatiefuncties bedienen. 
Met de functie Mirror Screen, die werkt met de 
3 technologieën Apple CarPlay®, MirrorLink® en 
Android Auto (komt later beschikbaar), kunt u veilig 
apps van uw smartphone via het touchscreen 
gebruiken. Het nieuwe 3D-navigatiesysteem CITROËN 
Connect Nav, dat via spraakcommando’s kan worden 
aangestuurd, informeert u in realtime over de 
verkeerssituatie. Daarnaast geeft het 
parkeerhulpsysteem Top Rear Vision het 
bovenaanzicht van de achterzijde van uw auto en de 
nabije omgeving ervan weer op het touchscreen om 
het achteruitrijden te vergemakkelijken.

TOP REAR VISION MIRROR SCREEN

* Leverbaar op de CITROËN SPACETOURER en de CITROËN 
SPACETOURER BUSINESS

NAVIGATIE
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Met zijn chique uiterlijk is de CITROËN 
SPACETOURER BUSINESS de ideale auto voor 
zakelijk personenvervoer. Het aantal zitplaatsen, 
de opstelling daarvan en de uitrusting kunt u aan 
uw eigen wensen aanpassen. Deze in 3 lengtes 
leverbare uitvoering biedt plaats aan tot wel 
9 inzittenden en hun bagage.

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS

CITROËN SPACETOURER BUSINESS

Met zijn chique uiterlijk is de CITROËN
SPACETOURER BUSINESS de ideale auto voor 
zakelijk personenvervoer. Het aantal zitplaatsen, 
de opstelling daarvan en de uitrusting kunt u aan 
uw eigen wensen aanpassen. Deze in 3 lengtes 
leverbare uitvoering biedt plaats aan tot wel
9 inzittenden en hun bagage.

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
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De veelzijdige en flexibele CITROËN SPACETOURER BUSINESS 
is leverbaar in 3 uitvoeringen. In de uitvoering M kan de bagageruimte 
worden vergroot van 507 liter tot 2228 liter door de stoelen van de 
3de zitrij te verwijderen en zelfs tot 3968 liter door ook de stoelen van 
de 2de zitrij te verwijderen. In de uitvoering XL kan de bagageruimte 
worden vergroot van 912 liter tot maar liefst 4554 liter door alle 
achterstoelen te verwijderen.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS36
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS38



Dankzij een hoogte van slechts 1,90 m zijn 
(ondergrondse) parkeergarages van appartementen-
complexen, winkelcentra en vliegvelden toegankelijk 
voor de CITROËN SPACETOURER, wat van 
vergelijkbare auto’s niet altijd kan worden gezegd.

ONBEPERKT TOEGANG TOT
PARKEERGARAGES*

* Geldt ook voor de CITROËN SPACETOURER BUSINESS en de CITROËN 
SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS40



GEMAKKELIJK 
TOEGANKELIJK
Voor extra gebruiksgemak is de CITROËN 
SPACETOURER BUSINESS leverbaar met 
elektrisch bedienbare schuifdeuren*. Ideaal voor 
de chauffeur: hij kan vanaf de bestuurdersplaats 
de schuifdeuren openen en sluiten zodat de 
passagiers dat niet hoeven te doen. De 
zitplaatsen van de 2de zitrij kunnen met één 
handbeweging worden weggeklapt voor een 
gemakkelijke toegang tot de 3de zitrij.

* Later leverbaar.
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MOTOREN42



NIEUWE
MOTOREN*

Bij de CITROËN SPACETOURER hebt u de keuze uit vier 
motoren die beschikken over de BlueHDi-technologie. Deze 
technologie maakt niet alleen een beduidend lagere uitstoot 
van stikstofoxide (NOx) mogelijk, maar ook een lager 
brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Het 
geraffineerde onderstel garandeert onder alle omstandigheden 
een uitstekende wegliging terwijl het moeiteloos de 
oneffenheden in het wegdek dempt. Dankzij de uitgebreide 
comfort- en veiligheidsuitrusting en het modulaire platform van 
de nieuwste generatie heeft de CITROËN SPACETOURER de 
maximale score van 5 sterren behaald bij de Euro NCAP-tests.

* Leverbaar op de CITROËN SPACETOURER, de CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS en de CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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SNELHEIDSBEGRENZER*
Het snelheidslimietherkenningssysteem informeert de bestuurder op elk 
moment over de ter plaatse geldende snelheidslimiet. Als de camera een 
verkeersbord met een snelheidslimiet heeft gedetecteerd, kan de 
bestuurder deze snelheid gebruiken als ingestelde snelheid van de cruise 
control/snelheidsbegrenzer. 

VEILIGHEID EN 
RIJHULPSYSTEMEN*

GROOTLICHTASSISTENT*
De grootlichtassistent zorgt dat automatisch overgeschakeld wordt van 
dimlicht op grootlicht en vice versa, afhankelijk van de detectie van 
andere voertuigen. Het systeem werkt in het donker vanaf 25 km/h en 
wordt uitgeschakeld zodra de snelheid lager wordt dan 15 km/h.

VEILIGHEID EN RIJHUPSYSTEMEN44



DRIVER ATTENTION 
ALERT-SYSTEEM*
Dit systeem houdt het rijgedrag van de bestuurder in de gaten met 
behulp van een multifunctionele camera boven aan de voorruit en 
detecteert het indommelen van de bestuurder. Als de bestuurder niet 
goed oplet, klinkt er een geluidssignaal en wordt er een melding 
weergegeven.
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LANE DEPARTURE WARNING 
SYSTEM (LDWS)*
Dit systeem waarschuwt de bestuurder als de auto een 
rijstrookmarkering overschrijdt zonder dat de richtingaanwijzer is 
ingeschakeld. Zodra het systeem detecteert dat de auto ongewild een 
(doorgetrokken of onderbroken) rijstrookmarkering overschrijdt, wordt 
de bestuurder gewaarschuwd met een geluidssignaal en een visuele 
waarschuwing op het instrumentenpaneel.
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ACTIEVE CRUISE CONTROL* (1)

De actieve cruise control past de snelheid van de auto aan die van de 
voorligger aan. Dit automatische snelheidsregelingssysteem kan door 
af te remmen op de motor de snelheid verlagen met 20 km/h. Het 
systeem gebruikt niet het remsysteem om de snelheid te verlagen. De 
actieve cruise control is bij uitstek geschikt voor drukkere auto- of 
snelwegen met een goede doorstroming.

HEAD-UP KLEURENDISPLAY*
Met dit systeem kan de bestuurder zijn blik op de weg gericht houden. 
De belangrijkste rijinformatie (actuele snelheid en adviessnelheid, 
instellingen van de cruise control/snelheidsbegrenzer, navigatie-
aanwijzingen en waarschuwing bij een dreigende aanrijding) wordt 
namelijk weergegeven op een transparant scherm in zijn blikveld. 
Uniek voor een auto in dit segment.

VEILIGHEID EN RIJHUPSYSTEMEN46



ACTIVE SAFETY BRAKE* (1)

Dit systeem, een van de noviteiten van de CITROËN SPACETOURER, 
maakt gebruik van de multifunctionele camera aan de bovenzijde van 
de voorruit om in de volgende gevallen de auto af te remmen voordat 
de bestuurder ingrijpt, om de kans op letsel bij de passagiers te 
verminderen:
– bij een snelheid van 0 tot 30 km/h wordt de aanrijding met een 
bewegend of stilstaand obstakel of een voetganger voorkomen;
– bij een snelheid vanaf 30 km/h wordt in elk geval de snelheid van de 
auto verlaagd voordat de aanrijding plaatsvindt.

DODEHOEKBEWAKING*
De dodehoekbewaking met ultrasoonsensoren maakt u door middel 
van een in de hoek van de buitenspiegel oplichtende oranje led attent 
op een voertuig dat zich in de dode hoek van uw auto bevindt.
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8P

7P 9P

8P

FLEXIBEL

De CITROËN SPACETOURER is leverbaar in
3 lengtes en beschikt afhankelijk van de uitvoering
over 5, 7 of 8 zitplaatsen. Het interieur is flexibel in
te delen dankzij de op rails verschuifbare en
uitneembare stoelen, zodat de bagageruimte kan
worden vergroot of extra beenruimte kan worden
gecreëerd. De stoelen met verstelbare rugleuning
(voorpassagiersstoel en individuele achterstoelen)
kunnen in een handomdraai in de tafelstand worden
gezet voor het vervoer van grote voorwerpen, zoals
hobbyspullen of meubels. (Niet leverbaar in NL)

CITROËN
SPACETOURER

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
De CITROËN SPACETOURER BUSINESS is 
leverbaar in 3 lengtes en met 8 of 9 zitplaatsen. 
Deze chique uitvoering is met name bestemd 
voor professioneel vervoer van personen 
(shuttleservice van een hotel, taxi enz.). De 
opstelling van de zitplaatsen en de uitrusting 
kunnen naar uw eigen wensen worden 
geconfigureerd, zodat u in feite beschikt over 
een auto ‘op maat’.
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UITERST
FLEXIBEL

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE
De CITROËN SPACETOURER BUSINESS 
LOUNGE is leverbaar in de 2 lengtes M en XL, 
en met 6 of 7 zitplaatsen. Het interieur kan 
desgewenst worden omgetoverd in een ware 
mobiele werkruimte dankzij de met leder 
beklede individuele stoelen die kunnen worden 
omgedraaid, en de verschuifbare en 
wegklapbare tafel. Het is een auto die bij uitstek 
geschikt is voor professionele doeleinden (auto 
met chauffeur, VIP-vervoer enz.).

7P

6P
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NAUTILUS (P)

GRIS PLATINIUM (M)

BLANC BANQUISE (N)

RICH OAK (P)

ORANGE TOURMALINE (P)

BLUE LAGOON (N) (1)

(CITROËN SPACETOURER)

GRIS ALUMINIUM (M)

NOIR ONYX (N) (2)

BLEU IMPÉRIAL (N)

CARROSSERIEKLEUREN
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(1) De kleur Blue Lagoon heeft een langere productie- en levertijd en is leverbaar tegen meerprijs. Raadpleeg uw CITROËN-dealer.

(2) De kleur Noir Onyx is leverbaar tegen meerprijs.
* Alleen in combinatie met een compatibele telefoon.
(M): Metallic – (P): Parelmoer – (N): Niet-metallic. De metallic- en parelmoerlakken en Noir Onyx zijn optioneel.

INTERIEURTHEMA’S

TEP CARLA NOIR (KUNSTLEER)
(Later leverbaar)

LEDER CLAUDIA
(CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE)

STOF MICA
(CITROËN SPACETOURER BUSINESS)

STOF GRAPHITE
(CITROËN SPACETOURER)
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Met uw CITROËN kiest u voor kwaliteit, veiligheid, 
stijl en functionaliteit. Het gamma originele 

Citroën-accessoires is speciaal voor uw auto ontwikkeld. 
Zo kunt u een auto creëren die perfect aan uw 

persoonlijke smaak en wensen is aangepast. Maar dat 
niet alleen... De onder zware omstandigheden geteste 

originele Citroën-accessoires voldoen aan de hoogste 
kwaliteits- en veiligheidsnormen. Bovendien heeft 
CITROËN als aanvulling op het gamma originele 

accessoires een breed assortiment van aanvullende 
accessoires van de beste merken voor u samengesteld, 

voor nog meer rijplezier, waar u ook gaat. Alle 
Citroën-accessoires zijn getest en gekeurd door onze 

ingenieurs en hebben een garantie van 1 jaar. 
Download voor meer informatie over onze accessoires 

de accessoirebrochure op accessories.citroen.com/
Showroom/nl-NL/home.

ACCESSOIRES 

WIELDOP
SPYKE 16”

(CITROËN SPACETOURER 
BUSINESS)

WIELDOP
PENTAGON 17”

(CITROËN SPACETOURER FEEL)
(niet leverbaar in NL)

LICHTMETALEN VELG  
CURVE 17”

(CITROËN SPACETOURER SHINE 
en CITROËN SPACETOURER 

BUSINESS LOUNGE)

VELGEN EN 
WIELDOPPEN
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FIETSENDRAGER OP TREKHAAK TABLETHOUDER SMARTPHONEHOUDER/BEKERHOUDER

ASSORTIMENT DAKKOFFERS EN ALLESDRAGERS VAN CITROËN
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*Alle gegevens met betrekking tot de motoren kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Ga naar 
de website citroen.nl voor de meest recente gegevens. De bovenstaande verbruikscijfers zijn 
officiële waarden die zijn vastgesteld aan de hand van Europese normen die gelden voor alle 
fabrikanten en alle auto’s die in Europa worden verkocht. Deze waarden komen tot stand onder 
specifieke, voorgeschreven testomstandigheden (temperatuur, gewicht van de auto, type 
rollentestbank enz.) en met een uiterst rustige rijstijl. In de praktijk zal het brandstofverbruik van uw 
auto van deze officiële waarden afwijken: het verbruik wordt immers beïnvloed door het verkeer, de 
weersomstandigheden, de belading van de auto, uw rijstijl, de bandenspanning, de aanwezigheid 
van allesdragers (ook zonder belading), veelvuldig gebruik van de airconditioning en/of de 
verwarming, de staat van de auto enzovoort. Zie voor meer informatie over het verbeteren van uw 
brandstofverbruik «Tips voor groen rijden» op citroen.nl

** Ondervoorbehoud homologatie.

De getoonde modellen in de brochure zijn :
CITROËN SPACETOURER SHINE, Leder Claudia (Niet leverbaar in Nederland);
CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE, Leder Claudia ;
CITROËN SPACETOURER BUSINESS, Stof Mica.

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT (ECE-NORM 1999-100)*

Motoren**
Binnen bebouwde 

kom (l/100km)

Buiten 
bebouwde 

kom
(l/100 km)

gecombineerd
(l/100 km)

CO2-uitstoot
(g/km)

BlueHDi 95 vanaf 5,7 t/m 6,0 vanaf 5,2 t/m 5,4 vanaf 5,5 t/m 5,6 vanaf 144 t/m 148

BlueHDi 95 S&S ETG vanaf 5,3 t/m 5,5 vanaf 5,1 t/m 5,3 vanaf 5,2 t/m 5,4 vanaf 135 t/m 139

BlueHDi 115 S&S vanaf 5,5 t/m 5,6 vanaf 4,9 t/m 5,0 vanaf 5,1 t/m 5,2 vanaf 133 t/m 137

BlueHDi 150 S&S 5,9 vanaf 4,9 t/m 5,3 vanaf 5,3 t/m 5,6 vanaf 139 t/m 147

BlueHDi 180 S&S EAT6 vanaf 6,1 t/m 6,4 vanaf 5,4 t/m 5,7 vanaf 5,7 t/m 6,0 vanaf 151 t/m 159

881 Empattement : 2925(1) / 3275(2)(3) 

Longueur : 4606(1) / 4956(2) / 5308(3) 

803(1)(2) / 1153(3)  

1627

1920

2204

19
05

(1
)  /

 1
89

0 
(2

)(3
)(4

)

1600

(1) XS – (2) M – (3) XL.
(4) 1940 met verhoogd laadvermogen.

RESPECT
VOOR HET MILIEU

Wielbasis

Lengte
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• COMMERCIËLE GARANTIE 2 JAAR
Reparatie of vervanging van defecte onderdelen.
Citroën Assistance, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

• GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT
12 jaar voor personenauto’s.
5 jaar voor bedrijfsauto’s.

• LAKGARANTIE
3 jaar voor personenauto’s.
2 jaar voor bedrijfsauto’s.

• VERVANGEND VERVOER
U krijgt tegen een voordelig tarief een leenauto aangeboden als uw auto in de werk-
plaats is.

• VERLENGDE GARANTIE
Met de verlengde garantieverzekering van MyCITROËN FreeDrive kunt u de twee jaar 
commerciële garantie verlengen tot drie, vier of vijf jaar. De Citroën Erkend Reparateur 
verhelpt dan gratis en vakkundig alle elektrische, hydraulische of mechanische proble-
men die onder de dekking vallen. Daarnaast dekt de verlengde garantieverzekering 
uitgebreide pechhulpverlening in bijna heel Europa met Citroën Assistance. U kunt deze 
verlengde garantieverzekering direct afsluiten bij aanschaf van uw nieuwe auto, maar 
ook gedurende de commerciële garantieperiode van 24 maanden. 

MyCITROËN FreeDrive is toegesneden op uw persoonlijke situatie. Naast de keuze voor
de looptijd en het aantal kilometers, kunt u een verlengde garantieverzekering uitbrei-
den met een aantal bouwstenen.

• BOUWSTENEN
Voorgeschreven onderhoud
Vervanging van slijtagedelen
Een jaarlijkse aircocheck
Het Citroën-bandencontract

Voor meer informatie of het afsluiten van MyCITROËN FreeDrive kunt u contact opne-
men met uw Citroën-dealer of kijk op www.citroen.nl/freedrive

VOOR ZEKERHEID GAAT U NAAR DE CITROËN-DEALER

Automobiles CITROËN: naamloze vennoots-
chap met een kapitaal van 159.000.000 euro - 
hoofdkantoor: 6, rue Fructidor, 75017 paris 17, 
Frankrijk – rCS paris 642 050 199. dit document 
betreft uitsluitend auto’s die in de europese Unie 
worden verkocht. de in dit document vermelde 
informatie over de model-len en hun kenmerken 
was actueel ten tijde van het ter perse gaan van 
deze uitgave: deze informatie is niet bindend. 

CITROËN behoudt zich het recht voor om zonder 
kennisgeving vooraf de kenmerken van de hier 
getoonde uitvoeringen te wijzigen, zonder de 
verplichting dit document te hoeven aanpas-sen. 
Automobiles CITROËN verklaart hierbij dat aan 
de bepalingen van de eg-richtlijn nr. 2000/53 
Cevan 18 september 2000 met betrekking tot 
sloopauto’s is voldaan en dat bij de fabricage van 
door CITROËN verkochte auto’s gebruik wordt 

gemaakt van gerecyc-lede materialen. de weerge-
geven kleuren geven slechts een indicatie van de 
daadwerke-lijke kleur; met de huidige druktech-
nieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweer-
gave niet mogelijk. de door carrosseriebedrijven 
omge-bouwde auto’s kunnen verschillen qua 
tech-nische kenmerken, prestaties, brandstofver-
bruik, Co2-uitstoot en uitrusting van de hier 
getoonde uitvoeringen. Wij heb-ben deze bro-

chure met uiterste zorg samengesteld. Mocht u 
desondanks een fout ontdekken, neem dan 
gerust contact met ons op. neem voor meer infor-
matie contact op met de telefonische klantenser-
vice van CITROËN of ga naar www.CITROËN.nl. 
neem voor meer informatie over de diensten 
van CITROËN contact op met een van onze dea-
lers. CITROËN Assistance: 0800-022 22 44 
(gratis nummer).

CITROËN : 
SERVICE DIE U MAG VERWACHTEN

 

TRANSPARANTIE
OM UW VERTROUWEN
TE WINNEN

CITROËN
&YOU citroen.nl

beoordelingen van klanten
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Leer het gamma van CITROËN kennen ga naar www.citroen.nl 
(met uw smart-phone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app.
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