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Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de 
geschiedenis van CITROËN 
hebben gemarkeerd.

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.
Inmiddels zijn bijna alle 

automerken overgestapt op 
voorwielaandrijving.

1934

1919 1939 1948
De Citroën Type A gaat in serieproductie. Citroën introduceert de TUB, een moderne 

bestelwagen met onder andere een schuif-
deur. Hij wordt in 1948 opgevolgd door de 
Type H.

De 2CV verschijnt op het toneel, 
ontworpen als «een zuinige en veilige auto 
waarmee zo comfortabel mogelijk vier per-
sonen en 50 kg bagage kunnen worden 
vervoerd».
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BEKIJK DE 
BEELDEN

VAN DE
TERUGKEER
VAN CITROËN 
IN DE 
RALLYSPORT

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.

2014
De CITROËN C4 CACTUS 
innoveert met zijn 
design en zijn beschermende 
Airbumps®.

1968
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 alle 
gebruiksdoeleinden.

1974
In de jaren 70 en 80 wordt het 
vooruitstrevende 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 vijfvoudig winnaar van de constructeurstitel in het wereldkampioen-
schap Rally-Raid tussen 1993 en 1997, acht kampioenschappen in 
het WRC tussen 2003 en 2012 en drie opeenvolgende titels in drie 
deelnames aan het WTCC 2014-2016), beschikt CITROËN over een 
uitzonderlijke erelijst. Met zijn buitengewone mentaliteit en zijn passie 
voor uitdagingen, maakt het merk in 2017 weer zijn opwachting in het 
WRC, met één enkel doel: weer de onbetwiste nummer 1 worden.

2017
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GAMMA

ER IS 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 C4 CACTUS

CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN C-ZERO

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C1

CITROËN E-BERLINGO 
MULTISPACE
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BEKIJK DE STAD EENS OP EEN ANDERE 
MANIER MET DE CITROËN C1

BEKIJK DE STAD EENS OP EEN ANDERE
MANIER MET DE CITROËN C1
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PLUSPUNTEN

ZES PLUSPUNTEN 
VAN DE CITROËN C1

ONWEERSTAANBAAR 
UITERLIJK

PERSONALISATIE

BLZ. 10 -11

BLZ. 14 - 15

Dynamische lijnen en een 
sympathieke uitstraling.

3- en 5-deurs, Airscape-uitvoeringen 
(met vouwdak), 8 carrosseriekleuren, 
6 two tone-kleurcombinaties, 
3 kleurrijke interieurthema’s.

COMPACT
BLZ. 12 -13
3,46 m en 3- of 5-deurs.
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AIRSCAPE
BLZ. 18 - 19

Elektrisch bedienbaar vouwdak.

COMFORT

BLZ. 20 - 25

Dankzij onder andere Mirror Screen 
optimaal aangepast aan het moderne 

stadsleven.

MOTOR
BLZ. 30 - 31

Laag brandstofverbruik, veel rijplezier.
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BLZ. 10 - DESIGN

BLZ. 16 - COMFORT

BLZ. 26 - TECHNOLOGIEËN

BLZ. 32 - UITRUSTING

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE8
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In stijl door de stad, met de CITROËN C1. Deze frisse, 
eigenwijze stadsauto is leverbaar als 3- en 5-deurs, en als 
de met een vouwdak uitgeruste Airscape. 
Hij onderscheidt zich door zijn optimistische design en 
sympathieke uitstraling, mede dankzij de brutaal ogende 
koplampen.
De verticaal geplaatste led-dagrijverlichting accentueert 
het vrolijke uiterlijk en geeft de CITROËN C1 nog meer 
karakter.

ONWEERSTAANBARE LOOK
OPTIMISTISCH EN DYNAMISCH

QR-code
Scan deze code met uw smartphone om de 

video’s over de CITROËN C1 te bekijken.
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DESIGN

De afmetingen van de CITROËN C1, zowel 
die van de 3- als van de 5-deurs, zijn bijzon-
der compact: 3,46 m lang, 1,62 m breed 
en 1,46 m hoog. Desondanks biedt hij 
comfortabel ruimte aan 4 personen.

EEN COMPACTE
3- OF 5-DEURS
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3M46
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DESIGN

Bij de vrolijke CITROËN C1 kunt u kiezen uit acht modieuze 
carrosseriekleuren, van tinten als Noir Caldéra, Gris Gallium, 
Gris Carlinite of Smalt Blue tot kleuren als Blanc Lipizan, Pacific 
Green, Rouge Scarlet of Jelly Red. Het eigenwijze karakter van de 
CITROËN C1 kan nog verder worden versterkt door te kiezen 
voor een two tone-kleurcombinatie, waarbij het dak in een andere 
kleur - Pacific Green, Gris Gallium of Noir Caldéra - is gespoten. 
Bij de Airscape-uitvoeringen kan het vouwdak in een met de 
carrosseriekleur contrasterende kleur worden uitgevoerd.

PERSONALISATIE
EEN VERFRISSEND GAMMA EN 
SPRANKELENDE COMBINATIES

Two-tone Noir Caldéra/
Dak Gris Gallium

Two-tone Pacific Green/
Dak Noir Caldéra

Two-tone Rouge Scarlet/
Dak Noir Caldéra

Two-tone Gris Gallium/
Dak Noir Caldéra

Gris Carlinite (M)Blanc Lipizan (N) Noir Caldéra (M) Pacific Green (N)Jelly Red (N)
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Two-tone Blanc Lipizan/
Dak Pacifi c Green

Two-tone Jelly Red/
Dak Gris Gallium

Gris Gallium (M) Smalt Blue (P) Rouge Scarlet (N)

(M): Metallic – (P): Parelmoer – (N): Niet-metallic.
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COMFORT16



De CITROËN C1 voelt zich in de stad als een vis in 
het water. Het comfort ligt op een hoog niveau dank-
zij de vele opbergmogelijkheden, de royale uitrusting 
en het gebruiksgemak van bijvoorbeeld de praktische 
en goed toegankelijke bagageruimte. 
En voor een optimaal rijplezier heeft de CITROËN C1 
een onberispelijke wegligging.

OPTIMAAL COMFORT
VOOR DAGELIJKS RIJPLEZIER
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COMFORT18



(1)

(2)

(3)

De CITROËN C1 is in de 5-deursuitvoering leverbaar met 
vouwdak, de Airscape. Dit stoffen vouwdak is uitzonderlijk 
groot (800 mm x 760 mm) en dankzij de elektrische 
bediening (tot 120 km/h) eenvoudig te gebruiken. 
Daarmee biedt de Airscape nog meer vrijheid en rijplezier! 
Het vouwdak is leverbaar in 3 kleuren: Sunrise Red (1), 
Night Blue (2) en Black (3).

OPEN
GENIET VAN ELKE RIT
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COMFORT20



9M60
Dankzij de compacte afmetingen van de CITROËN C1 is hij 
uiterst wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren. Zo 
heeft hij een draaicirkel van slechts 9,60 m. Voor optimaal 
rijplezier werkt de elektrisch bekrachtigde besturing bij alle 
snelheden licht en exact.

DRAAICIRKEL
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COMFORT

De CITROËN C1 is ontworpen om het 
dagelijkse leven zo gemakkelijk mogelijk 
te maken: de praktische, gemakkelijk 
toegankelijke bagageruimte heeft een 
inhoud van 196 liter, de achterbank is in 
2 delen neerklapbaar en de hoedenplank 
klapt bij het openen van de achterklep 
automatisch weg. Als de achterbank is 
neergeklapt, beschikt u zelfs over een 
bagageruimte van 780 liter.

196 L
BAGAGERUIMTE
GROOT EN PRAKTISCH
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Ook in het interieur ontpopt de CITROËN C1 zich als een 
ideale stadsauto. U beschikt over vele handige opberg-
ruimtes, zoals de bekerhouders en het dashboardkastje met 
klep dat plaats biedt aan een literfles. 
Natuurlijk is ook aan uw comfort gedacht: 7 inch touch-
screen*, automatische airconditioning*, bedieningsfuncties 
op het stuurwiel* enzovoort. 
En bij de 3-deurs uitvoeringen zijn de voorstoelen voorzien 
van een stoelpositiegeheugen.

* Afhankelijk van de uitvoering.

AFGESTEMD 
OP UW WENSEN 
OP-EN-TOP PRAKTISCH
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TECHNOLOGIEËN26



NUTTIGE TECHNOLOGIE 
VOOR ONTSPANNEN RIJDEN

Met standaard zes airbags en ESP, een systeem dat de 
koers van de auto bij gripverlies stabiliseert, een snel-
heidsbegrenzer* en een bandenspanningscontrole-
systeem vergemakkelijkt de CITROËN C1 u het leven.
Bovendien is de CITROËN C1 leverbaar met een 
keyless entry and start-systeem waarmee u de auto kunt 
ontgrendelen en de motor kunt starten zonder dat u de 
elektronische sleutel uit uw zak hoeft te halen.

* Afhankelijk van de uitvoering
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TECHNOLOGIEËN

Dit systeem activeert automatisch de 
remmen bij een kans op een aanrijding 
dankzij een camera en radars die boven 
aan de voorruit zijn gemonteerd.

*Optioneel.

ACTIVE 
CITY BRAKE*

RIJHULPSYSTEMEN
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HILL
START ASSIST
Op hellingen van meer dan 3%, zoals bij 
het verlaten van een parkeerkelder, houdt 
de Hill Start Assist de auto gedurende 
2 seconden automatisch op zijn 
plaats,zodat u rustig weg kunt rijden.

LANE DEPARTURE
WARNING SYSTEM*

Dit systeem waarschuwt de bestuurder als de 
auto een rijstrookmarkering overschrijdt 
zonder dat de richting-aanwijzer 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.

*Optioneel.

De achteruitrijcamera, waarvan de 
beelden op het 7 inch touchscreen 
worden weergegeven, maakt het mogelijk 
in de kleinste gaatjes in te parkeren, 
zonder dat u iets hoeft te raken.

*Optioneel of afhankelijk van de uitvoering.

ACHTERUITRIJ
CAMERA*
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De CITROËN C1 beschikt over een
innovatieve VTi 68-motor met een 
CO2-uitstoot vanaf 88 g/km.

De VTi 68-motor van de 
CITROËN C1 is bijzonder zuinig 
(gecombineerd brandstofverbruik 
vanaf 3,8 l/100 km).

De VTi 68-motor levert zowel 
binnen als buiten de stad
uitstekende prestaties.

TECHNOLOGIEËN30



De CITROËN C1 is even doordacht als zuinig 
dankzij het lage gewicht (840 kg), de banden met 
een bijzonder lage rolweerstand en de efficiënte 
motor van de nieuwste generatie. De CITROËN C1 
met de VTi 68-motor, gekoppeld aan een 5-ver-
snellingsbak en een Stop & Start-systeem, heeft 
een laag brandstofverbruik en geringe CO2-
uitstoot. Deze motor kan ook worden geleverd met 
een elektronisch gestuurde versnellingsbak. Hij 
beschikt over innovatieve, efficiënte en brand-
stofbesparende technologieën (gecombineerd 
brandstofverbruik vanaf 3,8 l/100 km en CO2-
uitstoot vanaf 88 g/km) en combineert dyna-
mische prestaties met veel rijplezier. 

MOTOR
ECO-EFFICIËNTE MOTOR

De VTi 68-motor van de CITROËN C1 voldoet aan 
de Euro 6-norm.
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UITRUSTING

VELG
15“ PLANET

VELG
15“ PLANET BLACK

VELGEN EN 
WIELDOPPEN

WIELDOP 
14“ STAR

WIELDOP 
15“ COMET

INTERIEURTHEMA’S

STOF MICA GREY STOF ZEBRA RED

STOF WAVE GREY LIGHT NERFLEDER BLACK
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De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de CITROËN C1. 
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, uitrustingsspecifi caties & technische gegevens» dat u kunt downloaden op de website citroen.nl.

PARKEERHULP 
VOOR EN ACHTER

SELECTIE 
ACCESSOIRES

KINDERZITJE 
« KIDDY CRUISERFIX PRO »

VERCHROOMDE 
ZIJSTOOTSTRIPS

(alleen leverbaar 
op de 3-deurs uitvoering)

SET MISTLAMPEN

VLOERMATTEN

STICKERSET
« CODE »

ALLESDRAGERS

DIFFUSOR ACHTER 
MET CENTRAAL UITLAATSIERSTUK
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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.

RESPECT 
VOOR HET MILIEU

AFMETINGEN

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

Motor (Euro 6)
In de bebouwde 

kom
(l/100 km)

Buiten de 
bebouwde kom 

(l/100 km)

Gecombineerd
(l/100 km)

CO2-uitstoot
(g/km)

VTi 68 S&S 4,5 3,4 3,8 88

VTi 68 ETG 5,0 3,8 4,2 97
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AUTOMOBILES CITROËN: Naamloze vennoot-
schap 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 wor-
den verkocht. De in dit document vermelde informatie 
over de modellen 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 kenmer-
ken 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 CE van 
18 september 2000 met betrekking tot sloopauto’s is 
voldaan en dat bij de fabricage van door Citroën ver-

kochte auto’s gebruik wordt gemaakt van gerecyclede 
materialen. De weergegeven kleuren geven slechts een 
indicatie van de daadwerkelijke kleur; met de huidige 
druktechnieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweer-
gave niet mogelijk. De door carrosseriebedrijven omge-
bouwde auto’s kunnen verschillen qua technische 
kenmerken, prestaties, brandstofverbruik, CO2-uitstoot 
en uitrusting van de hier getoonde uitvoeringen. Wij 

hebben deze brochure met uiterste zorg samengesteld. 
Mocht u desondanks een fout ontdekken, neem dan 
gerust contact met ons op. Neem voor meer informa-
tie contact op met de telefonische klantenservice van 
Citroën of ga naar www.citroën.nl. Neem voor meer 
informatie over de diensten van Citroën contact op met 
een van onze dealers. Citroën Assistance: 0800-022 
22 44 (gratis nummer).

CITROËN
SERVICE DIE U MAG VERWACHTEN

• COMMERCIËLE GARANTIE
Elke nieuwe Citroën heeft bij afl evering standaard 2 jaar commerciële garantie. Reparatie of ver-
vanging van een defect onderdeel als gevolg van een product- of fabricagefout is voor u koste-
loos. Gedurende de commerciële garantieperiode profi teert u tevens van Citroën Assistance.

• CITROËN ASSISTANCE
Hoe veilig en betrouwbaar uw Citroën ook is, u kunt altijd wel een keer te maken krijgen met pech. 
Citroën Assistance staat dag en nacht, 7 dagen per week, in bijna geheel Europa gereed om u in 
geval van pech weer op weg te helpen.

• CARROSSERIEGARANTIE
Nieuwe Citroën-personenauto’s hebben bij afl evering standaard 12 jaar carrosseriegarantie.

• LAKGARANTIE
Nieuwe Citroën-personenauto’s hebben bij afl evering standaard 3 jaar lakgarantie.

• VERLENGDE GARANTIE
Met de verlengde garantieverzekering van MyCITROËN FreeDrive kunt u de twee jaar commerciële 
garantie verlengen tot drie, vier of vijf jaar. Daarnaast dekt de verlengde garantieverzekering uitge-
breide pechhulpverlening met Citroën Assistance.
MyCITROËN FreeDrive is toegesneden op uw persoonlijke situatie. Naast de keuze voor de looptijd en het 
aantal kilometers, kunt u de verlengde garantieverzekering uitbreiden met de bouwstenen: onderhoud, 
vervanging van slijtagedelen (excl. banden), een jaarlijkse aircocheck en het Citroën-bandencontract.
Vraag uw dealer naar meer informatie en tarieven, of ga naar www.citroen.nl/freedrive.

• MYCITROËN CARD
Met deze kaart profi teert u een jaar lang, voor slechts € 49 van: Citroën Assistance, gratis APK-
controle, gratis bijvullen van vloeistoffen, gratis seizoenchecks, gratis bandenreparatie, gratis defecte 
lampjes vervangen, gratis voorruit(ster)reparatie en 10% korting op originele Citroën-accessoires.

• CITROËN SNELSERVICE
Bij een vestiging van Citroën Snelservice kunt u zonder afspraak terecht voor kleine spoedei-
sende reparaties. Bijvoorbeeld voor het vervangen van accu’s en ruitenwisserbladen, het ver-
nieuwen van banden, remmen en uitlaten, als mede voor het repareren van verlichting en 
ruiten. En ook voor een snelle bandencontrole kunt u direct bij ons terecht.

• MYCITROËN BANDENSERVICE
Maakt u gebruik van de MyCITROËN Bandenservice, dan wisselen wij in het najaar uw zomer-
banden om voor winterbanden en in het voorjaar uw winterbanden weer voor zomerbanden. 
Tegen een kleine vergoeding slaan wij de banden ook voor u op. In ons ‘bandenhotel’ bewa-
ren we ze voor u verzekerd en wel onder de juiste omstandigheden. Voorafgaand aan mon-
tage, controleren wij de kwaliteit en profi elen van uw banden. 

• VERVANGEND VERVOER
Terwijl onze monteurs met uw auto bezig zijn, hoeft u nooit zonder vervoer te zitten. Uw dealer 
kan u hier meer over vertellen!

• CITROËN RENT
Citroën Rent is dé oplossing als u tijdelijk een andere auto nodig hebt. Eentje met meer baga-
geruimte bijvoorbeeld, of met meer zitplaatsen. Via Citroën Rent kunt u bijna elk type Citroën 
van ons huren of shortleasen. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

• CITROËN ASSURANCE
Met Citroën Assurance kunt u met een extra veilig gevoel de weg op. Wij bieden Citroën-
rijders een aantrekkelijke verzekering die vrijwel alle situaties dekt. Onze premies zijn zeer 
gunstig. Kijk voor meer informatie of direct afsluiten op www.citroen.nl/assurance.

VOOR SERVICE EN ZEKERHEID GAAT U NAAR DE CITROËN-DEALER
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MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA 
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app. M
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