BEDRIJFSWAGENS CITROËN
NEMO, BERLINGO, JUMPY, JUMPER

1934
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.

1919
Maak kennis met de bijzondere
modellen die vanaf 1919 de
geschiedenis van CITROËN hebben
gemarkeerd.
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De CITROËN Type A gaat in
serieproductie.

1939
CITROËN introduceert de TUB, een
moderne bestelwagen met onder andere
een schuifdeur. Hij wordt in 1948 opgevolgd door de Type H.

1948
De 2CV verschijnt op het toneel,
ontworpen als ‘een zuinige en veilige
auto waarmee zo comfortabel
mogelijk vier personen en 50 kg
bagage kunnen worden vervoerd’.

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.

BEKIJK
DE BEELDEN

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.

2017
Als vijfvoudig winnaar van de constructeurstitel in het wereldkampioenschap 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 20142016), 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.

DE
INDRUKWEKKENDE
TERUGKEER
VAN CITROËN
IN DE
RALLYSPORT.
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CITROËN NEMO

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO ELECTRIC

BEDRIJFSWAGENGAMMA
Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt, uw CITROËN biedt u altijd
onovertroffen comfort en rijplezier.

CITROËN JUMPY
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GAMMA

CITROËN JUMPY COMBI

CITROËN JUMPER

CITROËN NEMO, BERLINGO,
JUMPY, JUMPER:
MAAK KENNIS MET DE BEDRIJFSWAGEN
DIE HET BESTE BIJ U PAST.
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INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE
P. 08 – CITROËN NEMO

P. 60 – CARROSSERIEKLEUREN

P. 16 – CITROËN BERLINGO

P. 61 – MOTOREN EN BRANDSTOFVERBRUIK

P. 30 – CITROËN JUMPY

P. 62 – BUSINESS CENTERS

P. 46 – CITROËN JUMPER

P. 63 – FINANCIERING EN SERVICES

De in deze brochure gepresenteerde auto’s kunnen zijn voorzien van optionele uitrusting. Ook de in deze brochure vermelde gegevens kunnen op optionele uitrusting
betrekking hebben. De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de CITROËN NEMO, de CITROËN BERLINGO,
de CITROËN JUMPY en de CITROËN JUMPER. 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.citroën.nl.

7

CITROËN NEMO
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DE ZES DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN
VAN DE CITROËN NEMO

EEN GROTE
LAADRUIMTE
Met plaats voor een Europallet.
PAGINA 12 - 13

EEN ECHTE
STADSAUTO
Compact en handzaam.
PAGINA 12 - 13

SCHUIFDEUREN
Gemakkelijk in- en uitladen.
PAGINA 12 - 13
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NUTTIGE LENGTE
VAN 1,50 M
Biedt een praktische laadruimte.
PAGINA 14 - 15

EEN RUIME EN
FUNCTIONELE CABINE
Met een ergonomische bestuurdersplaats.
PAGINA 14 - 15

HIGHTECH
UITRUSTING
Die dagelijks van pas komt.
PAGINA 14 - 15

Scan deze code met uw smartphone om de
video’s over de CITROËN NEMO te bekijken.
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TOT

TOT

TOT

TOT

2,50 m3 1,20 m 1,50 m 685 kg

TOT

TOT

180° 1,04 m

EEN UITERST COMPACTE EN
HANDZAME BEDRIJFSWAGEN
IDEAAL VOOR HET RIJDEN EN PARKEREN IN DE STAD
Ondanks zijn lengte van slechts 3,86 m beschikt de CITROËN NEMO
over een enorme laadruimte: een laadvermogen van 685 kg, een
laadvolume tot 2,50 m3, een nuttige lengte tot 1,50 m en een
nuttige breedte tussen de wielkasten van 1,04 m.
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SCHUIFDEUREN
De brede schuifdeuren zorgen voor een
optimale toegang tot de laadruimte, zodat u
het beschikbare volume volledig kunt
gebruiken.

SCHEIDINGSWAND
MET RUIT
Zorgt voor een perfecte geluidsisolatie
terwijl u uw lading in de gaten kunt houden.
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BESTUURDERSPLAATS
COMFORT STAAT VOOROP
De bestuurdersstoel heeft speciale aandacht gekregen.
Natuurlijk is hij in lengte verstelbaar en is hij voorzien van een
verstelbare rugleuning en hoofdsteun, maar optioneel zijn
hoogteverstelling en een verstelbare lendensteun ook
mogelijk. In het middenpaneel van het dashboard zijn de
bedieningselementen en displays opgenomen van de functies
die niet direct betrekking hebben op het rijden. Afhankelijk
van de uitvoering vindt u hier het bedieningspaneel van het
audiosysteem met CD-speler en/of MP3afspeelmogelijkheid, de Bluetooth* handsfree set, de
USB-aansluiting, de schakelaar voor het vergrendelen/
ontgrendelen van de laadruimte, de aircobediening en een
handige verstelbare schrijftafel. Het dashboardkastje is groot
genoeg om er zelfs een laptop veilig in op te bergen, zodat
deze aan het oog van nieuwsgierige passanten wordt
onttrokken.
*Alleen in combinatie met een compatibele telefoon.

14 CITROËN NEMO

INTELLIGENT TRACTION
CONTROL
De CITROËN NEMO is ook uitgerust met
Intelligent Traction Control, een systeem dat
zorgt voor een optimale tractie onder gladde
omstandigheden door de antispinregeling
aan te sturen.
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CITROËN BERLINGO

16

17

DE ZES DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN
VAN DE CITROËN BERLINGO

EEN GROTE LAADRUIMTE
Met een laadvermogen van 885 kg
en plaats voor 2 Europallets.
PAGINA 20 - 21

1,23 M TUSSEN DE
WIELKASTEN
Om gemakkelijk Europallets te
kunnen inladen.
PAGINA 20 - 21

MULTIFUNCTIONELE
CABINE
Met drie volwaardige zitplaatsen voorin
en extra laadmogelijkheden.
PAGINA 22- 23
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ELEKTRONISCH BEDIENDE
ETG-VERSNELLINGSBAK
Voor nog meer rijplezier.
PAGINA 24 - 25

DE CITROËN
BERLINGO ELECTRIC
Een nieuw bedrijfswagenconcept.
PAGINA 28 - 29

EFFICIENCY
Met een brandstofverbruik
vanaf slechts 4 l/100 km.
PAGINA 60 - 61

Scan deze code met uw smartphone om
de video’s over de CITROËN BERLINGO
te bekijken.
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TOT

TOT

3,7 m3 1,25 m

TOT

TOT

2,0 m 885 kg

TOT

TOT

180° 1,23 m

EEN LAADRUIMTE DIE
ALLE RECORDS BREEKT
MET PLAATS VOOR WEL TWEE EUROPALLETS
De CITROËN BERLINGO is leverbaar met één of twee schuifdeuren die het
in- en uitladen vergemakkelijken, waar de auto ook geparkeerd staat. Als
de buitenste passagiersstoel van de multifunctionele cabine is weggeklapt,
heeft u de mogelijkheid om extra lading te vervoeren. Het laadvermogen
bedraagt maximaal 885 kg (inclusief bestuurder).
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EEN UITRUSTING
DIE HET VERSCHIL
MAAKT
OPTIMALE BESCHERMING
VAN DE LAADRUIMTE
De houten betimmeringsset (als accessoire
leverbaar) zorgt voor een nog betere
bescherming van de laadruimte dankzij een
houten laadvloer en houten panelen op het
bovenste deel van de zijwanden. Als u lange
voorwerpen wilt vervoeren, biedt de dakklep
uitkomst doordat u simpelweg het achterste
gedeelte van het dak kunt openen. Slim en
praktisch.
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MULTIFUNCTIONELE
CABINE
DRIE VOLWAARDIGE ZITPLAATSEN EN
EXTRA GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
De multifunctionele cabine, welke in Nederland
verplicht van een scheidingswand is voorzien, is
ontwikkeld voor professionals die met een team op pad
gaan. Hij is daarom voorzien van drie volwaardige
zitplaatsen. Dankzij de flexibiliteit van deze cabine kan
hij bovendien aan elke situatie worden aangepast. De
buitenste passagiersstoel kan worden weggeklapt,
zodat de handige mogelijkheid ontstaat om lading voor
de opgeklapte stoel te plaatsen. Door de rugleuning
van de middelste stoel neer te klappen kan de cabine
worden omgetoverd in een rijdend kantoor. Bovendien
is de multifunctionele cabine voorzien van praktische en
binnen handbereik geplaatste opbergvakken, zodat u
al uw spullen snel kunt terugvinden.
1. De buitenste passagiersstoel kan worden
weggeklapt: zo kunt u ook in de cabine goederen
vervoeren.

1

2

2. Mobiel kantoor: uw bedrijfswagen als uw ideale
dagelijkse compagnon. De rugleuning van de
middelste stoel kan eenvoudig worden neergeklapt
zodat een handig bureaublad voor uw documenten en
mappen tevoorschijn komt.
3. Bovendien kan de zitting van de buitenste
passagiersstoel worden opgeklapt, zodat u ook hoge
lading voorin kunt vervoeren.

3
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EEN ERGONOMISCHE
CABINE
EEN IDEALE WERKPLEK
Wanneer u achter het stuur van de CITROËN BERLINGO
plaatsneemt, valt meteen het zitcomfort op. De
bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar*. Het stuurwiel
kan zowel in hoogte als in diepte worden versteld. De
bedieningselementen, zoals die van de airconditioning
en de cruise control/snelheidsbegrenzer, en de
opbergvakken bevinden zich binnen handbereik.
Boven de voorruit bevindt zich een handige opbergplank
die over de volle breedte van de auto loopt en geschikt is
om bijvoorbeeld mappen in A4-formaat in op te bergen.
Dankzij de elektronisch gestuurde versnellingsbak* is de
conventionele versnellingspook verdwenen, zodat er
extra ruimte voor de passagiers is.

Naast de cruise control en snelheidsbegrenzer
met bediening vanaf het stuurwiel kan de
CITROËN BERLINGO met BlueHDi-motor worden
voorzien van een vaste snelheidsbegrenzer met vier
vooraf geprogrammeerde snelheden, die door het
CITROËN-netwerk naar uw wens kunnen
worden geconfigureerd.
* Afhankelijk van de uitvoering.
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1

TECHNOLOGIE
DIE HET RIJDEN
VERGEMAKKELIJKT
7 INCH TOUCHSCREEN*
De CITROËN BERLINGO kan worden uitgerust met
een 7 inch touchscreen waarmee een groot aantal
functies eenvoudig kan worden bediend.
1. Dankzij de Mirror Screen- en Apple
CarPlay-technologie** biedt dit 7 inch touchscreen
bovendien de mogelijkheid om bepaalde apps van uw
smartphone op een veilige manier tijdens het rijden te
gebruiken, zodat u altijd ‘connected’ blijft.

2

2. Het 7 inch touchscreen geeft ook de beelden van
de achteruitrijcamera weer. Op het scherm wordt
met lijnen de rijrichting van de auto aangegeven,
zodat u veilig achteruit kunt rijden.
3. Met Grip Control brengt de CITROËN BERLINGO
u overal. Deze antispinregeling verbetert de tractie
van de auto. De draaiknop op het dashboard heeft 5
standen waarmee u de werking van het systeem kunt
aanpassen aan het type ondergrond waarop u rijdt:
standaard, zand, sneeuw, offroad, ESP OFF.
* Afhankelijk van de uitvoering.
** Alleen in combinatie met een compatibele telefoon.

3
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Het touchscreen vergemakkelijkt het dagelijks
leven met: de navigatie (kaartweergave in
perspectief, weergave van snelheidslimieten,
verkeersomstandigheden enz.), de mediafuncties
(waaronder radio, streaming audio,
aansluitmogelijkheid voor externe apparatuur),
de telefoonfuncties (handsfree bellen via de
Bluetooth**-verbinding, toegang tot het
telefoonboek, beheer van wisselgesprekken en
spraakherkenning), de configuratie van de
parameters van de auto.
27

2 EURO PER

100 km

GEEN UITSTOOT ACTIERADIUS TOT IN 8,5 UUR IN 30 MIN VOOR
VAN SCHADELIJKE
VOLLEDIG
STOFFEN
OPGELADEN
GELADEN

170 km*

80 %

CITROËN
BERLINGO ELECTRIC
EEN NIEUWE MANIER VAN RIJDEN IN DE STAD
De CITROËN BERLINGO ELECTRIC is standaard uitgerust
met een normale laadaansluiting waarmee de auto via een
normaal 230V-stopcontact kan worden opgeladen
(100% opgeladen in 8,5 tot 11 uur, afhankelijk van de
stroomsterkte van het stopcontact) en beschikt optioneel over
een snellaadaansluiting waarmee de auto via een speciaal
snellaadpunt in 30 minuten voor 80% kan worden
opgeladen. De batterijen worden daarnaast automatisch
opgeladen tijdens het snelheid minderen en remmen.
De energieverbruiks- en terugwinindicator helpt u zuinig
te rijden en de actieradius van uw auto te vergroten.

28 CITROËN BERLINGO ELECTRIC

OOK GESCHIKT
VOOR SNELWEGRITTEN

1

1. De CITROËN BERLINGO ELECTRIC
accelereert vlot en bereikt met gemak een
snelheid van 110 km/h, zodat hij moeiteloos
met het verkeer meekomt. Ook de actieradius
is voldoende: met een volledig geladen
batterijpakket kunt u tot 170 kilometer*
(volgens NEDC-meetmethode) rijden.
2. Via de energieverbruiks- en
terugwinindicatoren op het instrumentenpaneel en het centrale display helpt de
CITROËN BERLINGO ELECTRIC u zuinig te
rijden en in real time de actieradius van de
auto in de gaten te houden. Deze gegevens
kunnen ook op het display van de
boordcomputer worden weergegeven.

2

3. De geïsoleerde scheidingswand met ruit
optimaliseert de veiligheid, het thermische
comfort en het geluidscomfort van de cabine.

* Gemeten door NEDC, New European Driving Cycle.
Deze kan afwijken door de rijstijl, wegomstandigheden en
het gebruik van de kachel / airconditioning etc.

3
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CITROËN JUMPY
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DE ZEVEN DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN
VAN DE CITROËN JUMPY

DE MODUWORK
Extra flexibiliteit voor het vervoer van
voorwerpen met een lengte van 4 m.
PAGINA 34 - 35

DRIE LENGTES,
WAARONDER EEN
COMPACTE -UITVOERING
De XS is een unieke uitvoering met
een lengte van 4,60 m die zich in de
stad nergens door laat tegenhouden.
PAGINA 36 -37

EEN HOOGTE VAN
SLECHTS 1,90 M
Onbeperkt toegang tot alle
parkeergelegenheden*
PAGINA 36 -37

* Van toepassing op de lengtes XS en M bij de
bestelwagen en op de lengtes XS, M en XL bij de Combi.
Met uitzondering van de motorisering BlueHDI 120 S&S
32 CITROËN JUMPY

HET COMFORT DAT U VAN EEN
CITROËN MAG VERWACHTEN
Ontspannen rijden.
PAGINA 38 - 39

HANDSFREE TE BEDIENEN
SCHUIFDEUREN
Ingenieus: dankzij dit systeem kunt u de schuifdeuren
openen en sluiten terwijl u uw handen vol hebt.
PAGINA 40 - 41

HEAD-UP
KLEURENDISPLAY
Technologie die het leven
gemakkelijker maakt.
PAGINA 42 - 43

EFFICIENCY
Een nieuw platform in combinatie
met motoren van de nieuwe generatie.
PAGINA 60 - 61

Scan deze code met uw smartphone om
de video’s over de CITROËN JUMPY te bekijken.
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TOT

6,1 m3

TOT

2,5 t

TOT

4m

TOT

TOT

TOT

1535 kg 180° 1,258 m

EEN RIANTE
LAADRUIMTE
DIE VAN ALLE GEMAKKEN IS VOORZIEN
Voor professionals die zo veel mogelijk laadruimte wensen, biedt de
CITROËN JUMPY een laadvolume van tot wel 6,1 m3. Bij de
CITROËN JUMPY kunnen de achterdeuren tot een hoek van 180°
worden geopend, ideaal wanneer u bij het in- en uitladen weinig
ruimte om u heen hebt. De betimmering van ruw of bewerkt* hout
beschermt de laadruimte. Zo kunt u kiezen voor een 9 mm dikke
berken vloerplaat met antisliplaag en aluminium dorpelstrips, en
wandbescherming met door aluminium hoekstukken versterkte
beschermingen voor de wielkasten. Achter in de laadruimte bevindt
zich een 12V-aansluiting. Voor extra vervoersmogelijkheden zijn
verschillende trekhaken** leverbaar, waarmee maximaal 2,5
ton*** kan worden getrokken.
* Optioneel.
** Accessoire.
*** Mits binnen het maximaal toegestane treingewicht.
34 CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPY
met houten betimmering.

3

FRAGILE

TOT

4m

DE MODUWORK*
EXTRA LAADVOLUME EN
EEN NUTTIGE LENGTE
TOT 4 M
Dankzij de Moduwork kunnen met de
CITROËN JUMPY voorwerpen met een
lengte van tot wel 4 m (XL) worden
vervoerd. Nadat de zitting van de buitenste
passagiersstoel tegen de scheidingswand is
opgeklapt, kan eenvoudig een doorgang
naar de cabine worden gecreëerd waarbij
het luik er naast, tegen de scheidingswand,
kan worden bevestigd. Dankzij de vlakke
laadvloer kan de lading gemakkelijk door de
doorgang worden geschoven, terwijl het
beschermingsnet de inzittenden tegen de
lading beschermt.
De rugleuning van de middelste stoel kan
worden neergeklapt en is voorzien van een
draaibare schrijftafel waarmee de auto kan
worden omgetoverd tot een rijdend kantoor.
De CITROËN JUMPY biedt al zijn
inzittenden een comfortabele hoeveelheid
beenruimte dankzij de elektronisch
gestuurde versnellingsbak (afhankelijk van
de uitvoering).
* Optioneel.
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3 LENGTES

XS 4,60 m
M 4,95 m
XL 5,30 m

36 CITROËN JUMPY

Dankzij het modulaire platform is de
CITROËN JUMPY leverbaar in drie lengtes:
2 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.

ONBEPERKT TOEGANG
TOT ALLE
PARKEERGELEGENHEDEN
Dankzij een hoogte van slechts 1,90 m*
zijn (ondergrondse) parkeergelegenheden
van appartementencomplexen,
winkelcentra en vliegvelden toegankelijk
voor de CITROËN JUMPY. Een groot
pluspunt voor een bedrijfswagen
in dit segment.
* Van toepassing op de lengtes XS en M bij de
bestelwagen en op de lengtes XS, M en XL bij
de Combi. Met uitzondering van de motorisering
BlueHDI 120 S&S.

1,90

EEN BEPERKTE
HOOGTE
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RIJCOMFORT
EEN NIEUWE KIJK OP ERGONOMIE

De voorstoelen van de CITROËN JUMPY bieden een
optimale ergonomie: de hoge zitpositie zorgt voor een
onbelemmerd zicht op de weg. Ook het zitcomfort is
optimaal doordat de stoelen zowel in hoogte verstelbaar
als verschuifbaar zijn. Een opstap vergemakkelijkt de
toegang tot de cabine. De isolerende scheidingswand
met ruit* biedt de inzittenden een optimale thermische
en geluidsisolatie, zodat de bestuurder comfortabeler
zijn werk kan doen. Bovendien biedt de cabine talloze
handige opbergmogelijkheden. Pluspunten die zich
extra doen gelden als de auto vaak gebruikt wordt.
* Optioneel.

38 CITROËN JUMPY

WERKCOMFORT
MOBIEL KANTOOR
De cabine van de CITROËN JUMPY is
ontworpen als een mobiel kantoor.
Dankzij de draaibare schrijftafel* kunt u
comfortabel uw papierwerk invullen of uw
laptop gebruiken. Met de in het centrale
bovenste opbergvak bevestigde
tablethouder** hebt u uw tablet altijd
binnen handbereik voor het dashboard.
Deze is geschikt voor tablets met een
formaat tot 11 inch. De tablet wordt gevoed
via de USB-aansluiting (afhankelijk van de
uitvoering) in het dashboardpaneel onder de
tablethouder. De smartphonehouder** kan
worden aangebracht in de bekerhouder aan
de bestuurderszijde. Hij bestaat uit een
steun met een geïntegreerde voeding.
* Leverbaar in combinatie met de optie Moduwork.
** Leverbaar als accessoire.
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HANDSFREE
TE BEDIENEN
SCHUIFDEUREN
UNIEK EN INGENIEUS
Als u uw handen vol hebt, is het openen en
sluiten van een schuifdeur geen sinecure.
Daarom beschikt de CITROËN JUMPY over
handsfree te bedienen schuifdeuren*. Als u
de afstandsbediening op zak hebt,
is een voetbeweging onder de hoek van de
achterbumper voldoende om de schuifdeur
aan die zijde automatisch te laten
ontgrendelen en opengaan. U hoeft dus
geen portierhandgreep meer te bedienen
en het op de grond zetten van mogelijk
breekbare goederen is ook niet meer nodig.
Met dezelfde beweging kunt u de
schuifdeur ook weer sluiten en de auto
vergrendelen.
Praktisch, vernuftig en uniek.
* Optioneel
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6

TOT

TOT

2,24 m 1 221 kg

TOT

4 m3

DUBBELE CABINES
PLAATS VOOR 6 PERSONEN
Nooit meer kiezen tussen personen of lading: de uitvoeringen met
dubbele cabine* bieden plaats aan 6 personen in combinatie met een
laadruimte van maximaal 4 m3.
Onder de passagiersbank is er ruimte voor het vervoer van voorwerpen
met een lengte van maximaal 2,24 m. Bij de dubbele cabine Club
profiteren de passagiers op de tweede zitrij van een optimaal comfort
en beschikt u over een opbergruimte van maar liefst 73 liter onder
de stoelen.
* Leverbaar in combinatie met de lengtes M en XL.
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GRIP CONTROL
Met Grip Control brengt de CITROËN JUMPY
u overal. Deze antispinregeling verbetert de
tractie van de voorwielen. De draaiknop op het
dashboard heeft 5 standen waarmee u de
werking van het systeem kunt aanpassen aan
het type ondergrond waarop u rijdt: standaard,
zand, sneeuw, offroad, ESP OFF.
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MODERNE CONNECTIVITEIT
INNOVATIEVE EN INTUÏTIEVE
TECHNOLOGIEËN
1. Met het optionele head-up kleurendisplay kan de
bestuurder zijn blik op de weg gericht houden, omdat hij de
belangrijkste rijinformatie (wagensnelheid, instellingen van de
cruise control/snelheidsbegrenzer, navigatie-aanwijzingen en
waarschuwing bij een dreigende aanrijding) altijd in zijn
blikveld heeft.
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2. Het 3D-navigatiesysteem CITROËN Connect Nav* informeert
u in real time over de verkeerssituatie. Net als de media- en
telefoonfuncties kan dit systeem worden bediend met
spraakcommando’s of via het 7 inch touchscreen.
3. Met de functie Mirror Screen**, die werkt met de drie
technologieën Apple CarPlay®, MirrorLink® en Android Auto***,
kunt u veilig apps van uw smartphone via het touchscreen
gebruiken. De dienst CITROËN Connect Box* bestaat uit de
functies Urgence-oproep en Assistance-oproep met plaatsbepaling
van de auto. Deze twee gratis diensten die 24 uur per dag en 7
dagen per week beschikbaar zijn, zorgen ervoor dat bij pech of een
ongeval de hulpdiensten zo snel mogelijk ter plaatse zijn.
CITROËN Connect Box biedt professionals bovendien verschillende
tools voor het wagenparkbeheer.
De CITROËN JUMPY is daarnaast uit te rusten met allerlei
rijhulpsystemen zoals Active Safety Brake, dodehoekbewaking,
grootlichtassistent, Speed Limit Recognition met Intelligent Speed
Adoption voor de cruise control/snelheidsbegrenzer, Lane
Departure Warning System enzovoort. Het parkeerhulpsysteem Top
Rear Vision* vergemakkelijkt achteruitrijden door het bovenaanzicht
van de achterzijde van uw auto en de nabije omgeving ervan op het
touchscreen weer te geven en aan het einde van de
achteruitrijmanoeuvre automatisch het beeld in te zoomen.

2

* Afhankelijk van de uitvoering.
** Alleen in combinatie met een compatibele telefoon.
*** Leverbaar vanaf 2017.
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JUMPY COMBI
PLAATS VOOR 9 PERSONEN
De CITROËN JUMPY COMBI is de ideale
auto voor professioneel personenvervoer.
In elke lengte - van de compacte XS tot
de XL - biedt hij plaats aan 9 personen met
hun bagage. De robuuste en functionele
CITROËN JUMPY COMBI biedt vele
mogelijkheden om de opstelling van de
stoelen aan uw eigen wensen aan te passen.
Alle achterstoelen* kunnen worden
verwijderd, zodat u beschikt over een
laadvolume van 4,5 m3 bij de XS tot
wel 6 m3 bij de XL. De zitplaatsen van de
tweede zitrij kunnen met één handbeweging
worden weggeklapt voor een gemakkelijke
toegang tot de derde zitrij.
* Optioneel.

Dankzij het modulaire platform
van de nieuwe generatie en
de uitgebreide comfort- en veiligheidsuitrusting heeft de CITROËN
JUMPY COMBI de maximale score
van 5 sterren behaald bij
de Euro NCAP-tests.
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CITROËN JUMPER
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DE ZES DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN
VAN DE CITROËN JUMPER

EEN GROTE
LAADRUIMTE
Met een laadvolume tot wel 17 m3.
PAGINA 50 - 51

BREDE SCHUIFDEUREN
Met een breedte tot wel 1,25 m.
PAGINA 50 - 51

DE GROOTSTE NUTTIGE
BREEDTE VAN ZIJN SEGMENT
1,42 m tussen de wielkasten en
1,87 m tussen de zijwanden.
PAGINA 50 -51
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HOOGTE VAN DE LAADDREMPEL
Met de achtervering met instelbare pneumatische
niveauregeling kan de laaddrempel 7 cm
worden verlaagd of verhoogd.
PAGINA 52 - 53

EEN COMPLEET GAMMA
BESTELWAGENS
Met keuze uit
3 hoogtes en 4 lengtes.
PAGINA 52 - 53

5 INCH
TOUCHSCREEN
Voor nog intuïtiever rijden.
PAGINA 58 - 59

Scan deze code met uw smartphone om de
video’s over de CITROËN JUMPER te bekijken.
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TOT

TOT

TOT

TOT

17 m3 2,16 m 4,07 m 1,64 t

TOT

TOT

270° 1,42 m

LAADRUIMTE
DE BEDRIJFSWAGEN OP MAAT
Om het in- en uitladen te vergemakkelijken kunnen de achterdeuren
standaard onder een hoek van 96° of 180° worden geopend
dankzij stevige en handige inklapbare deurvangers. Optioneel
kunnen de deuren dankzij speciale scharnieren onder een hoek van
270° worden geopend, zodat de deuren tegen de zijkant van de
carrosserie kunnen worden gehouden. De standaard dichte
scheidingswand beschermt de bestuurder en passagiers doeltreffend
tegen de lading en zorgt voor een optimale geluidsisolatie.
De CITROËN JUMPER biedt in zijn segment onovertroffen
gebruiksmogelijkheden dankzij een breedte van 1,42 m tussen de
wielkasten en 1,87 tussen de zijwanden, en achterdeuren met een
hoogte tot wel 2,03 m (de hoogste van zijn segment).
Duurtest van de deuren: 500.000 keer openen en sluiten van de voorportieren, de
schuifdeuren en de achterdeuren, waarmee het gebruik van 10 jaar onder extreme
klimatologische omstandigheden is gesimuleerd.
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SCHUIFDEUREN
EEN BESTELWAGEN DIE HET IN- EN
UITLADEN GEMAKKELIJKER MAAKT
Dankzij de twee schuifdeuren* kan de laadruimte
onder alle omstandigheden gemakkelijk worden inen uitgeladen. Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de
breedte van de opening van de schuifdeur 1,075 - 1,250
meter en de hoogte 1,485 - 1,755 meter.
* De tweede schuifdeur is optioneel.
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2,25 m

2,52 m

2,76 m

4 LENGTES EN
3 HOOGTES

Om aan elke behoefte te kunnen voldoen biedt
CITROËN een compleet gamma bestelwagens
met keuze uit 4 lengtes (4,963 m - 6,363 m) en
3 hoogtes (2,254 m - 2,764 m). De rechte vormen
van het achterste gedeelte zorgen voor een
optimaal laadvolume.

L1H1 4,96 m
L2H2 5,41 m
L3H3 5,99 m
L4H3 6,36 m
52 CITROËN JUMPER

GESLOTEN BESTELWAGEN

CHASSIS CABINE

CHASSIS DUBBEL CABINE

PICK-UP

PICK-UP DUBBEL CABINE

PLANCHER CABINE

HOOGTE VAN DE
LAADDREMPEL
NOG EEN STERK PUNT VAN
DE CITROËN JUMPER
De CITROËN JUMPER kan optioneel worden
voorzien van luchtvering achter met
niveauregeling waarmee de tildrempel
met 60 tot 70 mm verlaagd of verhoogd kan
worden, zodat in- en uitladen nog
gemakkelijker wordt.

CONFIGURATIES VAN DE CITROËN JUMPER
De CITROËN JUMPER is leverbaar in meer dan 6 te configureren
carrosserievarianten met elk hun eigen ombouwmogelijkheden,
zodat optimaal aan uw wensen kan worden voldaan.
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DE HELE DAG DOOR
EEN OPTIMAAL COMFORT
MODERN EN EFFICIËNT
In het overzichtelijke en opgeruimde interieur staan functionaliteit, comfort
en gebruiksgemak voorop. Het moderne stuurwiel ligt stevig in de hand.
Het dashboard, met de verschillende bedienings- en uitrustingselementen,
is uiterst praktisch ingedeeld. Bij de CITROËN JUMPER gaan werk en rijplezier
hand in hand. Zo is de auto uit te rusten met een boordcomputer, een
audiosysteem met CD-speler en MP3-afspeelmogelijkheid, een
navigatiesysteem en een Bluetooth telefoonsysteem*.
Om een mobiele telefoon of andere draagbare apparatuur aan
te sluiten is de cabine voorzien van een 12V-aansluiting in het
midden van het dashboard.
* Afhankelijk van de uitvoering, alleen in combinatie met een compatibele telefoon.
54 CITROËN JUMPER

EEN IDEALE
WERKRUIMTE
EEN MOBIEL KANTOOR
De ruime cabine biedt plaats aan drie
personen voorin. Het grote glasoppervlak
zorgt voor een uitstekend zicht rondom en
opmerkelijk veel licht in het interieur.
Ook de geluidsisolatie is tot in de puntjes
verzorgd, met een stevige isolerende
scheidingswand die geluidshinder doeltreffend
tegengaat.
Het bovenste gedeelte van de middenconsole
is voorzien van een nieuw schrijftafeltje waarop
gemakkelijk documenten kunnen worden
bevestigd. Dit schrijftafeltje kan ook
dienstdoen als houder* voor een tablet van
maximaal 10 inch of een smartphone vanaf
4 inch. Het dashboard is voorzien van een
USB-laadaansluiting* voor het opladen van
uw draagbare apparatuur. Bovendien kan
de middelste zitplaats voorin
worden omgetoverd tot schrijftafel door de
rugleuning neer te klappen.
* Optioneel.
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ERGONOMISCHE EN
GOED BEVEILIGDE
OPBERGRUIMTES
ALLES OP ZIJN PLAATS
Boven de voorruit bevindt zich een grote opbergplank
die royaal plaats biedt aan ordners en documenten.
De cabine van de CITROËN JUMPER is voorzien van
talrijke handige opbergruimtes, 13 in totaal.
Zo beschikt u over twee afsluitbare dashboardkastjes,
bekerhouders* en een opbergplaats* voor uw
telefoon. Als optie is ook een gekoeld en afsluitbaar
centraal opbergvak leverbaar.
* Leverbaar als accessoire.
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DUBBELE CABINE
TOT WEL 7 ZITPLAATSEN
De CITROËN JUMPER is leverbaar met dubbele
cabine, met plaats tot vier extra passagiers, dus in
totaal zeven personen. Deze ombouw biedt een
optimale balans tussen laadvolume en
personenvervoer. De in Nederland leverbare
dubbele cabine komt niet overeen met de
hierboven getoonde afbeeldingen.

57

Via het 5 inch touchscreen (afhankelijk van
de uitvoering) kunt u de satellietnavigatie
bedienen, maar ook naar de radio luisteren,
CD’s beluisteren of de muziek op uw
smartphone of MP3-speler afspelen.
Daarnaast is de middenconsole voorzien
van een schrijftafeltje waarop gemakkelijk
documenten kunnen worden bevestigd. Dit
schrijftafeltje kan ook dienstdoen als houder
voor een tablet van maximaal 10 inch*.
* Tablethouder leverbaar als accessoire.
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TECHNOLOGIE DIE
DAGELIJKS ZIJN
NUT BEWIJST
5 INCH TOUCHSCREEN
EN RIJHULPSYSTEMEN
De CITROËN JUMPER is ontworpen als een stuk
gereedschap waar u dag in dag uit van op aan kunt, onder
de zwaarste rijomstandigheden.
Het Lane Departure Warning System (LDWS)* is een
hulpsysteem voor situaties waarbij de bestuurder
indommelt of eenvoudigweg even niet oplet.
Het bandenspanningscontrolesysteem* houdt
permanent de banden in de gaten en waarschuwt de
bestuurder in het geval van een lekke band of verminderde
bandenspanning.
De Intelligent Traction Control* zorgt ervoor dat u veilig
kunt wegrijden, ook op een besneeuwde weg.
De Hill Descent Control* begrenst in een steile afdaling
de snelheid van de auto op 30 km/h.
Onderweg maken de cruise control/snelheidsbegrenzer*
en de led-dagrijverlichting* het verschil.
Het parkeren wordt vergemakkelijkt door de
achteruitrijcamera* en de parkeerhulp*.
*Optioneel leverbaar.
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CARROSSERIEKLEUREN

CITROËN NEMO

CITROËN BERLINGO

Blanc
Banquise (N)

Bleu
Line (N)

Gris
Garbato (M)

Gris
Graphito (M)

Blanc
Banquise (N)

Gris
Aluminium (M)

Gris
Shark (P)

Noir
Onyx (N)

Rouge
Ardent (N)

Blanc
Banquise (N)

Bleu
Impérial (N)

Brun Rich
Oak (P)

Gris
Aluminium (M)

Gris
Platinium (M)

Noir
Onyx (N)

Orange
Tourmaline (P)

Rouge
Ardent (N)

Nautilus (P)

Blanc
Banquise (N)

Beige Golden
White (M)

Bleu
Impérial (N)

Bleu Lago
Azzuro (M)

Bleu
Line (N)

Gris
Aluminium (M)

Gris
Fer (P)

Gris
Graphito (M)

Jaune
Carioca (N)

Rouge
Profond (P)

Rouge
Tiziano (N)

Rosso
Speed (N)

Bleu
Nocturne (M)

Esuberante (M)

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPER
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Mativoire (M)

BEKLEDINGEN

Stof Tresti (1)

VELGEN EN WIELDOPPEN

Stof Ancenis
et Iris (1)

Stof Curitiba
Meltem (1)

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

Motor

In de bebouwde
kom
(l/100 km)

Buiten de bebouwde
kom (l/100 km)

Gecombineerd
(l/100 km)

CO2-uitstoot
(g/km)

HDi 80

5,6

3,7

4,4

115

HDi 80 EGS

4,5

3,4

3,8

100

Wieldop
demi-style 15“

Wieldop
demi-style 15“

Wieldop
Féroé 15“

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

Wieldop
Airflow 15“

Motor

In de bebouwde
kom
(l/100 km)

BlueHDi 75

van 5,0 tot 5,1

3,8

van 4,2 tot 4,3

van 110 tot 112

BlueHDi 100

van 5,0 tot 5,1

van 3,8 tot 3,9

van 4,2 tot 4,3

van 110 tot 112

BlueHDi 100 S&S

van 4,7 tot 4,8

3,9

4,2

van 108 tot 110

BlueHDi 100 S&S ETG

van 4,2 tot 4,3

van 3,9 tot 4,1

van 4,0 tot 4,1

van 106 tot 108

BlueHDi 120 S&S

van 4,8 tot 4,9

4,1

4,3

van 112 tot 114

Buiten de bebouwde
kom (l/100 km)

Gecombineerd
(l/100 km)

CO2-uitstoot
(g/km)

JUMPY BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT (ECE-norm 1999-100)*
In de bebouwde
kom
(l/100 km)

Buiten de bebouwde
kom (l/100 km)

Gecombineerd
(l/100 km)

CO2-uitstoot
(g/km)

BlueHDi 95

6,0

5,2

5,5

144

BlueHDi 95 S&S ETG

5,3

5,1

5,2

135

BlueHDi 115 S&S

van 5,5 tot 5,6

van 4,9 tot 5,0

van 5,1 tot 5,2

van 133 tot 137

BlueHDi 120 S&S

van 5,9 tot 7,1

van 4,9 tot 6,4

van 5,3 tot 6,7

van 139 tot 176

BlueHDi 150 S&S

5,9

van 4,9 tot 5,3

van 5,3 tot 5,5

van 139 tot 143

van 6,1 tot 6,4

van 5,4 tot 5,7

van 5,7 tot 6,0

van 151 tot 159

Motor

Stof Silica (1) (3) (4)

Curitiba
Brasilia (1) (2) (3)

Wieldop
demi-style 16“

Wieldop
demi-style 17“

BlueHDi 180 S&S EAT6

Curitiba Brasilia/
Kunstleer (1) (2) (3)

Stof Darko (1)

Vinyl
noir (1) (3)

Wieldop
17“ Pentagon

Wieldop
demi-style

(1) Met andere bekledingsstoffen.
(2) Uitsluitend leverbaar op de CITROËN JUMPY bedrijfswagen
(3) Raadpleeg voor een gedetailleerde beschrijving van de bekleding in combinatie
met andere materialen het te downloaden document op de website.
(4) Uitsluitend leverbaar op de CITROËN JUMPY COMBI.

Velg alliage
Curve 17“

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

Motor

In de bebouwde
kom
(l/100 km)

Buiten de bebouwde
kom (l/100 km)

Gecombineerd
(l/100 km)

CO2-uitstoot
(g/km)

BlueHDi 110

van 6,5 tot 6,7

van 5,7 tot 5,9

van 5,8 tot 6,6

van 153 tot 173

BlueHDi 130

van 6,5 tot 6,9

van 5,7 tot 6,1

van 5,8 tot 6,6

van 153 tot 173

BlueHDi 160

van 6,7 tot 6,9

van 5,9 tot 6,1

van 5,9 tot 6,6

van 158 tot 173

* 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.
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BUSINESS CENTERS:
VOOR UITGEBREID EN DESKUNDIG ADVIES
In elk Business Center vindt u
verkoopmedewerkers die u
kunnen adviseren over de
aanschaf van auto’s en het
beheer van een wagenpark.
Professionaliteit,
klantgerichtheid en kennis: dat
zijn de uitgangspunten waarmee
wij u begeleiden en oplossingen
bedenken die perfect aansluiten
op de behoeften van uw bedrijf.

KENNIS OM AAN AL UW WENSEN TE
VOLDOEN VOOR WAT BETREFT:
De begeleiding in de keuze van de auto’s.
Het bepalen van de beste aanschafmethode.
Het aanbieden van de beste tools voor het
wagenparkbeheer.
Een optimale TCO*
*Total Cost of Ownership (gebruikskosten)

Automobiles Citroën: Naamloze vennootschap 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 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 kenmerken van de hier getoonde uitvoeringen te wijzigen, zonder de verplichting dit
document te hoeven aanpassen. 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 verkochte 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 kleurenweergave niet mogelijk. De door carrosseriebedrijven omgebouwde auto’s kunnen
verschillen qua technische kenmerken, prestaties, brandstofverbruik, CO2uitstoot en uitrusting van de hier getoonde uitvoeringen. Wij hebben deze brochure met uiterste zorg samengesteld. Mocht u desondanks een fout
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ontdekken, neem dan gerust contact met ons op. Neem voor meer informatie
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).

FINANCIERING EN SERVICES,
EEN COMPLEET GAMMA AFGESTEMD OP DE ZAKELIJKE MARKT
• COMMERCIËLE GARANTIE
Elke nieuwe Citroën heeft bij aflevering standaard 2 jaar commerciële
garantie. Reparatie of vervanging van een defect onderdeel als gevolg van
een product- of fabricagefout is voor u kosteloos. Gedurende de
commerciële garantieperiode profiteert u tevens van 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.

• 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.

Vraag uw dealer naar meer informatie en tarieven, of ga naar www.citroen.
nl/freedrive.

• CARROSSERIEGARANTIE
Nieuwe Citroën-bedrijfswagens hebben bij aflevering standaard 5 jaar
carrosseriegarantie.
• LAKGARANTIE
Nieuwe Citroën-bedrijfswagens hebben bij aflevering standaard 2 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 uitgebreide
pechhulpverlening met Citroën Assistance.

CITROËN
&YOU

• CITROËN SNELSERVICE
Bij een vestiging van Citroën Snelservice kunt u zonder afspraak terecht voor
kleine spoedeisende reparaties. Bijvoorbeeld voor het vervangen van accu’s
en ruitenwisserbladen, het vernieuwen 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 zomerbanden 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’ bewaren we ze voor u
verzekerd en wel onder de juiste omstandigheden. Voorafgaand aan
montage, controleren wij de kwaliteit en profielen van uw banden.

TRANSPARANTIE
OM UW VERTROUWEN
TE WINNEN

• 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 bagageruimte 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 BUSINESS 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

beoordelingen van klanten

citroen.nl
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Januari 2017 – Concept en uitvoering :

MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA

Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app.

