
NIEUWE CITROËN C3



De Citroën C4 CACTUS 
innoveert met zijn 
design en zijn 
beschermende Airbump®.

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.

De CITROËN Type A gaat  
in serieproductie.

Citroën introduceert de TUB, een 
moderne bestelwagen met onder andere 
een schuifdeur. 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 personen en 50 kg bagage 
kunnen worden vervoerd».

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.

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 winnaar van de constructeurs- en rijderstitel in 
het wereldkampioenschap Rally-Raid van 1993 tot 
en met 1997 en houder van acht constructeurstitels 
in het WRC en twee in het WTCC, laat CITROËN zich 
elk jaar opnieuw van zijn uiterst competitieve kant zien.
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Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de 
geschiedenis van CITROËN hebben 
gemarkeerd.

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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CITROËN C5

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN C1CITROËN C-ZERO

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C3

CITROËN C4

GAMMA

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

EEN CITROËN VOOR IEDEREEN 

NIEUWE CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE
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DE ACHT DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN 
VAN DE NIEUWE CITROËN C3

PLUSPUNTEN

Karaktervolle stijlelementen die de 
carrosserie doeltreffend beschermen.

AIRBUMP®

BLZ. 14-15

36 mogelijke combinaties  
om uw karakter en stijl te tonen.

TWEEKLEURENCOMBINATIES

BLZ. 16-17

VIER INTERIEURAMBIANCES
Kies de ambiance  
dat bij u past.
BLZ. 18-19

GLAZEN PANORAMADAK
Voor een grandioos uitzicht  
en een zee van licht in het interieur.

BLZ. 26 – 27

Een groot aantal technologische voorzieningen  
die het leven van de bestuurder vergemakkelijken.

RIJHULPSYSTEMEN

BLZ. 42 – 43

Een ingebouwde Full HD-camera  
met groothoeklens waarmee u uw  

levensmomenten kunt vastleggen en delen.

ConnectedCAM Citroën™

BLZ. 38 – 41

CITROËN CONNECT NAV
Online navigatiesysteem met  

spraakherkenning en touchscreen, zodat het 
rijden gemakkelijker dan ooit wordt.

BLZ. 40 – 41

PureTech-benzinemotoren en BlueHDi-
dieselmotoren: zuiniger en schoner.

EFFICIËNTE MOTOREN

BLZ. 44 - 47
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INHOUDSOPGAVE
BLZ. 10 – DESIGN

BLZ. 22 – CITROËN ADVANCED COMFORT®

BLZ. 38 – TECHNOLOGIEËN

BLZ. 48 – PERSONALISATIE
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DESIGN

VROLIJK DESIGN
Trouw aan het DNA van het merk is de Nieuwe CITROËN C3 
door zijn unieke vormen en proporties een karakteristieke auto. 
Zijn hoge voorzijde geeft hem een stoer uiterlijk met een 
zelfverzekerde uitstraling zonder enige vorm van agressiviteit. 
Met zijn vloeiende rondingen, gespierde flanken en door 
kenmerkende designelementen geaccentueerde vormen straalt 
de auto dynamiek, moderniteit en stabiliteit uit.

QR-code: scan deze code met uw smartphone 
om de video’s over de CITROËN C3 te bekijken.
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DESIGN

UNIEK EN ONDERSCHEIDEND

De Nieuwe CITROËN C3 onderscheidt zich door zijn innovatieve karakter 
en sterke persoonlijkheid. Met zijn lichtsignatuur met 
led-dagrijverlichting*, achterlichten met 3D-effect, spatbord- en 
dorpelverbreders, grote wielen en Airbump®* op de flanken heeft hij een 
unieke stijl met een dynamische en zelfverzekerde uitstraling.

* Afhankelijk van de uitvoering.
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TEGEN KRASSEN

TEGEN DEUKEN

DESIGN

AIRBUMP®

De Airbump®* van de Nieuwe CITROËN C3 zijn 
niet alleen een stijlelement, maar beschermen ook 
de carrosserie. De bij de CITROËN C4 CACTUS 
geïntroduceerde innovatieve technologie van de 
Airbump® wordt uitsluitend toegepast door Citroën. 
De Airbumps® bestaan uit veertien luchtcapsules 
met een krasbestendig oppervlak en zijn afhankelijk 
van de kleur van het dak voorzien van een witte of 
rode gestileerde cirkel.

*De Nieuwe CITROËN C3 is zowel met als zonder Airbump®

leverbaar.
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DESIGN

36 

Kleurrijk, klassiek, sportief of trendy? Kies zelf de look voor uw 
Nieuwe CITROËN C3. De auto kan volledig naar uw eigen smaak 
worden uitgevoerd: met of zonder Airbump®, één of twee 
kleuren… Een scala aan mogelijkheden, waarbij ook de sierlijsten 
van de mistlampen, de buitenspiegelkappen en de achterstijlen van 
kleuraccenten kunnen worden voorzien. Met de 36 mogelijke 
kleurcombinaties kunt u van uw Nieuwe CITROËN C3 een unieke 
auto maken. Optioneel kan de Nieuwe CITROËN C3 worden 
uitgerust met een glazen panoramadak.

9 CARROSSERIEKLEUREN, 
3 KLEUREN VOOR HET DAK 

COMBINATIES
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DESIGN

PERSONALISEERBAAR  
DESIGN
VIER INTERIEURAMBIANCES

De interieurambiances van de Nieuwe CITROËN C3 
bestaan uit unieke stoelbekledingen die harmoniëren 
met de bekledingen op het dashboard en de riemen op 
de portierpanelen (bij de optionele ambiances).  
De standaardambiance kenmerkt zich door een puur 
design gecombineerd met gele sierstiksels.

1 – De ambiance Metropolitan Grey* is geïnspireerd 
op het design van meubels. Met lichte kleuren en 
warme bekledingsmaterialen accentueert dit ambiance 
het licht in het interieur.

2 – De ambiance Urban Red* kenmerkt zich door het 
scherpe contrast tussen de donkere en felle kleuren. Het 
beklede dashboardpaneel accentueert het dynamische 
karakter met een rode omlijsting en eveneens rode 
sierstiksels.

3 – De ambiance Hype Colorado* heeft een luxueus 
karakter met hoogwaardige en zacht aanvoelende 
materialen en een specifiek bekledingsmotief. Bij dit 
thema is het stuurwiel bekleed met splitleder in twee 
kleuren.

* Optioneel.
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DESIGN

OOG VOOR DETAIL
WAAR U OOK KIJKT

Het interieur van de Nieuwe CITROËN C3 is geïnspireerd op de 
wereld van de architectuur, de woninginrichting en het reizen. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit de riemen* met sierstiksels op de portieren 
die doen denken aan de handgrepen van klassieke koffers.

* Afhankelijk van de uitvoering.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

VOOR EEN UNIEK COMFORT IN ALLE OPZICHTEN

CITROËN heeft een compleet programma opgezet dat erop is 
gericht alle inzittenden van de auto in alle opzichten een uniek comfort 
te bieden. Onder de noemer CITROËN ADVANCED COMFORT®,  
voorziet dit programma in de toepassing van innovatieve, hightech en  
intelligente oplossingen ten dienste van het welzijn van bestuurder en
passagiers. Aan alle verwachtingen van de gebruikers is gedacht, waarmee  
de knowhow, durf en voorsprong van CITROËN op het gebied van comfort  
in auto’s worden bevestigd. Het programma is opgebouwd rond vier pijlers: 
zachte materialen  in combinatie met de prettige akoestiek, een onder  
alle omstandigheden gebruiksvriendelijk interieur,  een aangename  

en ontspannen sfeer  en ten slotte intuïtieve en nuttige technologieën.

VOLOP 
BEDIENINGSGEMAK

ONTSPANNEN 
AUTORIJDEN

EEN COCON-EFFECT

PRAKTISCHE 
VOORZIENINGEN
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

Het interieur van de moderne en uitnodigende Nieuwe CITROËN 
C3 is ontworpen als een plaats die zijn inzittenden een oase van rust 
biedt. Daarom zijn de stoelen ruim bemeten, wat een belangrijke 
factor is voor het comfort en welzijn van de inzittenden. Hieraan 
wordt ook bijgedragen door de warme materialen met lichte kleuren, 
die zijn geïnspireerd op toepassingen buiten de auto-industrie. De 
Nieuwe CITROËN C3 biedt ook een onovertroffen veercomfort en is 
voorzien van een uitstekende geluidsisolatie.

EEN  
AANGENAAM INTERIEUR
NET ALS BIJ U THUIS
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

VOOR EEN GRANDIOOS 
UITZICHT

GLAZEN 
PANORAMADAK

Het glazen panoramadak* van deNieuwe CITROËN C3 biedt 
de inzittenden grandioze rijsensaties. Het dak vergroot niet 
alleen het zicht voor alle inzittenden, maar zorgt ook voor 
veel licht in het interieur en versterkt het gevoel van ruimte 
en openheid. Met het zonnescherm kunnen de inzittenden 
zelf de gewenste hoeveelheid licht regelen.

* Optioneel.
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EEN STRAK VORMGEGEVEN DASHBOARD
VOOR EEN INTERIEUR MET EEN UNIEK KARAKTER

Het strakke, één geheel vormende dashboard draagt bij aan het aangenaam rustige 
design van het interieur. Het als onderdeel van het Citroën Advanced Comfort®-
programma ontworpen dashboard biedt een perfecte ergonomie van de 
bedieningsfuncties en het gebruiksgemak van het centraal geplaatste touchscreen.

* Afhankelijk van de uitvoering.

CITROËN ADVANCED COMFORT®28 29



CITROËN ADVANCED COMFORT®

Met zijn vijf volwaardige zitplaatsen geeft de Nieuwe CITROËN C3 zijn 
inzittenden alle ruimte, zowel voorin als achterin. De beenruimte achterin 
is ongekend groot voor het segment. Toch blijft de C3 dankzij de lengte 
van slechts 3,99 m een bijzonder wendbare en handzame auto.

COMPACT 
MET 5 VOLWAARDIGE 
ZITPLAATSEN
ALTIJD PRAKTISCH3,99m
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

De opbergvakken van de Nieuwe CITROËN C3 zijn 
uitermate doordacht en praktisch. Het handige centrale 
opbergvak met USB- en Jack*-aansluitingen en het grote 
dashboardkastje (6,25 liter) laten zoveel mogelijk ruimte 
vrij in het interieur. De voorportieren zijn voorzien van 
royale portiervakken. De bagageruimte van de Nieuwe 
CITROËN C3 heeft een inhoud van bijna 300 liter.

* Afhankelijk van de uitvoering.

VELE 
OPBERGMOGELIJKHEDEN
VOOR EEN ONGEKEND  
GEBRUIKSGEMAK

300 l
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TECHNOLOGIEËN

NUTTIGE TECHNOLOGIEËN
De Nieuwe CITROËN C3 is een moderne auto en is dus 
vanzelfsprekend uitgerust met innovatieve, intuïtieve, interactieve 
en snelle technologieën die in het alledaagse gebruik telkens weer 
hun nut bewijzen.
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TECHNOLOGIEËN

ConnectedCAM Citroën™

Een bijzondere auto zoals de NIEUWE CITROËN C3 verdient het 
om te worden gepresenteerd met een wereldprimeur. Die eer 
komt toe aan de ConnectedCAM Citroën™*. Deze geïntegreerde 
online Full HD-camera heeft een groothoek van 120° en is 
voorzien van een intern geheugen van 16 GB en een 
GPS-systeem. Hij is vlak achter de binnenspiegel geplaatst en filmt 
wat de bestuurder door de voorruit ziet. Met één klik kunt u een 
foto of een video met een afspeelduur van maximaal 1 minuut 
maken en deze vervolgens delen op sociale media, per e-mail 
versturen of alleen opslaan**.

* Optioneel.  

** De gratis app ConnectedCAM Citroën is beschikbaar via de App Store en 

Google Play.

GETUIGE VAN UW BELEVENISSEN
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TECHNOLOGIEËN

ConnectedCAM Citroën™
NIETS MEER VERGETEN

Met de gratis app ConnectedCAM Citroën* beschikt u over een 
geolokalisatiefunctie die bij elke stop uw GPS-coördinaten aan u 
doorgeeft. Zo kunt u uw Nieuwe CITROËN C3 altijd terugvinden. 

Bij een verkeersongeval bewijst uw ConnectedCAM Citroën™ zijn 
nut door automatisch op te slaan wat de camera tussen 30 seconden 
vóór het ongeval en 1 minuut na het ongeval heeft gefilmd. Deze 
opname kan vervolgens van pas komen als bewijsmateriaal.

* Gratis app die beschikbaar is via de App Store en Google Play.
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TECHNOLOGIEËN

CONNECTED
NUTTIG EN INTUÏTIEF
Het is de ambitie van de Nieuwe CITROËN C3 om u het 
leven elke dag weer zo gemakkelijk mogelijk te maken. 
Dankzij het Citroën Connect Nav* navigatiesysteem dat u 
kunt bedienen door middel van spraakherkenning of via het 
7 inch touchscreen, beschikt u over verkeersinformatie in 
real time, de locaties en brandstofprijzen/tarieven van 
tankstations en parkeergelegenheden en het actuele 
weerbericht. Bovendien kunt u dankzij de Mirror Screen-
technologie (via Apple Carplay™, MirrorLink® en Android 
Auto (Android Auto komt later beschikbaar)) uw 
smartphone** aansluiten zodat u de compatibele apps 
op uw smartphone kunt bedienen via het touchscreen.

* Optioneel. 
** Afhankelijk van het model.
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KEYLESS ENTRY  
AND START*

DODEHOEKBEWAKING*

Dit bewakingssysteem dat bijzonder nuttig is op 
auto- en snelwegen, maakt de bestuurder door 
middel van een in de hoek van de buitenspiegel 
oplichtende oranje led attent op een voertuig dat 
zich in de dode hoek van de auto bevindt.

* Optioneel.

LANE DEPARTURE 
WARNING SYSTEM 

ACHTERUITRIJCAMERA*
Zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, 
worden de parkeerhulpsensoren geactiveerd en wordt 
het beeld van de camera weergegeven op het 7 inch 
touchscreen. Het beeld geeft een overzicht van wat 
zich achter de auto bevindt, met kleurmarkeringen 
die de afstand tot eventuele obstakels aangeven.

* Optioneel.

TECHNOLOGIEËN

VEILIGHEID EN 
RIJHULPSYSTEMEN

HILL START ASSIST*
De Hill Start Assist voorkomt dat de auto 
ongewenst in beweging komt op een helling als 
het rempedaal wordt losgelaten. Het systeem 
treedt in werking op hellingen van meer dan 3% 
en houdt de auto ongeveer twee seconden op zijn 
plaats. De bestuurder kan zo rustig zijn voet van 
het rempedaal naar het gaspedaal verplaatsen.

* Afhankelijk van de motor.

Zodra het systeem detecteert dat de auto ongewild een 
doorgetrokken of onderbroken witte rijstrookmarkering 
overschrijdt zonder dat de richtingaanwijzer is 
ingeschakeld, wordt de bestuurder gewaarschuwd met 
een geluidssignaal en een visuele waarschuwing op het 
instrumentenpaneel.  

COFFEE BREAK ALERT
Dit systeem waarschuwt de bestuurder als het tijd is om 
de autorit even te onderbreken met een pauze, nadat hij 
twee uur achtereen heeft gereden met een snelheid van 
meer dan 65 km/h.

SNELHEIDSLIMIET-
HERKENNINGS- EN 
SNELHEIDSAD-
VIESSYSTEEM
Dit systeem herkent de borden met de 
snelheidslimiet en geeft de informatie door aan  
de bestuurder door de ter plaatse geldende 
snelheidslimiet op het display weer te geven.  
Deze snelheid kan worden gebruikt als ingestelde 
snelheid van de cruise control/snelheidsbegrenzer. 
Het systeem werkt bij elke snelheid.

Dankzij dit systeem kunt u uw Nieuwe CITROËN 
C3 vergrendelen, ontgrendelen en starten terwijl  
u de sleutel op zak houdt. De auto herkent zijn 
bestuurder zodra deze de auto nadert.

* Optioneel.
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TECHNOLOGIEËN

MOTOREN 
VAN DE NIEUWSTE GENERATIE
VOLOP RIJPLEZIER, ZOWEL IN DE STAD ALS DAARBUITEN

De Nieuwe CITROËN C3 is leverbaar met zuinige en schone PureTech-
benzinemotoren en BlueHDi-dieselmotoren van de nieuwste generatie.  
Het gamma benzinemotoren van de Nieuwe CITROËN C3 bestaat uit de 
driecilindermotoren PureTech 68, 82 en 110 Stop & Start. Wanneer uw 
voorkeur uitgaat naar een dieselmotor, dan kunt u kiezen voor de BlueHDi 
75 Stop & Start of de BlueHDi 100 Stop & Start. Al deze motoren worden 
geleverd in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak.

De PureTech 110-motor is onderscheiden met de titel «Engine of the Year 2016» in de categorie motoren met een cilinderinhoud van 1,0 tot 1,4 liter, 

door de jury van de door het Britse blad «Engine Technology International» georganiseerde verkiezing «International Engine of the Year Awards». 
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TECHNOLOGIEËN

Voor maximaal rijplezier en comfort zal de Nieuwe CITROËN C3 ook 
leverbaar worden met de automatische transmissie EAT6* (Efficient 
Automatic Transmission 6) in combinatie met de PureTech 110 S&S-
motor. Deze zestraps automatische transmissie combineert rijplezier 
met lage verbruikscijfers en staat garant voor snel en soepel schakelen 
en een ongekend gebruikscomfort.

* Later leverbaar.

MOTOREN 
MILIEUVRIENDELIJK  
EN ZUINIG
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CARROSSERIEKLEUREN INTERIEURAMBIANCE

ORANGE POWER (P) BLANC BANQUISE (N) ALMOND GREEN (N)

COBALT BLUE (P)

GRIS ALUMINIUM (M)

NOIR PERLA NERA (P) ROUGE RUBI (P)

SABLE (P)GRIS SHARK (P)

(M): Metallic – (P): Parelmoer – (N): Niet-metallic. De metallic- en parelmoerlakken zijn optioneel.
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de NieuweCITROËN C3.  
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.

DAKKLEUREN

ROUGE ADEN BLANC OPALE

KLEUREN AIRBUMP®

ZWART (N) MET RODE INLEG 
(uitsluitend bij tweekleurencombinaties  

met rood dak)

ZWART (N) MET WITTE INLEG

STANDAARDAMBIANCE

AMBIANCE METROPOLITAN GREY

AMBIANCE URBAN RED

AMBIANCE HYPE COLORADO

De Nieuwe CITROËN C3 kan in één of twee kleuren 
worden uitgevoerd.

De Nieuwe CITROËN C3 is zowel met 
als zonder Airbump® leverbaar.

NOIR ONYX 

PERSONALISATIE48 49



* 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.

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

Motor

Binnen bebouwde 

kom 

(l/100 km)

Buiten bebouwde 

kom 

(l/100 km)

Gecombineerd 

(l/100 km)

CO2  

-uitstoot

(g/km)

PureTech 68 BVM (Live) 5,7 4,1 4,7 108

PureTech 82 BVM 105 g (Feel) 5,6 4,0 4,6 105

PureTech 82 BVM (Shine) 5,7 4,1 4,7 109

PureTech 110 S&S BVM 5,5 4,0 4,6 103

BlueHDi 75 S&S BVM 83 g 3,6 2,9 3,2 83

BlueHDi 100 S&S BVM 4,4 3,2 3,7 95

CITROËN : 
SERVICE DIE U MAG VERWACHTEN

ACCESSOIRES

MILIEUVRIENDELIJK

• CITROËN SERVICE CONTRACTEN :
Neem voor meer informatie contact op met uw CITROËN-verkooppunt.

• GARANTIEVERLENGING
2 tot 5 jaar extra garantie, van 40.000 tot 175.000 km*. 

Verlenging van de commerciële garantie. 

Citroën Assistance, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Uw auto wordt bij het hele CITROËN-netwerk onmiddellijk herkend.

• CONTRACT «ONDERHOUD EN ASSISTANCE»
3 tot 7 jaar, van 30.000 tot 175.000 km*. 

Periodiek onderhoud volgens het onderhoudsschema van de fabrikant inbegrepen. 

Citroën Assistance, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Uw auto wordt bij het hele CITROËN-netwerk onmiddellijk herkend.

• CONTRACT «GARANTIE EN ONDERHOUD»
3 tot 7 jaar, van 30.000 tot 175.000 km*. 

Voordelen van het contract «Onderhoud en Assistance». 

Verlenging van de commerciële garantie.

• SERVICECONTRACT
3 tot 7 jaar, van 30.000 tot 175.000 km*. 

Voordelen van het contract «Garantie en Onderhoud». 

Vervanging van slijtagedelen (met uitzondering van banden). 

APK (voor auto’s van 4 jaar en ouder).

• 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.

• CITROËN SNELSERVICE
Zonder afspraak kunt u hier direct terecht voor gangbare werkzaamheden zoals olie verversen, 

banden of uitlaat vervangen, werkzaamheden aan het remsysteem of de wielophanging, en de 

montage van accessoires.

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

* Afhankelijk van welke termijn als eerste wordt bereikt. Kilometers gerekend vanaf kilometerstand 0. Looptijd 
gerekend vanaf de datum eerste tenaamstelling.

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 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 weerge-

geven kleuren geven slechts een indicatie van de daad-

werkelijke kleur; met de huidige druktechnieken is een 

waarheidsgetrouwe kleurenweergave niet mogelijk. De 

door carrosseriebedrijven omgebouwde 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 informatie contact op met de telefo-

nische 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).

Korte dakkoffer (330 liter).

Achterspoiler.

Armsteun.

Beschermplaat vóór.

WIELDOP  
15 INCH CLIC

VELGEN EN WIELDOPPEN

AFMETINGEN

LICHTMETALEN VELG  
16 INCH MATRIX, GEPOLIJST

LICHTMETALEN VELG  
17 INCH  

 CROSS, GEPOLIJST

LICHTMETALEN VELG  
17 INCH  

CROSS BLACK

1749
1471 / 1483
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1829 / 2007*
1471 / 1480

809 6482539
3996

*Breedte met spiegels uitgeklapt / ingeklapt (mm).
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LEER HET GAMMA VAN CITROËN KENNEN 
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl of download gratis de app. A
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