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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.

1934 1939 1948 19681955

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". 

Citroën introduceert de TUB, een 
moderne bestelwagen met onder andere 
een schuifdeur. Hij wordt in 1948 opge-
volgd 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 veel-
zijdige 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.

Bij zijn onthulling op de Autosalon van Parijs 
in 1955 leek de opzienbarende DS van een 
andere planeet te komen. Aan zijn aero-
dynamische en futuristische uiterlijk, door 
Flaminio Bertoni ontworpen, had de DS in 
Nederland zijn bijnaam "Snoek" te danken. 

Als vijfvoudig winnaar van de constructeurstitel in het wereld-
kampioenschap Rally-Raid (1993- 1997), acht kampioenschappen 
in het WRC tussen 2003 en 2012 en drie opeenvolgende titels in 
het WTCC (2014- 2016), beschikt Citroën over een uitzonderlijke 
erelijst. Met één doel maakt het merk weer zijn opwachting in het 
WRC: weer de onbetwiste nummer 1 worden.

2017

2016

De Cxperience Concept doorbreekt 
de conventies van het luxesegment: 
een gedurfd silhouet, een bijzonder 
vormgegeven interieur, geavanceerde 
technologieën... De Cxperience weet 
op alle vlakken liefhebbers van auto-
design in vervoering te brengen.  

Citroën lanceert de CX. Deze auto, 
waarin alle technische knowhow van 

het merk is gebundeld, is voorzien 
van een dwars geplaatste motor met 
versnellingsbak, hydropneumatische 
vering met constante wagenhoogte, 

een holle achterruit en een futuristisch 
dashboard. Dankzij deze innovaties 
kende de CX een briljante carrière. 

1974
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GAMMA

CITROËN C1

VERGEET DE DAGELIJKSE SLEUR 

CITROËN BERLINGO
(BESCHIKBAAR IN M EN XL)

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 C-ZERO CITROËN C1 CITROËN C3

CITROËN 

C3 AIRCROSS SUV

CITROËN 

GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 

C4 SPACETOURER

CITROËN 

C5 AIRCROSS SUV

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI

(BESCHIKBAAR IN XS, M EN XL)

CITROËN C4 CACTUS
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Scan deze code met uw smartphone om 
de video’s over de Citroën C1 te bekijken 

PLUSPUNTEN

DE ZEVEN DOORSLAGGEVENDE
PLUSPUNTEN VAN DE CITROËN C1

ONWEERSTAANBAAR
UITERLIJK

BLZ. 10 -11

Dynamische lijnen en een 
sympathieke uitstraling. 

AIRSCAPE 

BLZ. 30 - 31

Elektrisch bedienbaar vouwdak. 

32 COMBINATIES 

BLZ. 14 - 15

3- of 5-deurs, met of zonder vouwdak, 
8 carrosseriekleuren, 2 dakkleuren, 
3 vouwdaken. 

COMPACT 

BLZ. 12 -13

3,46m en 3- of 5-deurs. 

 6 RIJHULPSYSTEMEN

BLZ. 42 - 43

Waaronder de Active City Brake 
en het snelheidslimietherkennings- 

en snelheidsadviessysteem. 

COMFORT

BLZ. 36 - 37 EN 40- 41

Dankzij onder andere Mirror 
Screen optimaal aangepast 

aan het moderne stadsleven.

EFFICIËNTE 

MOTOREN

BLZ. 44 - 45

Laag brandstofverbruik,
veel rijplezier. 
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INHOUDSOPGAVE 

BLZ. 10 – DESIGN

BLZ. 28 – CITROËN ADVANCED COMFORT®

BLZ. 38 – TECHNOLOGIEËN

BLZ. 46 – UITRUSTING 

INHOUDSOPGAVE 
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DESIGN

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 

vrolijke uitstraling, mede dankzij de brutaal ogende 

koplampen. De verticaal geplaatste LED-dagrijverlichting 

accentueert het vrolijke uiterlijk en geeft de Citroën C1 

nog meer karakter. 

ONWEERSTAANBAAR,

OPTIMISTISCH EN 

DYNAMISCH
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DESIGN

De afmetingen van de Citroën C1, zowel die 

van de 3- als van de 5-deurs, zijn bijzonder 

compact: 3,46m lang, 1,62m breed en 

1,46m hoog. Desondanks biedt hij comfortabel 

ruimte aan 4 personen. 

EEN COMPACTE 

3- OF 5-DEURS 

3,46M
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AIRSCAPE

DESIGN

36
Stel uw Citroën C1 naar uw eigen 

smaak en wensen samen. Eén of twee 

carrosseriekleuren? Met of zonder 

vouwdak? In totaal zijn er wel 36 

combinaties mogelijk, zodat u de 

auto tot in de kleinste details kunt 

personaliseren. U kunt ook kiezen 

voor een van de speciale series: 

de Citroën C1 ELLE of C1 Urban Ride.

COMBINATIES

C1 URBAN RIDE

C1 ELLE

HATCHBACK
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Bij de vrolijke Citroën C1 kunt u kiezen uit acht modieuze 

carrosseriekleuren. Van tinten als Caldéra Black, Gallium Grey, 

Carlinite Grey of Calvi Blue tot kleuren als Lipizan White, 

Pacific Green, Scarlet Red of Nude. Het eigenwijze karakter van
de Citroën C1 kan nog verder worden versterkt door te kiezen 

voor een two tone-kleurencombinatie, waarbij het dak in een andere 

kleur - Gallium Grey of Caldéra Black - is gespoten. 

EEN RIJK  

KLEURENPALET 

Two-tone Caldéra Black/
Dak Gallium Grey

Two-tone Lipizan White/
Dak Gallium Grey

Two-tone Nude/
Dak Caldéra Black

Calvi Blue (P)Carlinite Grey (M)Lipizan White (N) Caldéra Black (M) Pacific Green (N)Nude (M) Gallium Grey (M) Scarlet Red (N)

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

DESIGN16 17



DESIGN

DE COLOR PACKS 
De binnenkant van de Citroën C1 is al even fris en vrolijk 

als de buitenkant, dankzij de verschillende Color Packs*. 

PACK COLOR WHITE

PACK COLOR URBAN BLUE PACK COLOR WHITE

H A T C H B A C K A I R S C A P E

PACK COLOR SUNRISE RED

* Afhankelijk van de uitvoering. 
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DESIGN

Black en zijn de zijruiten en achterruit extra 

getint. Het dak wordt geaccentueerd door de 

sticker op de achterstijl in zwart en Cherry Pink 

die het dynamische en frisse karakter van deze 

uitvoering onderstreept. 

SPECIALE SERIE CITROËN C1

Het magazine ELLE en Citroën hebben samen een 

modieuze stadsauto ontworpen waarmee u zich op 

een elegante en karaktervolle wijze kunt verplaat-

sen. De praktische en compacte Citroën C1 ELLE is 

direct herkenbaar aan zijn two tone-combinatie. U 

kunt kiezen uit een carrosserie in Lipizan White of 

Caldéra Black in combinatie met een dak in Gallium 

Grey, of een carrosserie in de kleur Nude in 

combinatie met een dak in Caldéra Black. Het 

interieur ademt een unieke sfeer en bevat een scala 

aan praktische technologieën. 

De karaktervolle Citroën C1 ELLE onderscheidt 

zich verder door een aantal charmante specifieke 

accenten. Zo zijn er elegante en discrete ELLE-

badges aangebracht op de voorportieren, zijn 

de buitenspiegelkappen gespoten in Caldéra 
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DESIGN

E E N  S P E C I A L E  S E R I E 

VOOR DE ACTIEVE VROUW 

De Citroën C1 ELLE heeft niet alleen van buiten 

maar ook van binnen een uniek karakter, zodat u 

zich in het interieur direct thuis voelt. De gebruikte 

kleuren en materialen bepalen mede de persoon-

lijkheid van deze uitvoering. Zo zijn de stoelen 

bekleed met de stof Wave Light Grey met Cherry 

Pink sierstiksels en is het dashboardpaneel uitge-

voerd in de kleur Rose Anodisé, waarmee het Color 

Pack ELLE nog beter tot zijn recht komt. De Citroën 

C1 ELLE staat garant voor ontspannen autorijden 

dankzij systemen die het rijden aangenaam maken, 

zoals Keyless Entry & Start, automatische 

airconditioning en niet te vergeten het touchscreen 

met Mirror Screen (via Apple Carplay™, MirrorLink® 

en Android Auto) waarmee u apps van uw 

smartphone tijdens het rijden veilig kunt gebruiken. 

is een handelsmerk van HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA, Parijs, Frankrijk.

22 23



URBANRIDE
Met de stijlvolle en onderscheidende  

Citroën C1 Urban Ride ervaart u de stad  

op een nieuwe manier. Deze sportief ogende 

stadsauto onderscheidt zich door de stickers 

op de achterstijlen, de buitenspiegelkappen 

in de kleur Caldéra Black, de extra getinte 

achterste zijruiten en achterruit, de  

lichtmetalen 15 inch-velgen Planet Black  

en de op SUV’s geïnspireerde matzwarte wielkastverbreders.

SPECIALE SERIE CITROËN C1 
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Om te genieten van de frisse lucht en de stad eens vanuit een ander gezichtspunt te bekijken beschikt de Airscape-uitvoering van de Citroën C1 Urban Ride 

over een groot elektrisch bedienbaar vouwdak. De kleur van dit dak, Sunrise Red, versterkt zijn dynamische en avontuurlijke uitstraling. 

DE STOERE URBAN RIDE,  
GEKNIPT VOOR HET STADSVERKEER

URBANRIDE

Met de kleuren Lipizan White, Caldéra Black, Gallium Grey, Carlinite 

Grey en de nieuwe kleur Calvi Blue vindt u altijd de carrosseriekleur die 

bij u past. De extra getinte achterste zijruiten en achterruit verhullen een 

interieur met de bekleding Square Blue die contrasteert met het Color 

Pack Urban Ride waarbij het dashboardpaneel en de kleuraccenten van 

de vloermatten in de kleur Orange Anodisé zijn uitgevoerd. Het 7 inch 

touchscreen van de moderne en connected Citroën C1 Urban Ride 

beschikt bovendien over een nieuwe versie van Mirror Screen die 

compatibel is met Apple CarPlay™, Android Auto en MirrorLink®.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

VOOR EEN IN ALLE OPZICHTEN UNIEK COMFORT

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 lichaam en geest. 

Het programma is opgebouwd rond vier pijlers: 

- Zachte materialen in combinatie met een prettige akoestiek

- Een onder alle omstandigheden gebruiksvriendelijk interieur

- Een aangename en ontspannen sfeer

- Intuïtieve en nuttige technologieën

MEER 
GEBRUIKSGEMAK

ONTSPANNEN 
AUTORIJDEN

EEN COCON
EFFECT

PRAKTISCHE
VOORZIENINGEN
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

(1)

(2)

(3)

De Airscape-uitvoering van de Citroën C1 is voorzien van 

een canvas vouwdak. Dit vouwdak is uitzonderlijk groot 

(800 mm x 760 mm) en dankzij de elektrische bediening 

(tot 120 km/h) eenvoudig te gebruiken. Daarmee biedt 

de Citroën C1 Airscape nog meer vrijheid en rijplezier! 

Het vouwdak is leverbaar in 3 kleuren: Sunrise Red (1), 

Night Blue (2) en Black (3). 

GENIETEN 

VAN HET 

OPEN RIJDEN

30 31



9 , 6 0 M

9,60M 

Dankzij de compacte afmetingen van de Citroën C1 is hij 

uiterst wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren. Zo heeft 

hij een draaicirkel van slechts 9,60m. Voor optimaal rijplezier 

werkt de elektrisch bekrachtigde besturing bij alle snelheden 

licht en exact. 

EEN DRAAICIRKEL VAN 

SLECHTS 9,60M 

CITROËN ADVANCED COMFORT ®32 33



CITROËN ADVANCED COMFORT ®

De ergonomie van de Citroën C1 maakt 

uw dagelijkse leven zo gemakkelijk 

mogelijk: 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. 

196L

EEN PRAKTISCHE 

BAGAGERUIMTE VAN
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Ook in het interieur ontpopt de Citroën C1 zich als een 

ideale stadsauto. De stoelen bieden een comfortabele zit 

en u beschikt over vele handige opbergruimtes, zoals de 

bekerhouders en het dashboardkastje met klep dat plaats 

biedt aan een literfles.  

Daarnaast dragen bijvoorbeeld het 7 inch touchscreen*, 

de automatische airconditioning* en de bedieningsfuncties 

op het stuurwiel* bij aan uw comfort. 

En bij de 3-deurs uitvoeringen zijn de voorstoelen voorzien 

van een stoelpositiegeheugen. 

* Afhankelijk van de uitvoering. 

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

EEN UITERMATE 

COMFORTABEL INTERIEUR 

36 37



TECHNOLOGIEËN 

NUTTIGE 

TECHNOLOGIEËN 

Met standaard zes airbags en ESP, een systeem dat 

de koers van de auto bij gripverlies stabiliseert, een 

snelheidsbegrenzer* en een bandenspanningscontrole-

systeem maakt de Citroën C1 u het leven gemakkelijker. 

Bovendien is de Citroën C1 leverbaar met een  

Keyless Entry&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 

Dankzij de Mirror Screen*-technologie (compatibel met 

zowel Apple Carplay™, MirrorLink® als Android Auto) 

kunt u verbinding maken met uw smartphone** om zo de 

compatibele apps van uw smartphone via het touchscreen 

te kunnen bedienen. Met Mirror Screen kunt u bijvoorbeeld 

veilig muziek streamen, berichten bekijken, een navigatie-

app gebruiken of een parkeerplaats zoeken. 

*Afhankelijk van de uitvoering. 
**Alleen in combinatie met een compatibele telefoon.

MIRROR SCREEN
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* Afhankelijk van de uitvoering. 

6 VEILIGHEIDS- EN RIJHULPSYSTEMEN 

TECHNOLOGIEËN 

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

KEYLESS  
ENTRY AND START*

Dankzij dit systeem kunt u uw auto 

vergrendelen, ontgrendelen en starten 

terwijl u de sleutel op zak houdt. 

De auto herkent zijn bestuurder zodra hij 

de auto nadert. 

SNELHEIDSLIMIET- 
HERKENNINGS- EN  

SNELHEIDSADVIES- 

SYSTEEM*

Dit systeem herkent borden met een 

snelheidslimiet en geeft de informatie door 

aan de bestuurder door de ter plaatse 

geldende snelheidslimiet op het 7 inch 

touchscreen weer te geven.  

Dit systeem activeert automatisch de

remmen bij een kans op een aanrijding 

dankzij een camera en radars die boven 

aan de voorruit zijn gemonteerd. 

ACTIVE 
CITY BRAKE*

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 met 

een geluidssignaal en een visuele waar-

schuwing als de auto een doorgetrokken of 

onderbroken rijstrookmarkering overschrijdt 

zonder dat de richtingaanwijzer is inge-

schakeld. 

De achteruitrijcamera, waarvan de beelden 

op het 7 inch touchscreen worden weerge-

geven, maakt het mogelijk in de kleinste 

gaatjes in te parkeren, zonder dat u iets 

hoeft te raken. 

ACHTERUITRIJ
CAMERA*
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TECHNOLOGIEËN 

De Citroën C1 is even doordacht als zuinig 

dankzij het lage gewicht (830 kg), de banden met 

een bijzonder lage rolweerstand en de efficiënte 
motoren van de nieuwste generatie. Het brand-

stofverbruik en de CO2-uitstoot van de Citroën C1 

met de VTi 72-motor behoren tot de laagste van 

zijn segment. Deze motor kan worden geleverd 

met een handgeschakeld en een elektronisch 

gestuurde versnellingsbak. 

MOTOREN 

Meer informatie op citroen.nl

NIEUWE

EURO 6.2

MOTOREN
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TABEL MOTOREN

UITRUSTING

CALDÉRA BLACK (M) 

Dak GALLIUM GREY

LIPIZAN WHITE (N)

Dak GALLIUM GREY

NUDE (M)

Dak CALDÉRA BLACK

SPECIALE SERIE ELLE, 

Gebaseerd op de Shine 

+ Exterieurstyling ELLE

+ Interieurambiance ELLE

+ Color Pack ELLE

+ Contrasterende dakkleur

+ Pack Comfort Plus

+ Keyless Entry & Start

+ Digitale tuner DAB+

CITROËN C1 ELLE 
Leverbaar als 5-deurs 

SPECIALE SERIE URBAN RIDE

Gebaseerd op de Feel 

+ Exterieurstyling Urban Ride

+ Interieurambiance Urban Ride

+ Color Pack Urban Ride

+ 15 inch lichtmetalen velgen  

Planet Black

+ Pack Comfort

+ Pack Techno

+ Vouwdak Sunrise Red  

(bij C1 Airscape) 

CITROËN C1 URBAN RIDE
Leverbaar als 5-deurs of Airscape 5-deurs 

CALVI BLUE (P)CARLINITE GREY (M) GALLIUM GREY (M) 

LIPIZAN WHITE (N) CALDÉRA BLACK (M)

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT (1)

Motoren Euro 6.2 (Euro 6.c)
Binnen de bebouwde kom

(l/100km)

Buiten de bebouwde kom

(l/100km)

Gecombineerd

(l/100km)

CO2-uitstoot

(g/km)

Benzine VTi 72 S&S BVM 4,2 3,5 3,8 86

Benzine VTi 72 ETG 4,9 3,8 4,2 95

(1) Vanaf 1 september 2017 worden het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden van nieuwe voertuigen bepaald op basis van een nieuwe verordening (WLTP) en zijn de 
verkregen waarden omgezet naar NEDC om vergelijkbaarheid mogelijk te maken. Voor meer informatie, zie www.emissieterten.nl
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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, uitrustingsspecificaties  
& technische gegevens» dat u kunt downloaden op de website citroen.nl. 

PARKEERHULP 
VOOR EN ACHTER 

ACCESSOIRES 

KINDERZITJE 
«KIDDY CRUISERFIX PRO» 

VERCHROOMDE 
ZIJSTOOTSTRIPS 

(alleen leverbaar op de 
3-deurs uitvoering) 

SET MISTLAMPEN 

VLOERMATTEN ALLESDRAGERS

INTERIEURTHEMA’S 

STOF SQUARE BLUE* 

STOF MICA GREY* STOF ZEBRA RED*

NERFLEDER BLACK* 

STOF WAVE LIGHT GREY* 

* En andere materialen. 

UITRUSTING

WIELDOP 

14” STAR

WIELDOP 

15” COMET

VELGEN EN WIELDOPPEN

LICHTMETALEN VELG 

15” PLANET

LICHTMETALEN VELG 

15” PLANET BLACK

48 49



AFMETINGEN
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Afmetingen in millimeters.

UITRUSTING

C O N T R A C T

G A R A N T I E

COMMERCIEEL:  2 JAAR, reparatie of vervanging van defecte onderdelen als gevolg van een product- of fabricagefout. 
 Citroën Assistance, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

LAK:  3 JAAR voor personenauto’s. 2 jaar voor bedrijfswagens. 

TEGEN DOORROESTEN:  12 JAAR voor personenauto’s. 5 jaar voor bedrijfsauto’s.

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. MyCitroën FreeDrive is toegesneden op uw persoonlijke situatie. 
 Naast de keuze voor de looptijd en het aantal kilometers, kunt u de verlengde garantieverzekering uit-
 breiden met de bouwstenen: onderhoud, vervanging van slijtagedelen (excl. banden), een jaarlijkse airco- 
 check en het Citroën-bandencontract.

Neem voor meer informatie en tarieven contact op met uw Citroën-verkooppunt, of ga naar www.citroen.nl/freedrive.

Neem voor meer informatie over de voorwaarden contact op met uw Citroën-verkooppunt. 

 AUTOMOBILES CITROËN - RCS Paris 642050199. 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. De weergegeven kleuren geven slechts een indicatie van de daadwerkelijke kleur; met de huidige 

druktechnieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweergave niet mogelijk. 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. 

DOWNLOAD DE MOBIELE APP SCAN MY CITROËN 

zodat u de boorddocumentatie van uw auto altijd bij de hand hebt! Als u een onderdeel van uw auto 
scant, krijgt u dankzij augmented reality direct toegang tot de informatie over het desbetreffende 
onderdeel. 

DOWNLOAD DE MOBIELE APP MY CITROËN 

waarmee u op uw smartphone alle informatie over uw auto op één plaats bij elkaar hebt en toegang hebt 
tot alle Citroën-services. 

Voor meer  
informatie: 
citroen.nl

Financierings-
mogelijkheden 
en service-
aanbod.

DÉ OPLOSSING ALS U TIJDELIJK EEN ANDERE AUTO NODIG HEBT, 

een met meer bagageruimte bijvoorbeeld, of meer zitplaatsen. Via Citroën Rent kunt u bijna elk type 
Citroën van ons huren of shortleasen. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

BEOORDEEL UW AUTO EN DEEL DIT MET ANDEREN 

of beoordeel uw Citroën-verkooppunt na het kopen van een auto of een reparatie die in de werkplaats 
aan uw auto is uitgevoerd. Het cijfer en de beoordeling worden op de Citroën-site gepubliceerd. 
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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. 
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