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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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CITROËN C3

GAMMA

CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE

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

EEN CITROËN VOOR IEDEREEN

CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

CITROËN 
C3 AIRCROSS SUV

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI
(BESCHIKBAAR IN XS – M – XL)

CITROËN C4 CACTUS CITROËN BERLINGO
(BESCHIKBAAR IN M – XL)

CITROËN C-ZERO CITROËN C1
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DE ACHT DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN
VAN DE CITROËN C3 

PLUSPUNTEN

Kies de ambiance dat bij u past.

VIER INTERIEUR
AMBIANCES
BLZ 18 - 19

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

DE 11 
RIJHULPSYSTEMEN

BLZ 42 - 45

36 mogelijke combinaties om 
uw karakter en stijl te tonen. 

TWO TONE 
COMBINATIES

BLZ 16 - 17

CITROËN
CONNECT NAV

Online navigatiesysteem met spraak-
herkenning en touchscreen, zodat het 

rijden gemakkelijker dan ooit wordt. 
BLZ 40 - 41

Karaktervolle stijlelementen die de 
carrosserie doeltreffend beschermen.

AIRBUMP ®

BLZ 14 - 15
Een ingebouwde Full HD-camera met 
groothoeklens waarmee u uw levens-

momenten kunt vastleggen en delen.

GEÏNTEGREERDE CAMERA
CONNECTEDCAM 

CITROËN ®

BLZ 36 - 39

GLAZEN
PANORAMADAK 
Voor een grandioos uitzicht.
BLZ 26 - 27

En efficiënte PureTech benzine-
of BlueHDi dieselmotoren. 

AUTOMATISCHE
TRANSMISSIE EAT6

BLZ 46 - 47

Scan deze code met uw smart-
phone om de instructievideo’s van 

de Citroën C3 te bekijken.
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INHOUDSOPGAVE
P. 10 – DESIGN

P. 22 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®

P. 34 – TECHNOLOGIEËN

P. 48 – PERSONALISATIE

INHOUDSOPGAVE8 9
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DESIGN

VROLIJK DESIGN
Trouw aan het DNA van het merk is de 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. 

Daksticker beschikbaar als accessoire, ook beschikbaar in wit.

Scan deze QR-code met uw smartphone om 
alle video’s over de Citroën C3 te bekijken.
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DESIGN

UNIEK EN 
ONDERSCHEIDEND
De Citroën C3 onderscheidt zich door zijn innovatieve karakter en sterke 
persoonlijkheid. Met zijn lichtsignatuur met LED-dagrijverlichting*, achter-
lichten met 3D-effect, spatbord- en dorpelverbreders* 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

BESCHERMD
TEGEN STOTEN
AIRBUMP ®
De Airbumps ®* van de 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 Citroën C3 is zowel met als zonder Airbumps ® 

leverbaar.
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DESIGN

36 

Kleurrijk, klassiek, sportief of trendy? Kies zelf de look voor uw 
Citroën C3. De auto kan volledig naar uw eigen smaak worden 
uitgevoerd: met of zonder Airbumps ®, één of twee kleuren... 
Een scala aan mogelijkheden, waarbij ook de sierlijsten van de 
mistlampen, de buitenspiegelkappen en de achterstijlen van kleur-
accenten kunnen worden voorzien. Met de 36 mogelijke kleur-
combinaties kunt u van uw Citroën C3 een unieke auto maken. 
Optioneel kan de 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 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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.

Ambiance Metropolitan Grey

Ambiance Urban Red

Ambiance Hype Colorado

18 19
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DESIGN

OOG VOOR DETAIL
WAAR U OOK KIJKT
Het interieur van de 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 ®

VOLOP
BEDIENINGSGEMAK

ONTSPANNEN
AUTORIJDEN

EEN COCON-
EFFECT

PRAKTISCHE 
VOORZIENINGEN

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 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 een prettige akoestiek.
- Een onder alle omstandigheden gebruiksvriendelijk interieur. 
- Een aangename en ontspannen sfeer. 
- Intuïtieve en nuttige technologieën.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Het interieur van de moderne en uitnodigende 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 Citroën C3 biedt ook een onovertroffen veercomfort en is voorzien 
van een uitstekende geluidsisolatie.

EEN 
AANGENAAM INTERIEUR
NET ALS BIJ U THUIS

24 25
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

VOOR EEN GRANDIOOS 
UITZICHT

GLAZEN 
PANORAMADAK

Het glazen panoramadak* van de 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 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
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Citroën C3 biedt zijn inzittenden alle ruimte, zowel voorin als 
achterin. De beenruimte achterin is ongekend groot voor het 
segment. Toch blijft de Citroën C3 dankzij de lengte van slechts 
3,99m een bijzonder wendbare en handzame auto.

Voor nog meer comfort is de Citroën C3 uit te rusten met elektrisch 
inklapbare buitenspiegels.

COMPACT MET 
5 VOLWAARDIGE 
ZITPLAATSEN
ALTIJD PRAKTISCH

3,99 m

30 31



C3_1118_NL_52P page 32 C3_1118_NL_52P page 33

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

De opbergvakken van de Citroën C3 zijn uitermate 
doordacht en praktisch. Het handige centrale opberg-
vak met USB- en 12V*-aansluitingen en het grote 
dashboardkastje (6,25 liter) laten zoveel mogelijk 
ruimte vrij in het interieur. De voorportieren zijn voor-
zien van royale portiervakken. De bagageruimte van 
de Citroën C3 heeft een inhoud van 300 liter.

* Afhankelijk van de uitvoering.

VELE OPBERG-
MOGELIJKHEDEN
VOOR EEN ONGEKEND 
GEBRUIKSGEMAK

300 l

32 33



C3_1118_NL_52P page 35C3_1118_NL_52P page 34 C3_1118_NL_52P page 35

TECHNOLOGIEËN

NUTTIGE TECHNOLOGIEËN
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.

3534
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TECHNOLOGIEËN

GEÏNTEGREERDE 
CAMERA ConnectedCAM 
Citroën ®

Een bijzondere auto zoals de Citroën C3 verdient het om te worden 
gepresenteerd met een wereldprimeur. Die eer komt toe aan de 
ingebouwde camera ConnectedCAM Citroën ® (1). Deze geïntegreerde 
online Full HD-camera heeft een groothoek van 120° en i 
s voorzien van een intern geheugen van 16GB 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 (2).

(1) Optioneel. 
(2) De gratis app ConnectedCAM Citroën is beschikbaar via de App Store en 
Google Play.

GETUIGE VAN UW BELEVENISSEN
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TECHNOLOGIEËN

* De met de ConnectedCAM Citroën ® genomen video’s en foto’s en het gebruik van deze opnames moeten voldoen aan de 
regelgeving, zoals regels met betrekking tot de gegevensbescherming, van het land waarin u zich bevindt. U bent er verantwoordelijk 
voor dat deze regels worden nageleefd. Automobiles Citroën kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het 
feit of uw verzekeringsmaatschappij de opnames van de ConnectedCAM Citroën ® als bewijs accepteert. Vraag dit na bij uw 
verzekeringsmaatschappij voordat u de camera gebruikt. 

GEÏNTEGREERDE CAMERA
ConnectedCAM Citroën ®*
NIETS MEER VERGETEN
De geïntegreerde camera ConnectedCAM Citroën ® filmt permanent 
de weg vóór de auto. Bij een noodstop wordt automatisch een video 
opgeslagen, van 30 seconden vóór tot 1 minuut na de gebeurtenis. 
Deze video kan eventueel als bewijs dienen bij het bepalen van de 
aansprakelijkheid. 

Met de gratis app ConnectedCAM Citroën (1) beschikt u over een 
geolokalisatiefunctie die bij elke stop uw GPS-coördinaten aan uw
telefoon doorgeeft. Zo kunt u uw Citroën C3 altijd terugvinden.

(1) Gratis app die u kunt downloaden vanaf de App Store en Google Play.
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TECHNOLOGIEËN

CONNECTED
NUTTIG EN INTUÏTIEF
Dankzij het Citroën Connect Nav-systeem (1), 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. Met de optie «Gevarenzones» (2) wordt 
u met geluidssignalen en visuele signalen in real time 
geattendeerd op gevaren op uw route. Bovendien 
kunt u dankzij de Mirror Screen-technologie (via 
Apple Carplay™, MirrorLink ® en Android Auto) uw 
smartphone (3) aansluiten zodat u de compatibele apps 
op uw smartphone kunt bedienen via het touchscreen. 

(1) Afhankelijk van de uitvoering. 
(2) Beschikbaarheid afhankelijk van de landelijke verkeerswetgeving. 
(3) Afhankelijk van het model.
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TECHNOLOGIEËN

LANE DEPARTURE 
WARNING SYSTEM
Zodra het systeem bij snelheden boven de  
60 km/u 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.

De door het snelheidslimietherkennings- en 
snelheidsadviessysteem aangegeven snelheid kan 
eenvoudig worden gebruikt als ingestelde 
snelheid van de cruise control/ 
snelheidsbegrenzer.

CRUISE CONTROL EN 
SNELHEIDS-
BEGRENZER

11 VEILIGHEIDS- EN 
RIJHULPSYSTEMEN

DODEHOEK-  
DETECTIE*

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.

SNELHEIDSLIMIET-
HERKENNINGS- EN 
SNELHEIDS- 
ADVIESSYSTEEM
Dit systeem herkent borden met een 
snelheidslimiet en geeft de informatie door 
aan de bestuurder door de ter plaatse 
geldende snelheidslimiet op het 
instrumentenpaneel weer te geven.

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

COFFEE BREAK 
ALERT

* Afhankelijk van de uitvoering.

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR
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TECHNOLOGIEËN

* Afhankelijk van de uitvoering. ** Afhankelijk van de motor.

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

KEYLESS ENTRY  
AND START*

Zodra de achteruitversnelling wordt 
ingeschakeld, 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.

ACHTERUITRIJ-
CAMERA*

ACTIVE  
SAFETY BRAKE*

Dit noodremsysteem beperkt de kans op een 
aanrijding. Het werkt vanaf 5 km/u bij de 
detectie van vaste of bewegende objecten en 
tot een bepaalde snelheid bij de detectie van 
voetgangers. Als er een aanrijding dreigt, wordt 
de bestuurder gewaarschuwd. Als de bestuurder 
niet reageert, remt het systeem de auto 
automatisch af.

DRIVER ATTENTION  
ALERT*

Het systeem bepaalt de mate van oplettendheid 
van de bestuurder aan de hand van afwijkingen 
in de koers ten opzichte van de weg-
markeringen. Deze functie is met name 
effectief op auto- en snelwegen (snelheden 
boven de 65 km/u).

De grootlichtassistent schakelt de verlichting 
automatisch over van dimlicht naar grootlicht en 
vice versa, afhankelijk van de aanwezigheid van 
andere voertuigen.

GROOTLICHT
ASSISTENT*

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.

HILL START 
ASSIST**

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR
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TECHNOLOGIEËN

Citroën C3 is leverbaar met efficiënte en zuinige PureTech-
benzinemotoren en BlueHDi-dieselmotoren van de nieuwste generatie.
De 3-cilinderbenzinemotoren PureTech 68, PureTech 82 Stop & Start 
en PureTech110 Stop & Start, en de BlueHDi 100 Stop & Start-
dieselmotor beschikken over een handgeschakelde versnellingsbak.  
De nieuwe automatische transmissie EAT6 (Efficient Automatic 
Transmission 6) is leverbaar met de PureTech 110 Stop & Start-
benzinemotor en combineert rijplezier met lage verbruikscijfers.  
Deze transmissie staat garant voor snel en soepel schakelen  
en een ongekend comfort.  
De PureTech 110-benzinemotor is onderscheiden met de titel 
«International Engine of the Year»* 2015, 2016, 2017 en 2018.

EFFICIËNTE MOTOREN 

* De PureTech 110-benzinemotor is onderscheiden 
met de titel «International Engine of the Year» 
2015, 2016, 2017 en 2018 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».Meer informatie op citroen.nl
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CARROSSERIEKLEUREN INTERIEURAMBIANCE

ORANGE POWER (P) POLAR WHITE (N) ALMOND GREEN (N)

COBALT BLUE (P)

STEEL GREY (M)

PERLA NERA BLACK (P) RUBY RED (P)

SOFT SAND (P)PLATINUM GREY (M)

(M): Metallic – (P): Parelmoer – (N): Niet-metallic. 
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de Citroën 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

NOIR ONYX 

ROUGE ADEN

BLANC OPALE

KLEUREN AIRBUMP ®

ZWART MET RODE INLEG 
(UITSLUITEND BIJ TWO TONE COMBINATIES 

MET ROOD DAK)

ZWART MET WITTE INLEG

STANDAARDAMBIANCE

AMBIANCE METROPOLITAN GREY

AMBIANCE URBAN RED

AMBIANCE HYPE COLORADO

De Citroën C3 kan in één of twee kleuren  
worden uitgevoerd.

De Citroën C3 is zowel met als zonder 
Airbump ® leverbaar.
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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 bedrijfsauto's. 
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 uitbreiden met de bouwstenen: onderhoud, vervanging 
 van slijtagedelen (excl. banden), een jaarlijkse aircocheck  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. 

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. 

 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. 

Voor meer  
informatie: 
citroen.nl

Financiering
en services.

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. 

reviews

citroen.nl

HUUR EEN CITROËN BIJ CITROËN 
Hebt u een MPV voor een vakantie met het gezin, een bedrijfsauto voor een verhuizing of gewoon  
een auto voor een weekendje weg nodig? Denk dan aan de mogelijkheid om een auto te huren  
bij uw Citroën-dealer.

ACCESSOIRES

Korte dakkoffer (330 liter).

Achterspoiler.

Armsteun.

Beschermplaat vóór.

WIELDOP 
15 INCH WHALETAIL

WIELDOP 
16 INCH STEEL & DESIGN

WIELDOP 
15 INCH ARROW

VELGEN EN WIELDOPPEN

LICHTMETALEN VELG 
16 INCH VIBE, 

GEPOLIJST

LICHTMETALEN VELG 
17 INCH 

CROSS, GEPOLIJST

LICHTMETALEN VELG 
17 INCH 

CROSS BLACK

AFMETINGEN

*Breedte met spiegels uitgeklapt / ingeklapt.
Waarden in mm.

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490
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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. Fe
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