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CITROËN C3
PRIJSLIJST, UITRUSTINGSPECIFICATIES & TECHNISCHE GEGEVENS



CITROËN C3 SPECIALE SERIE COLLECTION
- 16” Wieldoppen “Airflow” (icm BlueHDi 100 S&S en PureTech 82 S&S ETG)

- 16” Wieldoppen “Nuclear” (icm PureTech 68 en PureTech 82)

- 16” Lichtmetalen wielen “Valonga” (icm PureTech 110 S&S)

- Chromen exterieuraccenten (sierstrip op achterklep, deurgrepen, raamomlijsting)

-  Dashboardstrip, omlijsting instrumentenpaneel en omlijsting ventilatieroosters in  

getextureerde afwerking “Gris Basalte” of in gladde afwerking “Gris Moondust”  

i.c.m. eMyWay

- Lederen stuurwiel

- Middenconsole afgewerkt in lakzwart

- Middenarmsteun vóór, opklapbaar

- Mistlampen

- Portiergrepen interieur voor en achter afgewerkt in lakzwart

- Stoffen bekleding “Liberia”

CITROËN C3 - Uitrustingsniveaus

CITROËN C3 ATTRACTION
- 15” Wieldoppen “Airflow Bi-ton” 

- ABS met elektronische remkrachtverdeling en remassistent

- Bandenreparatiekit

- Bestuurders-/Passagiersairbag

- Boordcomputer

- Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening

- Elektrisch bedienbare buitenspiegels

- Elektrisch bedienbare ruiten vóór

- ESP met ASR

- Indirect bandenspanningcontrolesysteem

- In delen neerklapbare achterbank met 3 hoofdsteunen en Isofix bevestigingspunten

- In hoogte en diepte verstelbaar stuur

- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

- Stoffen bekleding “Chaine et Trame Omni Crepe Mistral Bise”

- Stuurbekrachtiging

- Vijf driepuntsgordels

- Zij-airbags

CITROËN C3 TENDANCE
- 15” Wieldoppen “Airflow Bi-ton”

- Airconditioning

- Buitenspiegelkappen in kleur carrosserie

- Chroom accentuering om grille in voorbumper

- Cruise control met snelheidsbegrenzer

-  Dashboardstrip, omlijsting instrumentenpaneel en omlijsting ventilatieroosters in “Tungstene” 

of “Gris Moondust” icm eMyWay

- Gordijnairbags

- LED dagrijverlichting

- Opbergtassen aan achterzijde voorstoelen

- Portiergrepen exterieur in chroom

- Portiergrepen interieur in chroom satin

- Radio/CD-speler met MP3 afspeelmogelijkheid

- Stop & Start systeem (icm PureTech 82 S&S ETG, PureTech 110 S&S en BlueHDi 100 S&S)

- Stoffen bekleding “Chaine et Trame Omni Mistral / Fyber Brun Panama”

CITROËN C3 EXCLUSIVE
- 16” Lichtmetalen wielen “Valonga” (icm PureTech 110 S&S)

-  16” Lichtmetalen wielen “Airflow” (icm PurePureTech 82, PureTech 82 S&S ETG en 

BlueHDi 100 S&S)

- Automatische airconditioning met parfumeur

- Automatisch inschakelende verlichting

- Ambiance verlichting interieur (accentverlichting voetenruimte en middenconsole)

- Bluetooth® hands-free en Streaming Audio

- Chromen exterieuraccenten (sierstrip op achterklep, raamomlijsting)

- Chromen dorpellijsten

-  Dashboardstrip, omlijsting instrumentenpaneel en omlijsting ventilatieroosters in “Gris 

Moondust”

- Elektrisch bedienbare ruiten vóór en achter

- Elektronisch kinderslot bedienbaar vanaf bestuurdersplaats

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels

- Lederen stuurwiel met chroom accenten

- Mistlampen

- Middenarmsteun vóór, opklapbaar

- Middenconsole afgewerkt in lakzwart

- Opberglade onder de bestuurdersstoel

- Parkeerhulp achter

- Regensensor

- Stoffen bekleding “Andorre Gloss Mistral / Dynamica  Mistral” 

- Versnellingspookknop uitgevoerd in leer en chroom

- Zenith voorruit

- Zelfdimmende binnenspiegel



CITROËN C3 - Prijzen

Prijzen exclusief leges (€ 48,70) en verwijderingsbijdrage € 37,19 excl. BTW (€ 45,00 incl. BTW)  
Kosten rijklaarmaken € 488 excl. BTW (€ 590 incl. BTW). Hierin zijn opgenomen: transport naar dealer, deconserveren, poetsen, nul-beurt en lifehammer.

  

       Consumentenprijzen in €  
BENZINE Uitrustingsniveau Versnellingsbak Energielabel CO2 (g/km) Bijtelling           incl. BTW/BPM BPM excl. BTW/BPM
PureTech 68 Attraction H5 A 99  20% 14.790 1.840 10.702
 Tendance H5 A 99  20% 16.340 1.840 11.983
 Collection H5 A 102 20% 16.540 2.047 11.978
PureTech 82 Tendance H5 A 104  20% 17.490 2.185 12.649
 Collection H5 B 107  20% 17.690 2.392 12.643
 Exclusive H5 A 104  20% 19.690 2.185 14.467
PureTech 82 S&S ETG Tendance ETG (1) A 95  20% 17.990 1.564 13.575
 Collection ETG (1) A 95  20% 18.190 1.564 13.740
 Exclusive ETG (1) A 95  20% 20.190 1.564 15.393
PureTech 110 S&S Tendance H5 B 107  20% 19.490 2.392 14.131
 Collection H5 B 107  20% 19.690 2.392 14.296
 Exclusive H5 B 107  20% 21.690 2.392 15.949
        
DIESEL        
BlueHDi 100 S&S Tendance H5 A 79  14% 18.740 1.423 14.312
 Collection H5 A 79  14% 18.940 1.423 14.477
 Exclusive H5 A 79  14% 20.940 1.423 16.130

(1) Efficient Tronic Gearbox

* Looptijd inclusief 2 jaar fabrieksgarantie. Er zijn meerdere looptijden en maximum kilometrages mogelijk. Het contract loopt af zodra één van de limieten is bereikt (looptijd of kilometers).     
 
      
Met MyCITROËN FreeDrive kiest u voor een garantieverzekering die de garantie verlengt tot 3, 4 of 5 jaar. Dankzij een ruime keuze aan looptijden, maximale kilometrages en opties betaalt u nooit teveel.  
MyCITROËN FreeDrive is naar wens uit te breiden met de bouwstenen onderhoud, vervanging van slijtagedelen (excl. banden), een jaarlijkse aircocheck en het Citroën bandencontract. Informeer naar de mogelijkheden.   
   

      Consumentenprijzen in* €      
      incl. assurantiebelasting

MyCITROËN FreeDrive VERLENGDE GARANTIE        
MyCITROËN FreeDrive 36 maanden garantie (max. 40000 km.)     199 
MyCITROËN FreeDrive 36 maanden garantie (max. 80000 km.)     239  
MyCITROËN FreeDrive 48 maanden garantie (max. 60000 km.)     349  
MyCITROËN FreeDrive 48 maanden garantie (max. 100000 km.)     489  



  

  

  

  

  

CITROËN C3 - Prijzen
                                Consumentenprijzen in € 
CARROSSERIEKLEUREN   Optiecode Attraction Tendance Collection  Exclusive          incl BTW/BPM  excl. BTW/BPM
O1 Metallic- of parelmoer lak
 in Gris Shark, Gris Aluminium, Noir Perla Nera, 
 Rouge Rubi, Bleu Encre, Bleu Virtuel, Karma, Bleu Belle île  

0MM0      575  475

O2 Speciale lakkleur Blanc Perle Nacré   M6FC     755  624
O3 Blanc Banquise   0NWP     0  0

                          
EXTERIEUR   Optiecode Attraction Tendance Collection  Exclusive          incl BTW/BPM  excl. BTW/BPM
O4 Extra getinte achterste zijruiten en achterruit   VD09 - -   100   83
O5 Zenith voorruit   VF32 - -  � 425   351

                                 
BEKLEDING / INTERIEUR   Optiecode Attraction Tendance Collection  Exclusive          incl BTW/BPM  excl. BTW/BPM
O7 Dashboardstrip, omlijsting instrumentenpaneel en omlijsting  
 ventilatieroosters afgewerkt in “Noir Brillant” (lakzwart)    ENCP - -  - 0   0

O8 Lederen bekleding “Claudia”
    -  Verwarmde stoelen vóór met 3 standen
    -  In hoogte verstelbare passagiersstoel   

0P3P - - -  990   818

O9 Beige bekleding “Tressé Capcove / Dynamica Lama”   0P6Z - - -  0  0
 (niet beschikbaar icm carrosseriekleuren Bleu Belle île en Bleu Virtuel)

                                 
AUDIO / NAVIGATIE   Optiecode Attraction Tendance Collection  Exclusive          incl BTW/BPM  excl. BTW/BPM
O10 Bluetooth® hands-free en streaming audio
 -  incl. USB aansluiting 

  WLNN -  P3 � 350  289

O11 e-MyWay navigatiesysteem 
   -  7 inch hoog resolutie kleurenscherm 
   -  2D en birdview routeweergave 
   -  intern geheugen tbv routekaarten
   -  tri-tuner
   -  verkeersinformatie via RDS/TMC
   -  USB 2.1 aansluiting
   -  Bluetooth® hands-free
   -  Streaming Audio Bluetooth®  
 -  Dashboardstrip, omlijsting instrumentenpaneel en omlijsting 
       ventilatieroosters afgewerkt in “Gris Moondust”   

WLTT -  P4  595  492

O12 e-MyWay navigatiesysteem + Achteruitrijcamera + HiFi
   Extra t.o.v. e-MyWay (WLTT):
 -  Parkeersensoren achter
 -  Achteruitrijcamera
 - HiFi systeem met centrale luidspreker op het dashboard en 
  een subwoofer in de kofferruimte   

J2PH  - - -  1.290   1.066

O13 CITROËN Connect Box
  -  Noodoproep
  -  Pechhulp met lokalisatiefuntie
  -  Eco Driving (www.mycitroen.nl)   

YR01 -  -  -  300   248

                                
WIELEN   Optiecode Attraction Tendance Collection  Exclusive          incl BTW/BPM  excl. BTW/BPM
O6 Reservewiel (thuiskomer)
 (niet beschikbaar icm BlueHDi 100 S&S Exclusive)   RS02     100   83

           

OPTIEPAKKETTEN TEGEN MEERPRIJS    Optiecode Attraction Tendance Collection  Exclusive               incl BTW/BPM          excl. BTW/BPM 
P1 Pack City
    -  Elektrisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels
    -  Elektrisch bedienbare ruiten vóór en achter
    -  Eelektronisch kinderslot (bedienbaar vanaf bestuurdersplaats)
   -  Parkeersensoren achter   

J0WU -   �  550    455

 
P2 Pack Comfort
    -  Airconditioning (handmatig)
    -  Radio CD/MP3 speler met stuurkolombediening  

 J0WI  � - -   990    818 

P3 Pack Collection
    -  Automatische airconditioning
    -  Bluetooth® hands-free en streaming audio (WLNN)   

WLNN + WX19  -  -    -  390    322
 

P4 Pack Collection eMyWay
    -  Automatische airconditioning
   -  e-MyWay navigatiesysteem (WLTT)   WLTT + WX19  -  -    -  750     620 
 -  Dashboardstrip, omlijsting instrumentenpaneel en omlijsting 
       ventilatieroosters afgewerkt in “Gris Moondust”

� = STANDAARD         = OPTIE        - = NIET LEVERBAAR



CITROËN C3 - Lijntekeningen, wielen en bekleding

� = STANDAARD         = OPTIE        - = NIET LEVERBAAR

16” lichtmetalen wielen “Valonga” en  
195/55 R 16 T Michelin Energy Saver banden

16” lichtmetalen wielen “Airflow” en  
195/55 R 16 T Michelin Energy Saver banden

15” stalen wielen met wieldoppen “Airflow Bi-ton Gris” en 
185/65 R 15 T Michelin Energy Saver banden

16” stalen wielen met wieldoppen “Airflow” en 
195/55 R 16 T Michelin Energy Saver banden

16” stalen wielen met wieldoppen “Nuclear” en 
195/55 R 16 T Michelin Energy Saver banden

Bekleding ‘Chaine et Trame Omni Crepe Mistral’ + interieuraccenten ‘Noir Mat’

Bekleding ‘Chaine et Trame Fyber Mistral / Brun Panama’ + Interieuraccenten ‘Tungstène’

Bekleding ‘Andorre Gloss / Dynamica  Mistral’ + Interieuraccenten ‘Gris Moondust’



MOTOREN  PureTech 68 PureTech 82 PureTech 82 S&S ETG PureTech 110 S&S
  
   
MOTOR    
Type  Euro 6 Euro 6 Euro 6  Euro 6
Brandstof  Benzine Benzine Benzine Benzine
Injectiesysteem  Multipoint Multipoint Multipoint Multipoint
Cilinderinhoud cm3  999 1199 1199 1199
Max. vermogen in kW (pk)  50 (68) 60 (82) 60 (82) 81 (110)
bij toeren/min.  6000 5750 5750 5500
Max. koppel in Nm  95 118 118 205
bij toeren/min.  3000 2750 2750 1500
Stop & Start systeem  - - met startmotor met startmotor

OVERBRENGINGEN    
Versnellingsbak  Handgesch. Handgesch. ETG (1) Handgesch.
Aantal versnellingen vooruit  5  5 5 5

STUURINRICHTING      
Type 
Stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen muren in m. 
Draaicirkel tussen trottoirs in m.

ONDERSTEL       
Ophanging voor      
Ophanging achter 

VELGEN & BANDEN    
Velgmateriaal  Staal Staal / Lichtmetaal Staal / Lichtmetaal Staal/Lichtmetaal
 Bandenmaat  185/65 R 15 T / 185/65 R 15 T /  185/65 R 15 T /  185/65 R 15 T
   195/55 R 16 T 195/55 R 16 T  195/55 R 16 T 195/55 R 16 T/
   (ultra low resistance banden) (ultra low resistance banden) (ultra low resistance banden)

REMSYSTEEM    
Voor  Schijf 266 x 22 Schijf 266 x 22 Schijf 266 x 22 Schijf 283 x 26
Geventileerd  ja ja ja ja
Achter  Trommel Trommel Trommel Schijf
ABS / ESP / Brake Assist  standaard standaard standaard standaard
Parkeerrem  achter achter achter achter
    
VOLUMES (VDA norm)    
Kofferinhoud in dm3  300 300 300 300
Tankinhoud  50  50 50 50
    
GEWICHTEN (KG)    
Massa ledig voertuig (kenteken)  948 950 955 1045
Nuttige belasting  552 575 585 553
Max. toelaatbaar gewicht  1500  1525 1540 1598
Max. aanhangergewicht geremd  775 1100 800 1150 
Max. aanhangergewicht ongeremd  450 520 500 570 
Max. druk op trekhaak  46 46 46 46
Max. daklast  70 70 70 70
   
PRESTATIES (2)    
Max. snelheid in km/h  163  174 176 190
1000 m. staande start in sec.  35,7 33,9 35,4 31,0
0-100 km/h in sec.  14,2 12,3 14,4 9,6
    

BRANDSTOFVERBRUIK ECE norm. (99/100) ltr./100km (3) 
Binnen de bebouwde kom   
Buiten de bebouwde kom  
Gecombineerd   
Gecombineerd (in km/ltr)  
CO2 (g/km) bij gecombineerd gebruik   
Energielabel 

CITROËN C3 - Technische specificaties

Tandheugel
standaard

10,2 
10,4 

Onafhankelijk, Pseudo Mc Pherson met hydraulische schokdempers en torsiestabilisator
Semi-onafhankelijk, torsieas met hydraulische schokdempers

15” + 16”
5,9
4,0
4,7

21,3
107

B

15” + 16” Airflow / 
16” Nuclear

5,5 / 5,6
3,9 / 4,1
4,5 / 4,6

22,2 / 21,7
104 / 107

A / B

15” + 16” 
Airflow

4,5
3,9
4,1

24,4
95
A

15” / 16”
5,1 / 5,2
3,8 / 4,0
4,3 / 4,4

23,3 / 22,7
99 / 102

A

(1) Efficient Tronic Gearbox
(2) Alleen bestuurder 
(3)  De CO2- en brandstofverbruikscijfers worden officieel gemeten in overeenstemming met EU richtlijn ”Emissions 715/2007/CE”. Onder normale omstandigheden kunnen verbruikscijfers afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, 

belading, rijstijl, rijomstandigheden, kwaliteit van het wegdek e.d.



MOTOREN BlueHDi 100 S&S  
  
     
MOTOR   
Type Euro 6 
Brandstof  Diesel 
Injectiesysteem Commonrail met Turbo 
Cilinderinhoud cm3 1560 
Max. vermogen in kW (pk) 73 (99)
bij toeren/min. 3750 
Max. koppel in Nm 254
bij toeren/min. 1750
Stop & Start systeem met startmotor

OVERBRENGINGEN    
Versnellingsbak Handgesch.
Aantal versnellingen vooruit  5
 
STUURINRICHTING     
 Type 
Stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen muren in m. 
Draaicirkel tussen trottoirs in m.

ONDERSTEL     
 Ophanging voor     
Ophanging achter 

VELGEN & BANDEN    
Velgmateriaal Staal / Lichtmetaal
 Bandenmaat 185/65 R 15 T /
  195/55 R 16 T    
  (ultra low resistance banden) 

REMSYSTEEM    
Voor Schijf 266 x 22
Geventileerd ja
Achter Schijf
ABS met Brake Assist standaard
Parkeerrem achter
    
VOLUMES (VDA norm)    
Kofferinhoud in dm3 300 
Tankinhoud 46
    
GEWICHTEN (KG)    
Massa ledig voertuig (kenteken) 1060
Nuttige belasting 565
Max. toelaatbaar gewicht  1652
Max. aanhangergewicht geremd 1150 
Max. aanhangergewicht ongeremd  570
Max. druk op trekhaak  46  
Max. daklast 70 
    
PRESTATIES (1)    
Max. snelheid in km/h 189
1000 m. staande start in sec. 32,5
0-100 km/h in sec. 10,8 
    
BRANDSTOFVERBRUIK ECE norm. (99/100) ltr./100km (2) 
Binnen de bebouwde kom    
Buiten de bebouwde kom  
Gecombineerd      
Gecombineerd (in km/ltr)    
CO2 (g/km) bij gecombineerd gebruik      
Energielabel    

Tandheugel
standaard

10,2 
10,4 

Onafhankelijk, Pseudo Mc Pherson met hydraulische schokdempers en torsiestabilisator
Semi-onafhankelijk, torsieas met hydraulische schokdempers

15” + 16”
3,6
2,7
3,0

33,3
79
A

* Technische gegevens onder voorbehoud

(1) Alleen bestuurder 
(2)  De CO2- en brandstofverbruikscijfers worden officieel gemeten in overeenstemming met EU richtlijn ”Emissions 715/2007/CE”.  

Onder normale omstandigheden kunnen verbruikscijfers afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, belading, rijstijl, rijomstandigheden, kwaliteit van het wegdek e.d.
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CITROËN C3 - Uitrustingspecificaties

(1) PureTech 82 S&S ETG, PureTech 110 S&S en BlueHDi 100
(2) Zenith voorruit
(3) eMyWay
(4) PureTech 110 S&S
(5) PureTech 82, PureTech 82 S&S ETG en BlueHDi 100

DYNAMISCHE SYSTEMEN
ABS met EBD (elektronische remkracht verdeling)
BAS (Brake Assist System)
Cruise control met zelfinstelbare snelheidsbegrenzer
Elektrische variabele stuurbekrachtiging
ESP + ASR - uitschakelbaar < 50 km/h
Indirect bandenspanningcontrolesysteem
Stop & Start systeem

EXTERIEUR
Bumpers in kleur carrosserie 
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
Elektrisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels
Extra getinte achterste zijruiten en achterruit
Getint glas
Grilleomlijsting in chroom  
LED dagrijverlichting
Metallic lak
Middendeel voorbumper in kleur carrosserie
Mistlampen in voorzijde bumper
Portiergrepen in chroom
Raamlijsten, deurgrepen en sierstrip achterklep in chroom
Spiegelkappen in kleur carrosserie
Zenith voorruit

VEILIGHEID
2 Isofix bevestigingspunten achter
Airbag bestuurderszijde
Airbag passagierszijde met uitschakelingsfunctie
Handmatig kinderslot
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
Elektronisch kinderslot bedienbaar vanaf bestuurdersplaats
Follow-me-home functie
Gordijnairbags
Halogeen koplampen
Parkeersensoren achter
Pyrotechnische gordelspanners op de voorstoelen
Richtingaanwijzers met tiptoetsfunctie (1 x aantikken = 3 x knipperen) 
Vijf driepunts gordels
Waarschuwingssignaal bij niet vastmaken van de veiligheidsgordels
Zij-airbags

AIRCONDITIONING
Automatische airconditioning incl. actief carbonfilter
Gekoeld dashboardkastje
Handmatig bediende airconditioning
Luchtrecirculatie
Pollenfilter

DASHBOARD, INSTUMENTENPANEEL
Black Panel functie
Boordcomputer
Buitentemperatuurmeter
Digitaal klokje
In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
Lichtsensor
Regensensor
Schakelindicator
Toerenteller



STOELEN / BEKLEDING
1/3 - 2/3 deelbare rugleuning achterbank
Armsteun tussen de voorstoelen
Drie hoofdsteunen achter
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
In hoogte verstelbare passagiersstoel (alléén icm lederen bekleding)
Lederen stuurwiel met chroom accent
Stoffen bekleding “Chaine et Trame Omni Crepe Mistral”
Stoffen bekleding “Chaine et Trame Omni Mistral / Fyber Brun Panama” 
Stoffen bekleding “Andorre Gloss Mistral / Dynamica  Mistral” 
Stoffen beige bekleding “Tressé Capcove / Dynamica Lama” (niet beschikbaar icm carrosseriekleuren Bleu Belle île en Bleu Virtuel)
Stoelverwarming vóór met 3 standen (alléén icm lederen bekleding)
Lederen bekleding (deels geperforeerd) “Claudia”
Twee in hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór

INTERIEUR
12V aansluiting in centrale console
Accentverlichting in interieur
Centrale plafonnière
Centrale plafonnière achter
Cruise control met snelheidsbegrenzer
Dashboardstrip, omlijsting instrumentenpaneel en omlijsting ventilatieroosters uitgevoerd in “Gris Moondust” 
Dashboardstrip, omlijsting instrumentenpaneel en omlijsting ventilatieroosters uitgevoerd in “Tungsten”
Dashboardstrip, omlijsting instrumentenpaneel en omlijsting ventilatieroosters uitgevoerd in matzwart
Elektrisch bedienbare ruiten vóór
Elektrisch bedienbare ruiten vóór met one-touch bediening en anti-klemvoorziening aan bestuurderszijde
Elektrisch bedienbare ruiten vóór met one-touch bediening en anti-klemvoorziening aan bestuurders- en passagierszijde
Elektrisch bedienbare ruiten achter
Hoedenplank (uitneembaar)
Centrale middenarmsteun tussen voorstoelen met opbergvak
Middenconsole in mat zwart uitgevoerd
Middenconsole in lak zwart uitgevoerd
Opberglade onder de bestuurdersstoel
Opbergtassen aan achterzijde voorstoelen
Opbergvak in centrale console
Opbergvakken in portieren achter (0,5 liter fles)
Opbergvakken in portieren vóór (1,5 liter fles)
Parfumeur
Plafonnière bestuurder en passagier 
Portiergrepen interieur chroom uitgevoerd
Versnellingspookknop in chroom en leer uitgevoerd
Zelfdimmende binnenspiegel

AUDIO TELEFOON- EN NAVIGATIESYSTEEM
Voorbereiding audiosysteem (Bedrading van de radio, antenne en speakers)
RDS Radio/CD-speler RD4, snelheidsafhankelijke volumeregeling, MP3-afspeelmogelijkheid, stuurkolombediening en 3,5 mm mini-jack 
aux aansluiting voor MP3 speler
Bluetooth® hands-free en streaming audio ( incl. USB aansluiting + 3,5 mm mini-jack aux aansluiting voor MP3 speler)
eMyWay navigatiesysteem (7 inch hoog resolutie kleurenscherm, 2D en birdview routeweergave, intern geheugen tbv routekaarten, 
tri-tuner, verkeersinformatie via RDS/TMC, USB 2.1 aansluiting, 3,5 mm mini-jack aansluiting voor MP3 speler, Streaming Audio 
Bluetooth®, Bluetooth® hands-free
eMyWay navigatiesysteem + HiFi + achteruitrijcamera (HiFi systeem met centrale luidspreker op het dashboard en een subwoofer in de 
kofferruimte + kleurenweergave van gebied aan achterzijde auto op het display en grafische weergave van de parkeersensoren achter)

WIELEN, BANDEN
15” stalen wielen met wieldoppen “Airflow bi-ton” en 185/65 R 15 T Michelin Energy Saver banden
16” lichtmetalen wielen “Valonga” en 195/55 R 16 T Michelin Energy Saver banden
16” lichtmetalen wielen “Airflow” en 195/55 R 16 T Michelin Energy Saver banden
Bandenreparatiekit met 12v compressor
Thuiskomer (niet beschikbaar icm BlueHDi 100 S&S Exclusive, bandenreparatiekit vervalt)

OPTIEPAKKETTEN
Pack City (Elektrisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ruiten vóór en achter, Elektronisch kinderslot  
bedienbaar vanaf bestuurdersplaats, parkeersensoren achter)
Pack Comfort (Handmatig bediende airconditioning + Radio/CD RD4 met MP3 afspeelmogelijkheid) 
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- = NIET LEVERBAAR
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(1) PureTech 82 S&S ETG, PureTech 110 S&S en BlueHDi 100 S&S
(2) Zenith voorruit
(3) eMyWay
(4) PureTech 110 S&S
(5) PureTech 82, PureTech 82 S&S ETG en BlueHDi 100 S&S



BPM / BIJTELLING

BPM-DIFFERENTIATIE   
Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:  
•  Een vast tarief van € 175 voor auto‘s met een CO2-uitstoot van 1 g/km of meer
• Een BPM-opslag voor auto‘s met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel
 

• Een dieseltoeslag van € 86,00 per gram boven de grenswaarde van 70 gram
• De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verrekend

VAST TARIEF
Grenswaarden CO2-uitstoot: 
0 g/km 
≥   1 g/km

BPM-OPSLAG
Grenswaarden CO2-uitstoot:  
0 g/km 
1 - 82 g/km  
83 - 110 g/km  
111 - 160 g/km 
161 - 180 g/km 
≥ 181 g/km  

FISCALE BIJTELLING    
Op basis van de CO2-uitstoot valt elke Citroën in een bijtellingscategorie voor privégebruik van een auto van de zaak.
Grenswaarden CO2-uitstoot: 
0 g/km
1 - 50 g/km
51 - 82 g/km
83 - 110 g/km
≥ 111 g/km

Prijswijzingen voorbehouden

DIESELROETFILTER  
ALLE DIESELMOTOREN ZIJN VOORZIEN VAN EEN DIESELROETFILTER.

DIESELTOESLAG
Grenswaarden CO2-uitstoot: 
≤ 70 gr.  
> 70 gr.  

Vast tarief
€ 0
€ 175 

BPM-opslag per gr/km boven de grenswaarde
€ 0
€ 6
€ 69
€ 112
€ 217
€ 434

Dieseltoeslag per g/km boven de grenswaarde
€ 0
€ 86,00

Bijtellingscategorie
4%
7%
14%
20%
25%



FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VAN CITROËN

DE SERVICES VAN CITROËN

VOLOP KEUS UIT DE DOORDACHTE LEASE- EN FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VAN CITROËN

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CITROËN SERVICES EN FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN OP WWW.CITROEN.NL

2 JAAR FABRIEKSGARANTIE 
Elke nieuwe Citroën heeft bij aflevering standaard 2 jaar fabrieksgarantie. Reparatie of vervang-
ing van een defect onderdeel als gevolg van een product - en/of fabricagefout is kosteloos. 
Bovendien profiteert u gedurende de fabrieksgarantieperiode van de hulpverlening van Citroën 
Assistance.

CITROËN ASSISTANCE 
Hoe veilig en betrouwbaar uw Citroën ook is, u kunt altijd wel een keer te maken krijgen met 
pech. Citroën Assistance staat dag en nacht, zeven dagen per week, in bijna geheel Europa 
gereed om u in geval van pech weer op weg te helpen. U kunt hiervoor het gratis nummer 
0800 - 022 22 44 bellen.

CARROSSERIEGARANTIE
Nieuwe Citroën personenauto’s hebben bij aflevering standaard 12 jaar carrosseriegarantie; op 
bedrijfswagens is dit 5 jaar.

LAKGARANTIE
Nieuwe Citroën personenauto’s hebben bij aflevering standaard drie jaar lakgarantie; op bedrijfs-
wagens is dit 2 jaar.

MYCITROËN FREEDRIVE SERVICECONTRACT
Met MyCITROËN FreeDrive kiest u voor een garantieverzekering die de garantie verlengt tot 
3, 4 of 5 jaar. U hoeft zich die hele periode geen zorgen te maken over problemen met uw 
auto die onder de garantie vallen. Een MyCITROËN FreeDrive servicecontract dekt namelijk het 
vervangen of herstellen (incl. arbeidsloon) van defecte mechanische, elektrische en hydraulische 
onderdelen. Dankzij een ruime keuze aan looptijden, maximale kilometrages en aanvullende 
bouwstenen betaalt u nooit teveel. MyCITROËN FreeDrive is naar wens uit te breiden met de 
bouwstenen onderhoud, vervanging van slijtagedelen (excl. banden), een jaarlijkse aircocheck 
en het Citroën bandencontract. Vraag uw dealer naar meer informatie en tarieven, of ga naar 
www.citroen.nl/freedrive

MYCITROËN CARD
Met deze kaart profiteert u een jaar lang, voor slechts € 49 van: 
• Citroën Assistance: gratis pechhulp in bijna geheel Europa, 24/7, 365 dagen per jaar
• Gratis APK-controle
• Gratis bijvullen van vloeistoffen
• Gratis checks (vakantie-, winter- en tussentijdse checks)
• Gratis bandenreparatie (wij repareren een lekke band gratis)
• Gratis defecte lampjes vervangen
• Gratis voorruit(ster)reparatie
• 10% korting op originele Citroën-accessoires

Voor aanvragen van de MyCITROËN CARD, meer informatie en de algemene voorwaarden 
gaat u naar www.mycitroencard.nl. U kunt de MyCITROËN CARD ook rechtstreeks bij uw 
Citroën-dealer aanvragen. 

CITROËN SNELSERVICE
Met Citroën Snelservice kunt u zonder afspraak bij uw dealer terecht. Bijvoorbeeld voor het 
vervangen van accu’s en ruitenwisserbladen, het vernieuwen van banden, remmen en uitlaten, 
en het repareren van verlichting en ruiten. En ook voor een snelle bandencontrole kunt u direct 
bij ons terecht. 

MYCITROËN BANDENSERVICE
Maakt u gebruik van de MyCITROËN Bandenservice, dan wisselen wij in het najaar uw zomer-
banden om voor winterbanden en in het voorjaar uw winterbanden weer voor zomerbanden. 
Vanzelfsprekend slaan wij de banden ook voor u op. In ons ‘bandenhotel’ bewaren we ze voor 
u onder de juiste omstandigheden. Voorafgaand aan montage, controleren wij de kwaliteit en 
profielen van uw banden. 

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

CITROËN RENT
Citroën Rent is de oplossing als u tijdelijk een andere auto nodig heeft. Eentje met meer 
bagageruimte bijvoorbeeld, of met meer zitplaatsen. Via Citroën Rent kunt u bijna elk type 
Citroën van ons huren of short-leasen. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

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

CITROËN ACCESSOIRES
Bij Citroën kunt u kiezen uit een zeer breed aanbod van onderdelen en accessoires. Allen 
geselecteerd volgens strenge veiligheidsnormen.

Wij bieden u een breed pakket services waardoor u verzekerd bent van zorgeloos rijden in uw nieuwe Citroën.

CITROËN AUTOFINANCIERING *
Als eigenzinnige rijder van een eigenzinnig merk kiest u het liefst voor een financieringsmaatschap-
pij die deze eigenzinnigheid begrijpt. En wie begrijpt dat beter dan de financieringsmaatschappij 
van Citroën zelf? Zo vindt u altijd een financiering die bij uw budget past. Bijvoorbeeld Citroën 
Choices. Daarmee rijdt u iedere twee, drie of vier jaar in een gloednieuwe Citroën. Tegen een 
vast en laag maandbedrag en met een door Citroën gegarandeerde minimum inruilwaarde.  
En aan het eind van de overeenkomst heeft u de keus uit drie mogelijkheden: overstappen in weer 
een nieuwe Citroën, in uw huidige Citroën blijven rijden of uw huidige Citroën laten overnemen door 
uw Citroën-dealer.

Maar we hebben nog vele andere financieringsmogelijkheden. Wat voor u de meest gunstige  
combinatie is rekent uw Citroën-verkoper graag met u door. En u kunt uw financiering direct ín de 
showroom regelen. Gewoon bij uw Citroën-dealer, die ook verder als uw aanspreekpunt optreedt. Alles 
onder één dak, voor uw gemak.

*  Financieringen worden verstrekt door Citroën Financial Services, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V.,  
(reg.nr. AFM 12007744). Meer informatie en voorwaarden via www.citroen.nl. 

CITROËN PRIVATE LEASE: leasen voor particulieren
Citroen Private Lease is speciaal ontwikkeld voor particulieren. Met Citroën Private Lease kunt u in een 
gloednieuwe Citroën rijden tegen een zeer aantrekkelijk maandbedrag. In de maandelijkse vergoeding 
zijn wegenbelasting, reparaties, afschrijving, rente, afleveringskosten en onderhoud inbegrepen. Zo 
komt u niet meer voor onverwachte verrassingen te staan. U kunt Citroën Private Lease zien als een 
vorm van huren.  U wordt dus geen eigenaar, maar sluit een contract af tegen een vooraf bepaalde 
looptijd en een verwacht jaarkilometrage.  En doordat de auto eigendom blijft van Citroën, loopt u 
geen enkel risico op restwaardeverlies.

ZORGELOOS ZAKELIJK RIJDEN MET CITROËN BUSINESS FINANCE
Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er steeds meer auto’s voor de deur. 
Of misschien tijdelijk wat minder als de markt even niet mee zit. Wat er ook gebeurt: Citroën Business 
Finance biedt u altijd de perfecte leasevorm, eentje die bij uw bedrijf past en met u meegroeit. Graag 
helpen wij u een keuze te maken uit één van onze aantrekkelijke leasevormen, van Financial Lease tot 
Full Service Operational Lease. En omdat we als leasemaatschappij van Citroën de Citroëns van haver 
tot gort kennen, kunnen we u altijd een attractief lease-aanbod doen. Voor meer informatie of een 
offerte op maat, neem gerust contact op met uw Citroën-dealer of kijk op www.citroen.nl.



CRÉATIVE TECHNOLOGIE

BNL9985245 - januari 2015 versie 2
Druk- en zetfouten voorbehouden

www.citroen.nl


