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CITROËN GRAND C4 SPACETOURER
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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 vanaf 2011 
meer toe te leggen op de 
tekenkunst. 
Zijn werk is zelfs geëxposeerd 

in het Centre Pompidou. Le Tone heeft een 
voorkeur voor zwart-wit. Hiermee vertelt hij 
eenvoudige verhalen die hij met een viltstift aan 
het papier toevertrouwt.

2019
19_19 Concept heeft een spectaculair 
design, is 100% elektrisch en is geïns-
pireerd op de wereld van de luchtvaart. 
Bij deze concept car wordt comfort tot 
in het extreme doorgevoerd: het inte-
rieur geeft dankzij het intelligente veer-
systeem de sensaties van een rijdende 
salon. Hij heeft een actieradius van 
800 km, technologie voor autonoom 
rijden en een Personal Assistant.

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

Citroën zorgt met de Traction Avant 
voor opschudding in de autowereld. 
Deze auto heeft een bijzondere eigen-
schap waaraan hij zijn naam te dan-
ken heeft: Traction Avant betekent 
namelijk voorwielaandrijving.

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

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.

Bij zijn onthulling op de Autosalon van Parijs 
in 1955 leek de opzienbarende DS met zijn 
aerodynamische lijnen van een andere pla-
neet te komen. Aan dit futuristische uiterlijk, 
dat ontworpen was door Flaminio Bertoni, 
had de DS zijn bijnaam «vliegende schotel» 
(of in Nederland «Snoek») te danken.

1934 1939 1948 1955 1968
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».

1970
Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de  
geschiedenis van Citroën hebben 
gemarkeerd. Klik op bovenstaande 
link voor meer informatie.

De modern en strak gelijnde GS is lange tijd een 
van de meest aerodynamische en comfortabele 
modellen op de markt. Van deze gezinsauto met 
een viercilinder boxermotor en hydropneuma-
tische vering worden bijna 2,5 miljoen exempla-
ren verkocht. 
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GENOEG RUIMTE VOOR IEDEREEN

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

GAMMA

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

EEN CITROËN  
VOOR IEDEREEN

PLUG- IN HYBRIDE

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE 
UITVOERING

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE 
UITVOERING

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE 
UITVOERING

SUV CITROËN  
C5 AIRCROSS HYBRID

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN SPACETOURERCITROËN SPACETOURER CITROËN SPACETOURER
(M) (XL)(XS)

CITROËN C1

CITROËN Ë-C4

CITROËN BERLINGO
(M)

CITROËN BERLINGO
(XL)

CITROËN C4CITROËN C3

CITROËN AMI
100% ELEKTRISCH

100% ELEKTRISCH

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER
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TIEN 
DOORSLAGGEVENDE 
VOORDELEN

PLUSPUNTEN

Dynamische lijnen en een hoge zitpositie.
P. 10 - 11

DESIGN

Handig om deuren met volle handen
te openen en te sluiten.
P. 18 - 19

HANDSFREE ACHTERKLEP

Een royale binnenruimte en een 
kofferbakvolume van maar liefst 704 L.
P. 18 - 19

RUIMTE EN MODULARITEIT

P. 20 - 21

Voor uitzonderlijke helderheid 
en zichtbaarheid.

PANORAMISCHE VOORRUIT

Een echte uitnodiging om te reizen.
P. 16 - 17

WELZIJN AAN BOORD

Inclusief 360 ° -zicht om het dagelijks leven 
gemakkelijker te maken.
P. 24 - 27

15 RIJHULPMIDDELEN

En krachtige en efficiënte motoren.
P. 30 - 31

EAT8 VERSNELLINGSBAK

De balans tussen bediening en flexibiliteit.
P. 28 - 29

VEERCOMFORT

3D-navigatie met realtime verkeersinformatie.
P. 22 - 23

CONNECT NAVIGATIESYSTEEM

Alle informatie die essentieel is om te rijden.
P. 22 - 23

12” HD-SCHERM

Klik op deze link  
voor praktijkvideo’s over  

de Grand C4 SpaceTourer  
te bekijken.
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INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

P. 10   DESIGN
P. 14   CITROËN ADVANCED COMFORT ®

P. 22   TECHNOLOGIEËN
P. 32   BELANGRIJKSTE UITRUSTING
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DESIGNDESIGN

MPV
Citroën Grand C4 SpaceTourer biedt u het beste van de knowhow 
van Citroën op het gebied van interieurdesign en technologie. 
De dynamische lijnen en karakteristieke lichtsignatuur, zowel voor als achter, 
zijn kenmerkend voor de persoonlijkheid van deze auto. Het comfortabele en 
flexibele interieur is elke keer weer een uitgelezen plek om ervaringen te delen 
en gezellig samen te zijn.

7  Z I T P L A A T S E N
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CITROËN GRAND C4 SPACETOURER
S P E C I A L E  S E R I E  C - S E R I E S

Ontworpen met iconische kleuren, specifieke materialen en 
technologische uitrusting om een unieke stijl en comfort te 
dienen, combineert de Citroën C-Series speciale serie alle 
facetten van de Citroën-geest. Een personalisatie genoemd 
met verwijzing naar de C van het merk, het uitzonderlijke 
comfort dat het al meer dan honderd jaar onderscheidt en 
het onmiskenbare karakter van al zijn modellen.

De speciale C-Series die wordt aangeboden op de Citroën 
Grand C4 SpaceTourer onderstreept zijn vloeiende en 
moderne design, met name dankzij een onderscheidend 
‘C-Series’-embleem dat onder elke buitenspiegel is 
geplaatst met Noir Perla Nera-kappen, en zijn 17” 
‘Zephyr’ lichtmetalen velgen. Met zijn zilveren dakbogen, 
de signatuur van dit model, herbergt deze speciale serie 
alle sobere en elegante koetswerkkleuren die beschikbaar 
zijn in het assortiment, van Polar White tot Noir Perla 
Nera via Soft Sand, tot Steel Grey, Platinum Grey, Ruby 
Red en Alchemy Blue. 

Aan boord is de royale ruimte bekleed met specifieke 
uitrusting, met een zachte grijze coating op het 
dashboard. Grijze stoffen met rode stiksels op de stoelen, 
met een «C-Series» -label, creëren een verfijnde 
interieursfeer. De Citroën Grand C4 SpaceTourer C-Series 
onderscheidt zich verder door zijn glanzend zwarte 
deurbeugels, de matten voor en achter ook gestikt in  
rood en een «C-Series» voordeurdecoratie. Beschikbaar met 
15 rijhulpmiddelen en krachtige en efficiënte motoren.

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER C-SERIES12 13
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CITROËN ADVANCED 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 de inzittenden. 
Aan alle verwachtingen van de gebruikers is gedacht, waarmee de knowhow van 
Citroën op het gebied van comfort in auto’s worden bevestigd. 
Het programma is opgebouwd rond vier pijlers: het cocon-effect, gebruiksgemak, 
souplesse en gemoedsrust.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

COM
FORT

EEN
COCON-EFFECT

ONTSPANNEN
AUTORIJDEN

PRAKTISCHE
VOORZIENINGEN

MEER
GEBRUIKSGEMAK

14 15
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

MEER WELZIJN

RUIMTE  
AAN BOORD
Dankzij de uitzonderlijke ruimte aan boord van de Citroën Grand 
C4 SpaceTourer kunnen alle passagiers in de beste 
omstandigheden reizen.

De voorstoelen kunnen profiteren van 3-voudig verstelbare 
hoofdsteunen*, massage- en verwarmde stoelen, evenals een 
kuitsteun** waardoor de passagier kan reizen met gestrekte benen.

De 3 verstelbare en verschuifbare achterstoelen, van identieke 
grootte, bieden comfortabel plaats aan passagiers. Een 
vliegtuigtafeltje is geïntegreerd in de achterkant van elk van de 
voorstoelen*.

De Citroën Grand C4 SpaceTourer biedt veel opbergruimte:  
vooraan een geventileerd handschoenenkastje; centrale opslag  
met USB en 230V*stopcontacten; een grote opbergruimte tussen 
de voorstoelen en achteraan 2 opbergluiken in de vloer; of netten* 
op de rugleuningen van de voorstoelen. Ten slotte zijn er 
opbergboxen* onder de voorstoelen die plaats bieden aan uw 
persoonlijke bezittingen.

* Afhankelijk van de uitvoering.
** Alleen beschikbaar met de opties Zwart generfd leer en Tweekleurig nappaleer.

16 17
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

TOT

704 L**

B A G A G E R U I M T E

De Grand C4 SpaceTourer is leverbaar met een innovatieve 
handsfree achterklep die u ook met de handen vol kunt 
openen: een voetbeweging in het bereik van een onder de 
achterbumper gemonteerde sensor is voldoende om de 
achterklep te openen of te sluiten. Zo wordt het in- en uitladen 
van de bagageruimte van uw nieuwe auto wel heel 
gemakkelijk.

De Citroën Grand C4 SpaceTourer profiteert ook van een 
opmerkelijk koffervolume van 645 liter, dat kan oplopen tot 
704 liter wanneer de achterbank naar voren is geklapt en 
neergeklapt. Dankzij de neergeklapte passagiersstoel* en de 
vlakke vloer* kunt u lange voorwerpen vervoeren.

* Afhankelijk van de uitvoering.
** Kofferruimte met stoelen in rij 2 maximaal naar voren.

EEN 
HANDSFREE 
ACHTERKLEP

18 19
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PANORAMISCHE 
E E N

V O O R R U I T

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

De panoramische voorruit zorgt voor ongekend 
veel licht in het interieur, verbetert het zicht voor 
alle inzittenden en versterkt het gevoel van ruimte 
en openheid. Het licht kan door de voorruit en het 
panoramadak* ongehinderd naar binnen stromen.

* Afhankelijk van de uitvoering.

VOOR EEN INTERIEUR 
DAT BAADT IN HET LICHT

20 21
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TECHNOLOGIEËN

De tablet met touchscreen van 7 inch, met capacitief scherm en spraakbesturing, 
geeft toegang tot het 3D-navigatiesysteem van de nieuwste generatie: Citroën 
Connect Nav. In combinatie met de verbonden services van TomTom Services*  
biedt het realtime verkeersinformatie, de locatie van parkeergarages en 
benzinestations, brandstofprijzen en borden voor gevarenzones**. Hieraan zijn 
weersinformatie en lokale zoekopdrachten voor nuttige punten toegevoegd.  
Het 12-inch HD-breedbeeldscherm geeft essentiële rij-informatie weer en stelt u in 
staat de 3D-navigatiekaart in groot formaat te bekijken voor een betere leesbaarheid. 
Ook dit scherm is aanpasbaar en configureerbaar naar uw wensen: rijhulpsystemen, 
multimediasysteem, boordcomputer enz. Met de Mirror Screen-functie kunt u  
de compatibele applicaties van uw smartphone terugvinden op de 7 ”tablet  
(werkt met Apple CarPlay™ en Android Auto). 

* Gratis beschikbaar voor 36 maanden.
** Beschikbaar volgens de wetgeving van het land van circulatie.

ULTRA
CONNECTED
NOG MEER INTUÏTIEVE TECHNOLOGIE

22 23
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15 VEILIGHEIDS- 
EN RIJHULPSYSTEMEN

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

TECHNOLOGIEËN

PARK ASSIST
De Park Assist is een actief parkeerhulpsysteem voor 
het fileparkeren of het parkeren in een vak haaks op 
de rijbaan. Op verzoek van de bestuurder detecteert 
het systeem een geschikt parkeervak waarna het de 
auto automatisch en veilig in het vak stuurt.  
De bestuurder hoeft slechts de achteruitversnelling  
in te schakelen, gas te geven en te remmen.

Het 360°-camerasysteem, dat bestaat uit vier 
onopvallend geplaatste camera’s, vergemakkelijkt 
het manoeuvreren. Om op elke situatie optimaal in 
te spelen, kunt u kiezen uit 3 verschillende 
weergaven: de 360°-weergave waarmee u de auto 
van bovenaf kunt zien en zo in één oogopslag 
objecten (auto’s, straatmeubilair, voetgangers) 
rondom de auto kunt herkennen, de weergave  
van uitsluitend het beeld achter de auto en  
de weergave van een panoramisch beeld links  
en rechts voor, wat bijzonder praktisch is als u 
bijvoorbeeld uw garage verlaat of uw tuinpoort uitrijdt.

360°-CAMERASYSTEEM GROOTLICHT-
ASSISTENT
De grootlichtassistent schakelt de verlichting 
automatisch over van dimlicht naar grootlicht en 
vice versa, afhankelijk van de aanwezigheid van 
andere voertuigen.

STATISCHE 
BOCHTVERLICHTING
De statische bochtverlichting zorgt voor een extra 
lichtbundel aan de binnenzijde van de bocht en 
verbetert zo het zicht en de veiligheid in bochten  
en op kruispunten.

DODEHOEKBEWAKING
Dit systeem laat een pictogram branden in het 
buitenspiegelglas als er zich een voertuig in de dode 
hoek bevindt (links of rechts).

DRIVER ATTENTION
ALERT

SNELHEIDSLIMIET HERKENNINGS-
EN SNELHEIDSADVIESSYSTEEM
Dit systeem informeert de bestuurder continu over  
de ter plaatse geldende snelheidslimiet. Als de camera  
een verkeersbord met een snelheidslimiet heeft 
gedetecteerd, kan de bestuurder deze snelheid  
gebruiken als ingestelde snelheid van de cruis control  
of de snelheidsbegrenzer.

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

Dit is een hulpsysteem voor situaties waarbij de 
bestuurder dreigt in te dommelen. Het corrigeert de 
koers van de auto en waarschuwt de bestuurder 
wanneer de auto de rijstrook dreigt te verlaten 
zonder dat de richtingaanwijzer is ingeschakeld.  
Dit systeem werkt vanaf een snelheid van 65 km/u. 
Als de bestuurder toch van rijstrook wil wisselen, 
kan hij de correctie ongedaan maken door het 
stuurwiel stevig vast te houden. Met de Driver 
Attention Alert waarschuwt dit systeem u ook voor 
indommelen.

LANE  
KEEPING SYSTEM

24 25
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UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

15 VEILIGHEIDS- 
EN RIJHULPSYSTEMEN

TECHNOLOGIEËN

COLLISION
RISK ALERT
Deze functie waarschuwt de bestuurder voor een  
dreigende aanrijding met een voorligger.  
Het systeem werkt vanaf 30 km/u door middel  
van een radar aan de voorzijde van de auto.

Dit noodremsysteem helpt aanrijdingen te voorkomen. 
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.

ACTIVE 
SAFETY BRAKE

ADAPTIEVE 
CRUISE CONTROL MET STOPFUNCTIE
Dit systeem detecteert met een radarsensor uw 
voorligger en zorgt door automatisch afremmen en 
gas geven voor een van tevoren door de bestuurder 
ingestelde veilige afstand, waarbij de auto des-
noods ook tot stilstand kan worden gebracht in 
combinatie met EAT8-versnellingsbak. Met de 
handgeschakelde versnellingsbak schakelt het 
systeem uit bij een snelheid lager dan 30 km/u.

ACHTERUIT- 
RIJCAMERA
De dagelijkse parkeermanoeuvres worden kinderspel 
dankzij de achteruitrijcamera. Zodra de bestuurder de 
achteruitversnelling inschakelt, schakelt het 12 inch 
HD-panoramascherm (of afhankelijk van de uitvoering 
het 7 inch touchscreen) over op de beelden van de 
camera en geven lijnen aan hoe de bestuurder moet 
sturen.

ELEKTRISCHE 
PARKEERREM
De elektrische parkeerrem werkt op twee manieren.  
Hij wordt automatisch aangetrokken bij het afzetten 
van de motor en weer vrijgezet zodra u wilt wegrijden. 
U kunt hem ook zelf aantrekken en weer vrijzetten.

HILL START 
ASSIST
De Hill Start Assist voorkomt dat de auto ongewenst  
in beweging komt op een helling als het remperaal  
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.

COFFEE 
BREAK ALERT 
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.

26 27
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TECHNOLOGIEËN
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Diesel of benzine, de Citroën Grand C4 SpaceTourer 
biedt zowel topprestaties als een dynamisch en 
wendbaar rijgedrag onder alle omstandigheden. Het 
motorengamma biedt 1 benzinemotor (PureTech 130) 
en 2 dieselmotoren (BlueHDi 130 en BlueHDi 160), 
allemaal uitgerust met Stop & Start-systemen.
 
Dankzij de ervaring van Citroën profiteert u ook van 
een ongeëvenaard veercomfort welke zorgt voor een 
evenwicht tussen wegligging en rijeigenschappen.

BENZINE EN DIESEL

28 29
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TECHNOLOGIEËN

EFFICIËNTIE EN RIJPLEZIER

AUTOMATISCHE 
VERSNELLINGS-
BAK EAT8
Om maximaal comfort en rijplezier te bieden, is de Citroën Grand  
C4 SpaceTourer nu verkrijgbaar met een automatische versnellingsbak 
EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8). De automatische transmissie 
EAT8 schakelt altijd op het juiste moment en zorgt zo voor een lager 
brandstofverbruik en een geringere CO2-uitstoot.
 
De PureTech 130 S&S EAT8 3-cilinder benzinemotor met turbocompressie 
combineert de prestaties van de PureTech-benzinemotor met efficiëntie van 
de EAT8 automatische versnellingsbak en biedt zo de meest serene 
rijervaring. Hij vertoont het beste compromis tussen koppel en vermogen 
bij lage toerentallen op de markt: 95% van het koppel blijft beschikbaar 
tussen 1.500 en 3.500 tpm, waardoor het optimaal is voor gebruik onder 
alle omstandigheden.
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SOFT SAND (P)

PLATINIUM GREY (M)

RUBY RED (P)

UITRUSTING

CARROSSERIEKLEUREN INTERIEURAMBIANCES

LICHTMETALEN VELGEN

NOIR PERLA NERA (P)

ALCHEMY BLUE (M)

STEEL GREY (M)

POLAR WHITE (N)

STOF MILAZZO GREY

STOF YATAGO GREY NERFLEDER BLACK TWEEKLEURIG NAPPALEDER 
BLACK & BEIGE

AMBIANCE DUNE BEIGE

AMBIANCE HYPE GREY

LEER CLAUDIA / STOF FINN NERFLEDER BLACK

LICHTMETALEN 
17 INCH VELG SHAMAL  

BLACK, GEPOLIJST

LICHTMETALEN 
17 INCH VELG ZEPHYR 

DIAMANTÉE BLACK

LICHTMETALEN 
16 INCH VELG NOTOS

(M): metallic – (P): parelmoer – (N): niet-metallic. 
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht 
van de technologie van de Citroën Grand C4 SpaceTourer. 
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, uitrustingsspecifi caties & technische gegevens» dat u kunt downloaden 
via de website www.citroen.nl.
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ACCESSOIRES
De Citroën Grand C4 SpaceTourer kan met de vele praktische accessoires gemakkelijk aan uw persoonlijke smaak worden aangepast.

CD-speler in dashboardkastje Thermogevormde kofferbak

Dakdragers Spatlappen achter Hoog laadnet

AFMETINGEN

889 873

4602

* Met ingeklapte buitenspiegels.
Afmetingen in millimeters.

UITRUSITNG

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. 

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. 

VEREENVOUDIG UW MOBILITEIT MET FREE2MOVE
Een applicatie die voorziet in al uw mobiliteitsbehoeften: autodelen, autoverhuur, elektrisch opladen, 
VTC en parkeerreservering. Download Free2Move.

C O N T R A C T

1576 / 1590

1971* / 2117

VERLENGDE GARANTIE : 2 TOT 5 jaar extra garantie, van 40.000 tot 175.000 km *. Verlenging van de garantie commercial.  
 Citroën Assistance 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onmiddellijke identificatie in het hele Citroën-netwerk.
GARANTIE & ONDERHOUD : VAN 3 TOT 7 JAAR, van 30.000 tot 175.000 km *. Voordelen van het onderhoudscontract.  
 Verlenging van de contractuele garantie. 
SERVICE INBEGREPEN :  3 TOT 7 jaar extra garantie, van 30.000 tot 175.000 km *. Voordelen van het contract Garantie & Onderhoud.  
 Vervanging van slijtageonderdelen (exclusief banden). Technische controle (4 jaar en ouder). 

* Bij de eerste van twee deadlines bereikt. Kilometerstand vanaf km 0 van het voertuig. Duur vanaf de datum van eerste ingebruikname.

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.

Neem voor meer informatie contact op met uw Citroën verkooppunt.

1573 / 1587

1826

16
38

 /
 1

64
4

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur 
de carburant : toutes les Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela 
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.

LEVENSLANGE ASSISTENTIE : Mechanisch defect, ongeval, verlies van sleutel of sleutel zit vast in de auto, brandstoffout: 
 Alle Citroën-voertuigen profiteren van levenslange assistentie. Het enige wat u door de jaren heen hoeft  
 uit te voeren, is het onderhoud van uw voertuig in het Citroën-netwerk. 24/7 telefonische service. C I T R O Ë N

A S S I S TA N C E
Voor meer informative, raadpleeg uw Citroën dealer.

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. 

Citroën prefereert Total - 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. 
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1.MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA

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