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DE 1E PLUG-IN
HYBRID
VAN CITROËN
CITROËN C5 AIRCROSS SUV HYBRID,
DE Ë-COMFORT CLASS SUV

Met deze SUV zet Citroën de eerste stap naar een gamma waarvan alle 

modellen in 2025 leverbaar zullen zijn in een of meer geëlektrificeerde 

uitvoeringen. Een gamma met voor elk wat wils en auto's die voor 

een groot publiek bereikbaar zijn. Citroën C5 Aircross SUV Hybrid is 

een plug-in hybrideauto die zich kenmerkt door zijn veelzijdigheid: 

elektrisch rijden bij dagelijkse ritten en de actieradius van de 

verbrandingsmotor bij langere ritten, voor een ultiem comfort voor 

alle inzittenden.
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QR-CODE PRAKTIJKVIDEO'S 
C5 AIRCROSS HYBRID 

Scan deze code met uw smartphone 
om de praktijkvideo's over Citroën 

C5 Aircross SUV Hybrid te bekijken.

PAGINA 14 - 15

ADVANCED COMFORT SEATS
Voor een uniek gevoel van comfort.

PAGINA 6 - 7

SILENT URBAN VEHICLE*

Nieuwe rijsensaties.

PAGINA 16 - 17

ONGEKEND RUIM

EN FLEXIBEL
Met 3 verschuifbare en wegklapbare 

achterstoelen met verstelbare rugleuning.

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

ë-EAT8

PAGINA 12 - 13

Voor nog meer efficiency en rijplezier.

PAGINA 18 - 19

DYNAMISCH DESIGN
Met keuze uit 39 combinaties

voor het exterieur.

ACTIERADIUS VAN 55 KM**EN EEN 

TOPSNELHEID VAN 135 KM/H

PAGINA 8 - 9

In de 100% elektrische rijmodus.

PAGINA 26 - 27

20

RIJHULPSYSTEMEN
Waaronder de Brake-modus die de elektrische 

actieradius vergroot.

VERING MET PROGRESSIVE 

HYDRAULIC CUSHIONS®

PAGINA 14 - 15

Ervaar het vliegend tapijt-effect!

PAGINA 20 - 25

ULTRA CONNECTED
Met handige programmeermogelijkheden 

via de My Citroën-app.

EASY TO CHARGE

PAGINA 10 - 11

Opladen is op 3 manieren mogelijk, ook door middel 

van snelladen in minder dan 2 uur***.

10 
DOORSLAGGEVENDE
PLUSPUNTEN

* Een auto waarmee u geruisloos door de stad kunt rijden.
** Actieradius van 54 tot 55 km in de Electric-modus, afhankelijk van de aanwezige opties. De actieradius kan afhankelijk van de gebruiksomstandigheden in de praktijk afwijken.

*** Via een Wall Box met optionele lader van 7,4 kW.

4 5



S
U
V

S
U
V

Dankzij alle pluspunten van een SUV en het Citroën Advanced Comfort
®
-programma 

in combinatie met de rust van een plug-in hybride-aandrijflijn geniet u in Citroën 

C5 Aircross SUV Hybrid van volledig nieuwe rijsensaties. Eenmaal ingestapt voelt 

u zich direct ontspannen en beschermd. De prettige sfeer wordt versterkt door de stilte 

in de 100% elektrische rijmodus en de uitstekende demping van geluiden van buitenaf 

door de voorste zijruiten van geluiddempend gelaagd glas.

Een auto waarmee u geruisloos door de stad kunt rijden.
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TOT 135 KM/H 
IN DE 100%

 ELEKTRISCHE RIJMODUS

ACTIERADIUS
TOT WEL 55 KM*

IN DE 100%

ELEKTRISCHE RIJMODUS

GECOMBINEERD

BRANDSTOFVERBRUIK 

VAN 1,4 L/100 KM***

CO2-UITSTOOT

VANAF 31 G/KM**

EEN TOTAAL VERMOGEN 

VAN 225 PK
Een direct beschikbaar koppel

van 320 nm dankzij de elektromotor.

Gecombineerd koppel van 360 nm.

DE HARMONIE
VAN EEN PURETECH 180 S&S-

BENZINEMOTOR EN EEN 

ELEKTROMOTOR VAN 80 KW

* Actieradius van 54 tot 55 km in de Electric-modus, afhankelijk van de aanwezige opties. De actieradius kan afhankelijk van de gebruiksomstandigheden in de praktijk afwijken.
** CO

2
-uitstoot van 31 tot 33 g/km, afhankelijk van de aanwezige opties.

*** Gecombineerd brandstofverbruik van 1,4 l/100 km tot 1,5 l/100 km, afhankelijk van de aanwezige opties.

HYBRID

MOTOR

PLUG-IN

HYBRID

TERUGWINNEN

VAN ENERGIE

3 RIJMODI VOOR ALLE
GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN 

P
L

U
G
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N
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Citroën C5 Aircross SUV Hybrid is een 

veelzijdige SUV die alle voordelen die 100% 

elektrisch rijden biedt tijdens de dagelijkse 

kortere ritten combineert met de actieradius 

van een auto met verbrandingsmotor, zodat 

ook lange afstanden probleemloos kunnen 

worden afgelegd. Met de keuzeschakelaar 

op de middenconsole kunt u de rijmodus 

selecteren: Electric, Hybrid of Sport.

IN ELEKTRISCHE MODUS

De auto heeft een actieradius van 55 km 

geschikt voor de meeste dagelijkse ritten 

van gebruikers, en dit tot een snelheid 

van 135 km/h.

IN HYBRID  MODUS

Het schakelen tussen de elektromotor 

en de verbrandingsmotor gebeurt automatisch, 

voor optimale efficiëntie.

IN SPORT MODUS

Citroën C5 Aircross SUV Hybrid biedt 

optimale prestaties dankzij de elektromotor 

die de verbrandingsmotor aanvult, voor een 

cumulatief vermogen van 225 pk.
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GROENE LED:
LADEN VOLTOOID

BLAUWE LED:
LADEN GEPROGRAMMEERD

WITTE LED:
LAADKABEL AANSLUITEN

GROEN KNIPPERENDE LED:
LADEN BEZIG

De Citroën C5 Aircross SUV Hybrid is in alle opzichten gebruiksvriendelijk. 

Zo kan de tractiebatterij op drie verschillende manieren worden opgeladen 

en beschikt u over een compleet ecosysteem aan praktische services. 

Via een normaal stopcontact wordt de tractiebatterij in 7 uur en 15 minuten 

(standaard stopcontact van 8 A) opgeladen. Bij een Wall Box (11 KW) kunt 

u in 4 uur opladen met de standaard 3,7 kW Onboard Charger. Bij gebruik van 

de optionele* 7,4 kW Onboard Charger i.c.m. een publiek laadpunt van 32 kW 

kunt u de auto in 2 uur opladen. 

De laadkabel kan worden opgeborgen in een speciale opbergruimte onder 

de vloer van de bagageruimte. De klep voor de laadaansluiting is links achter 

aangebracht. Deze is voorzien van een led waarmee u het laadproces kunt volgen. 

Met een volle tractiebatterij heeft de auto een 100% elektrische actieradius van 

maximaal 55 kilometer**. Bovendien biedt Citroën een garantie van 8 jaar of 

160.000 km op de tractiebatterij, waarbij 70% van de oorspronkelijke 

laadcapaciteit wordt gegarandeerd.

De installatie van een Wall Box bij u thuis kan door Citroën worden geregeld. 

U hebt de zekerheid dat de installatie goed en tegen een gunstige prijs wordt 

uitgevoerd. Na een controle van uw elektrische installatie wordt het laadpunt 

door een erkende technicus geïnstalleerd.

* Optionele lader. Neem voor meer informatie contact op met uw Citroën-dealer.
** Actieradius van 54 tot 55 km in de Electric-modus, afhankelijk van de aanwezige opties. 
De actieradius kan afhankelijk van de gebruiksomstandigheden in de praktijk afwijken.

EENVOUDIGE 
EN PRAKTISCHE 
MANIEREN 
VAN OPLADEN

NORMAAL STOPCONTACT (8 A)
OPGELADEN IN 7 UUR EN 15 MINUTEN

WALL BOX (32 A)
OPGELADEN IN MINDER DAN 2 UUR
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DE RUST VAN
ELEKTRISCH 
RIJDEN
De Citroën C5 Aircross SUV Hybrid combineert alle voordelen die 100% elektrisch rijden biedt tijdens 

de dagelijkse kortere ritten met de actieradius van een auto met verbrandingsmotor, zodat ook lange 

afstanden probleemloos kunnen worden afgelegd.

De geëlektrificeerde 8-traps automatische transmissie ë-EAT8 heeft een aangepast schakelprogramma 

voor nog soepeler en prettiger rijden. Als de auto in de Electric-modus rijdt, brandt een cyaankleurige 

led op de zelfdimmende binnenspiegel zodat van buitenaf goed te zien is dat de auto 100% elektrisch rijdt.
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COMFORT
®

Dankzij de volgens het Citroën Advanced Comfort-programma ontwikkelde stoelen 

en de vering met Progressive Hydraulic Cushions
®
 die alle oneffenheden in het 

wegdek filtert en absorbeert, biedt Citroën C5 Aircross SUV Hybrid een weergaloos 

comfort voor alle inzittenden. Citroën C5 Aircross SUV Hybrid combineert zijn 

ultieme comfort onder alle omstandigheden met een rotsvaste wegligging dankzij 

de multilink-achtertrein.

ADVANCED COMFORT SEATS EN VERING MET PROGRESSIVE 
HYDRAULIC CUSHIONS®.
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CITROËN

C5 AIRCROSS SUV

HYBRID, TOT WEL

600 L

I N H O U D  B A G A G E R U I M T E

EEN TOONAANGEVENDE FLEXIBILITEIT 
EN VOLOP RUIMTE VOOR DE 
INZITTENDEN EN BAGAGE

EEN ZEE
VAN
RUIMTE

Citroën C5 Aircross SUV Hybrid is met zijn 

drie verschuifbare en wegklapbare 

achterstoelen met verstelbare rugleuning 

de meest flexibele SUV van zijn segment. 

Dankzij deze drie afzonderlijke achterstoelen 

kunt u de ruimte voor passagiers en bagage 

(minimaal 460 liter en maximaal 600 liter) 

volledig naar eigen wens indelen.

Om de bagageruimte gemakkelijk te kunnen 

bereiken is Citroën C5 Aircross SUV Hybrid 

optioneel te voorzien van een handsfree 

achterklep die met een simpele voetbeweging 

onder de achterbumper kan worden geopend.
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DYNAMISCH
DESIGN
Citroën C5 Aircross SUV Hybrid geeft met zijn krachtige en 

zelfverzekerde, maar nooit arrogante houding een nieuwe invulling 

aan het SUV-segment.

Zijn brede en imposante voorzijde heeft alle kenmerken van de nieuwste 

Citroën-modellen. Het stoere en fraai gewelfde silhouet onderscheidt zich 

door het rondom aansluitende glasoppervlak. De in reliëf uitgevoerde 

achterlichten zijn voorzien van vier opvallende ovale 3D LED-modules 

die de breedte van de auto accentueren.

Citroën C5 Aircross SUV Hybrid kan met keuze uit 39 combinaties 

voor het exterieur aan bijna elke smaak worden aangepast. De plug-in 

hybride-uitvoering is te herkennen aan het "hybrid"-logo op de achterklep, 

de "h" op de voorschermen en het speciale Color Pack "Anodised Blue". 

Net als het exterieur kan het interieur van Citroën C5 Aircross SUV 

Hybrid aan uw eigen smaak worden aangepast dankzij een ruime keuze 

aan hoogwaardige materialen, van stof tot nappaleder.

Eenmaal ingestapt ervaart u dankzij de hoge zitpositie en het ruime 

en chique interieur direct een gevoel van waardering en bescherming, 

met een onbelemmerd zicht op de weg.

18 19



Citroën C5 Aircross SUV Hybrid geeft u permanent informatie over het hybridesysteem en de 

werking ervan. Via het 12,3 inch scherm met een specifieke Hybrid-weergave wordt belangrijke 

informatie zoals de vermogensmeter en de actuele actieradius getoond. Ook op het 8 inch 

touchscreen wordt specifieke informatie getoond, zoals het schema van de energiestromen, 

uw verbruiksstatistieken en de instellingen voor het geprogrammeerd opladen van de 

tractiebatterij. Ook bedient u hier de functie e-Save waarmee u een voorraad elektrische energie 

(10 km, 20 km of de volledige capaciteit van de tractiebatterij) kunt opslaan die u kunt gebruiken 

wanneer u bijvoorbeeld een milieuzone wilt doorkruisen.

INTUÏTIEVE
INTERFACES

Modus "Meters": voor de weergave van de informatie die betrekking heeft op 
het rijden in de modi Electric/Hybrid/Sport.

Energiestromen: geeft de werking van het 
hybridesysteem weer.

Statistieken: overzicht van uw elektrische 
verbruik en brandstofverbruik om u te helpen 
nog zuiniger te rijden.

Persoonlijke modus: voor het personaliseren van de weergegeven informatie.
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Wilt u geld besparen door het opladen 

van uw Citroën C5 Aircross SUV Hybrid 

zo te programmeren dat u van het 

daltarief van uw stroomleverancier 

profiteert? Het programmeren gaat heel 

gemakkelijk via het touchscreen van de 

auto of via de My Citroën-app op uw 

smartphone.

Via deze app kunt u ook het interieur van 

uw auto voorverwarmen/-koelen tot een 

temperatuur van 21°C. Bovendien kunt u 

via de app alle belangrijke informatie 

bekijken, zoals de actieradius van de 

tractiebatterij, het brandstofniveau en 

zelfs de locatie van uw auto.
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ULTRA
CONNECTED
CITROËN CONNECT NAV

Het 8 inch capacitieve touchscreen van de nieuwste 

generatie is even reactief en gebruiksvriendelijk als het 

scherm van een smartphone. Lichtjes aanraken met uw 

vingertoppen is voldoende. Het touchscreen is ideaal 

geplaatst voor het Citroën Connect Nav 

3D-navigatiesysteem waarmee u beschikt over 

verkeersinformatie in real time, het weerbericht voor de 

route, de locaties en brandstofprijzen/tarieven van 

tankstations en parkeergelegenheden en gevarenzones 

(optioneel). Citroën Connect Nav bevat ook specifieke 

functionaliteiten voor geëlektrificeerde auto's, zoals de 

POI-categorie "Laadpunten" en de weergave van de 

100% elektrische actieradius op de kaart op basis van 

het actuele laadniveau van de tractiebatterij. U hebt 

alles bij de hand om zorgeloos op uw plaats van 

bestemming aan te komen.

MIRROR SCREEN

Dankzij deze functie, die werkt met de protocollen 

Android Auto en Apple CarPlay™, kan het scherm van 

uw smartphone op het touchscreen worden 

weergegeven. Afhankelijk van het type smartphone 

kunnen de apps met spraakcommando's worden 

aangestuurd zodat u uw blik op de weg gericht kunt 

houden.

CONNECTEDCAM CITROËN®

Dit in de voet van de binnenspiegel geïntegreerde 

camerasysteem maakt gebruik van Full HD- en GPS-

technologie en is voorzien van een intern geheugen van 

16 GB. De camera kan foto's en video's maken van wat 

u door de voorruit ziet waarna u deze per e-mail kunt 

uploaden of via sociale media kunt delen. Andere 

functionaliteit: bij een ongeval worden de door de 

camera opgenomen beelden automatisch opgeslagen.
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UITGEBREIDE

VERKEERSBORD-

HERKENNING EN
SNELHEIDS-
ADVIESSYSTEEM*

Als de camera een verkeersbord 

met snelheidslimiet detecteerd, 

kan de bestuurder deze snelheid 

instellen op de cruise control/

snelheidsbegrenzer.

ADAPTIEVE CRUISE 

CONTROL

MET STOP & 
GO-FUNCTIE*

Dit systeem detecteert de 

voorligger en zorgt door 

automatisch afremmen en gas 

geven voor een veilige afstand, 

waarbij de auto indien nodig tot 

stilstand kan worden gebracht.

DRIVER ATTENTION 

ALERT-SYSTEEM*

Dit systeem bepaalt de mate 

van oplettendheid van 

de bestuurder aan de hand 

van afwijkingen in de koers 

ten opzichte van de 

rijstrookmarkeringen.

DODEHOEK-

BEWAKING*

Dit bewakingssysteem 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.

ACTIVE 

SAFETY BRAKE
Dit automatische noodremsysteem 

werkt vanaf 5 km/h bij vaste 

of bewegende objecten en 

voetgangers.

COLLISION

RISK ALERT
Deze functie waarschuwt 

de bestuurder voor een 

dreigende aanrijding met 

een voorligger. 

ACTIVE LANE 

DEPARTURE 
WARNING SYSTEM
Als de auto een rijstrookmarkering 

dreigt te overschrijden zonder dat 

de bestuurder de richtingaanwijzers 

heeft ingeschakeld, stuurt het 

systeem geleidelijk tegen om 

ervoor te zorgen dat de auto 

binnen de rijstrook blijft.

HIGHWAY DRIVER

ASSIST *

Dit systeem houdt de auto 

op een veilige afstand tot 

de voorligger en kan de auto, 

als de voorligger stopt en weer 

wegrijdt, tot stilstand brengen 

en weer laten wegrijden.

GROOTLICHT-

ASSISTENT*

De grootlichtassistent schakelt de 

verlichting automatisch over van 

dimlicht naar grootlicht en vice versa, 

afhankelijk van de aanwezigheid van 

overig verkeer. Dit systeem zorgt 

voor een optimale verlichting tijdens 

nachtelijke ritten.

ADAPTIEVE CRUISE 

CONTROL*

Dit systeem detecteert de 

voorligger en houdt 

automatisch de van tevoren 

door de bestuurder ingestelde 

veilige afstand aan vanaf een 

snelheid van 30 km/h.

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

TRAILER STABILITY

CONTROL**

Dit systeem detecteert 

slingerbewegingen van de 

aanhanger en grijpt in op 

de remmen van de auto om 

de aanhanger te stabiliseren.

VISION

360**

Dit systeem biedt de keuze uit 

drie verschillende weergavemodi 

en selecteert automatisch de 

voor de manoeuvre meest 

geschikte modus.

Deze camera geeft via 

het touchscreen een overzicht 

van wat zich achter de auto 

bevindt, met kleurmarkeringen 

die onder andere de afstand 

tot eventuele obstakels 

aangeven.

HILL START

ASSIST
Dit systeem treedt in werking 

op hellingen van meer dan 3% 

en houdt de auto ongeveer twee 

seconden op zijn plaats.

VERSTERKT 

REGENERATIEF 
REMMEN
(of Brake-modus) Dit systeem 

wint energie terug tijdens 

het gas loslaten en remmen 

en zorgt ervoor dat de 

tractiebatterij met deze 

energie wordt bijgeladen.

COFFEE BREAK

ALERT
Dit systeem waarschuwt de 

bestuurder als het tijd is om de rit 

met een pauze te onderbreken, 

wanneer hij in totaal twee uur 

heeft gereden met een snelheid 

van meer dan 65 km/h.

PARK

ASSIST **

Op verzoek van de bestuurder 

detecteert het systeem een 

geschikt parkeervak en wordt de 

auto door het systeem in het vak 

gestuurd. De bestuurder hoeft 

slechts de achteruitversnelling 

in te schakelen, gas te geven 

en te remmen.

KEYLESS ENTRY

AND START *

Dankzij dit systeem kunt u uw 

auto vergrendelen, ontgrendelen 

en starten terwijl u de sleutel op 

zak houdt.

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 

bij het afslaan.

ELEKTRISCHE 

PARKEERREM
Deze wordt automatisch 

aangetrokken bij het afzetten 

van de motor en weer vrijgezet 

zodra u wilt wegrijden.

20 VEILIGHEIDS-
EN RIJHULPSYSTEMEN

* Afhankelijk van de uitvoering.
** Optioneel.

TOP REAR VISION

-ACHTERUITRIJCAMERA*

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

26 27



7 CARROSSERIEKLEUREN

PLATINIUM GREY (M)

TIJUCA BLUE (M)

VOLCANO RED (N) STEEL GREY (M)

PERLA NERA BLACK (P)

STEEL GREY (M)

VOLCANO RED (N)

TIJUCA BLUE (M)

PEARL WHITE (P)PEAPEAARLRRL WHIITETE (P)

4 COLOR PACKS

4 VELGDESIGNS

5 TWO TONE COMBINATIES

4 INTERIEURAMBIANCES

AMBIANCE WILD GREY EVO AMBIANCE METROPOLITAN BEIGE AMBIANCE METROPOLITAN GREYAMBIANCE HYPE BLACK

PEARL WHITE (P)

POLAR WHITE (N)

PLATINIUM GREY (M)

LICHTMETALEN

VELGEN

18” SWIRL TWO TONE

LICHTMETALEN

VELGEN

19” ART BLACK

LICHTMETALEN

VELGEN

18” SWIRL

LICHTMETALEN

VELGEN

19” ART

ANODISED BLUE ANODISED SILVER ANODISED DEEP REDANODISED WHITE

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

De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de Citroën C5 Aircross SUV Hybrid. 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 de prijslijst die u kunt downloaden op de website www.citroën.nl
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SELECTIE VAN ACCESSOIRES

BESCHERMHOES VOOR DE AUTO

(BINNEN TE GEBRUIKEN)

HOUDER VOOR 

MULTIMEDIA-APPARATUUR

DAKDRAGERS

TAS VOOR LAADKABEL

ONZE SERVICEBELOFTEN

1 -  8 JAAR OF 160.000 KM GARANTIE OP DE TRACTIEBATTERIJ 

2 -  CITROËN ASSISTANCE PECHHULP - Zorgeloos rijden, 24 uur 

per dag en 7 dagen per week.

3 -  E-EXPERT CENTER - Bij onze experts is uw auto in goede handen. 

Bovendien kunnen zij al uw vragen over de auto beantwoorden.

4 -  GECERTIFICEERDE LAADOPLOSSING (aanbevolen) - 
Een compleet assortiment van Wall Boxen, geïnstalleerd door erkende 

installatiebedrijven. 

5 -  MOBILITEITSOPLOSSING - U krijgt altijd een mobiliteitsoplossing 

aangeboden.

6 -  DE SOFTWARE VAN UW AUTO UP-TO-DATE HOUDEN - Zodat 

u optimaal van het rijden kunt genieten.

7 -  UW AUTO WORDT BIJGELADEN - Bij elk bezoek voor regulier 

onderhoud. 

8 -  ONLINE MAKEN VAN EEN AFSPRAAK - U kunt online een 

afspraak maken voor de werkzaamheden aan uw auto.

9 - UW AUTO GEWASSEN NA IEDER BEZOEK VOOR ONDERHOUD

C O N T R A C T

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.

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.

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, brandstoffout:

 Alle Citroën-voertuigen profiteren van levenslange assistentie. Het enige wat u door de jaren heen hoeft 

 uit te laten 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 T A N C E

Neem voor meer informatie 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. 

Voor meer 

informatie: 

citroen.nl

Financierings-

mogelijkheden en 

serviceaanbod.

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. 

reviews

citroen.nl

Citroën prefereert Total -l 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. 

Waarden in millimeters.
* Voertuigbreedte met ingeklapte buitenspiegels.
** Met dakdragers.

AFMETINGEN
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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 MYCitroën. FÉ
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