NIEUWE
CITROËN Ë-SPACETOURER – 100% ËLECTRIC
EN CITROËN SPACETOURER

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.

1974

2019

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.

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

1934
Maak kennis met de bijzondere
modellen die vanaf 1919 de
geschiedenis van Citroën hebben
gemarkeerd. Klik op bovenstaande
link voor meer informatie.
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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.

1939

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

1948

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”.

1955

Bij zijn onthulling op de Autosalon van Parijs
in 1955 leek de opzienbarende DS met zijn
aerodynamische lijnen van een andere planeet 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.

1968

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.

2014

Citroën C4 Cactus is in april 2015 bekroond
met de award “World Car Design of
The Year”. Deze award dankt hij aan zijn
opvallende, baanbrekende design met
een gedurfde en innovatieve stijl.
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NIEUWE CITROËN
Ë-SPACETOURER – 100% ËLECTRIC
EN CITROËN SPACETOURER

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

CITROËN C4

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN Ë-C4

CITROËN BERLINGO

100% ELEKTRISCH

CITROËN BERLINGO

GRENZELOOS GENIETEN VAN HET LEVEN

(STANDAARD)

(XL)

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN
C3 AIRCROSS SUV

CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

CITROËN
C5 AIRCROSS SUV HYBRID
PLUG-IN HYBRIDE

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(XS)

(M)

BESCHIKBAAR 100% ELEKTRISCH
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GAMMA

BESCHIKBAAR 100% ELEKTRISCH

CITROËN SPACETOURER
(XL)

BESCHIKBAAR 100% ELEKTRISCH
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TIEN DOORSLAGGEVENDE
PLUSPUNTEN

Klik op deze link voor
informatievideo’s van
de Citroën Jumpy Combi
& SpaceTourer.

TWEEDELIG
PANORAMADAK
Een uniek uitzicht.

NIEUWE CITROËN
Ë-SPACETOURER – 100% ËLECTRIC
De Citroën Jumpy Combi & SpaceTourer zijn er nu ook als
100% elektrische ë-Jumpy Combi & ë-SpaceTourer.
PAGINA 10 - 13

DRIE LENGTES, WAARONDER EEN
COMPACTE XS-UITVOERING

De XS is een unieke uitvoering met een lengte van 4,60 m.
PAGINA 16 - 17

DE HANDSFREE TE BEDIENEN
SCHUIFDEUREN

Ingenieus: dankzij dit systeem kunt u de schuifdeuren openen
en sluiten terwijl u uw handen vol hebt.
PAGINA 18 - 19

PAGINA 20 - 21

FLEXIBILITEIT

Ongekend ruim en veelzijdig.

PAGINA 24 - 25

BINNENRUIMTE EN
CITROËN-COMFORT
Ontspannen rijden.

PAGINA 28 - 29

HOOGTE
VAN SLECHTS 1,90 M
Onbeperkt toegang tot vrijwel alle
parkeergarages.

PAGINA 36 - 37

HEAD-UP
KLEURENDISPLAY

Een van de 15 technologieën die het
leven gemakkelijker maken.

PAGINA 39

TE OPENEN ACHTERRUIT
Altijd praktisch.
PAGINA 18 - 19
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PLUS PUNTEN

MOTOREN

Naar keuze: diesel of elektrisch.

PAGINA 45 - 47
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INHOUDSOPGAVE
P. 12 – CITROËN JUMPY COMBI
P. 14 – CITROËN SPACETOURER
P. 26 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
P. 32 – CITROËN SPACETOURER BUSINESS
P. 38 – TECHNOLOGIEËN
P. 44 – MOTOREN
P. 56 – FLEXIBILITEIT
P. 58 – BELANGRIJKSTE UITRUSTING

Klik op deze link voor meer video’s
van de Citroën SpaceTourer.
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INHOUDSOPGAVE

CITROËN JUMPY
COMBI

CITROËN SPACETOURER
BUSINESS

CITROËN SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING
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ELEKTRISCH
OF DIESEL

MOTOREN
VAN 120 TOT 180 PK

AUTOMATISCHE
TRANSMISSIE EAT8

VANAF 166 G*
CO2/KM
* onder voorbehoud van homologatie.
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GECOMBINEERD
BRANDSTOFVERBRUIK
VANAF 6,3L/100 KM

ACTIERADIUS VAN 230
TOT 330 KM**

De Nieuwe Citroën ë-SpaceTourer – 100% Electric en de Citroën SpaceTourer
bieden beide dezelfde kenmerken met betrekking tot de modulariteit van het
interieur, kofferruimte en rijhulpmiddelen.
De Nieuwe Citroën ë-SpaceTourer is ook verkrijgbaar als XS*-uitvoering met
een lengte van slechts 4,60 m even dynamisch op de buitenweg als handzaam
in de stad is. Met deze auto hebt u ook toegang tot de milieuzones die steeds
vaker in steden worden ingesteld. De Citroën ë-SpaceTourer – 100% ëlectric
heeft alle kwaliteiten van de perfecte metgezel.
*Leverbaar als elektrische uitvoering vanaf het 1e kwartaal van 2021.

MOTOR VAN 100 KW
(136 PK)

ACCUPAKKET 50 KWH
SNELLADEN TOT 80% IN
30 MIN

ACCUPAKKET 75 KWH
SNELLADEN TOT 80% IN
45 MIN

** A c tieradius tot 230 km met een
50 kWh accupakket, en 330 km actieradius
met een 75 kWh accupakket – (WLTP norm).
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CITROËN
JUMPY
COMBI
PLAATS VOOR 9 PERSONEN
De Citroën Jumpy Combi is de ideale auto voor
professioneel personenvervoer. In elke lengte - van de
compacte XS tot de XL - biedt hij plaats aan 9 personen
met hun bagage.
De robuuste en functionele Citroën Jumpy Combi biedt vele
mogelijkheden om de opstelling van de stoelen aan uw
eigen wensen aan te passen. Alle achterstoelen* kunnen
worden verwijderd, zodat u beschikt over een laadvolume
van 4,50 m3 bij de XS tot wel 6 m3 bij de XL.
De zitplaatsen van de tweede zitrij kunnen met één
handbeweging naar voren worden geklapt voor een
gemakkelijke toegang tot de derde zitrij.
*Optioneel.

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING

12 CITROËN JUMPY COMBI
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SPACETOURER
CITROËN

De Citroën SpaceTourer is de ideale auto om er met het
gezin of vrienden op uit te gaan. Het praktische interieur
is dankzij de verschuifbare en uitneembare stoelen
bijzonder flexibel in te delen. De in drie lengtes leverbare
Citroën SpaceTourer biedt plaats aan tot wel 9 personen.

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING

14 CITROËN SPACETOURER
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DRIE
LENGTES
Dankzij het nieuwe modulaire platform is
de Citroën SpaceTourer leverbaar in
3 lengtes: twee uitvoeringen met
gebruikelijke lengtes - M (4,95 m) en XL
(5,30 m) - en een unieke, bijzonder
compacte XS-uitvoering met een lengte
van 4,60 m.
De Citroën SpaceTourer Business en de Citroën
SpaceTourer Business Lounge zijn leverbaar in de lengtes
M en XL.

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING

16 CITROËN SPACETOURER
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PRAKTISCHE
VOORZIENINGEN
TE OPENEN
ACHTERRUIT
De Citroën SpaceTourer doet er alles aan om u het
leven te vergemakkelijken. Ook als er weinig
ruimte is achter de auto, kunt u dankzij de te
openen achterruit* gemakkelijk voorwerpen in de
bagageruimte leggen en eruit halen. Of een jas of
een ander voorwerp van de hoedenplank pakken.
Gemak dient de mens!

HANDSFREE TE BEDIENEN
SCHUIFDEUREN
Als u uw handen vol hebt, is het openen en sluiten van
een autoportier geen sinecure. Bij de handsfree te
bedienen schuifdeuren van de Citroën SpaceTourer
hoeft u slechts uw voet onder de hoek van de
achterbumper te bewegen om de schuifdeur aan uw
zijde te ontgrendelen en automatisch te laten openen.
Praktisch, vernuftig en uniek. Met dezelfde beweging
kunt u de schuifdeur ook weer sluiten en de auto
vergrendelen.
*Afhankelijk van de uitvoering.

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING

18 CITROËN SPACETOURER
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TWEEDELIG
PANORAMADAK *
Dankzij het tweedelige panoramadak, waarvan beide delen
afzonderlijk kunnen worden afgeschermd, profiteren alle
inzittenden van de Citroën SpaceTourer van het daglicht.
Het centraal geplaatste Pavillon Comfort bevat de aanjagers
die een zachte luchtstroom genereren, net als in een vliegtuig.
De led-verlichting zorgt ‘s nachts voor een harmonieuze sfeer
in het interieur.
*Afhankelijk van de uitvoering.

20 CITROËN SPACETOURER

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING
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NEGEN
ZITPLAATSEN,
SLECHTS
4,60 M LANG
De Citroën Jumpy Combi & SpaceTourer is
leverbaar in drie lengtes: twee uitvoeringen
met gebruikelijke lengtes, de M en XL, en de
unieke XS. Deze XS heeft een lengte van
slechts 4,60 m en biedt toch plaats aan negen
personen, met verrassend veel binnenruimte.
Met zijn compacte afmetingen en korte
draaicirkel is deze compacte auto zowel in de
stad als op de buitenweg in zijn element.
De Citroën Jumpy Combi is leverbaar in de lengtes XS, M en
XL. De Citroën SpaceTourer Business en Business Lounge zijn
leverbaar in de lengtes M en XL.

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING

22 CITROËN SPACETOURER
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UITZONDERLIJKE
FLEXIBILITEIT *

De Citroën SpaceTourer past zich aan al uw
wensen aan. De tweede en derde zitrij bestaan
uit een tweezitsbank en een stoel die onafhankelijk
van elkaar kunnen worden verschoven om zo
de beschikbare beenruimte voor de passagiers
aan te passen. Voor het vervoeren van allerlei
soorten voorwerpen kunnen de rugleuningen
van de stoelen onafhankelijk van elkaar
worden neergeklapt, inclusief die van de
voorpassagiersstoel. Desgewenst kunt u in
een handomdraai de achterstoelen verwijderen
zodat u beschikt over een volledig vlakke laadvloer
en de beschikbare ruimte helemaal kunt benutten
(van 3397 liter bij de XS tot 4554 liter bij de XL).
Voor optimaal comfort is er ook een uitvoering
met 7 zitplaatsen en 2 verschuifbare en draaibare
individuele stoelen in plaats van de 2-zitsbank
en stoel op de tweede zitrij. En met het oog op
de veiligheid van de kleintjes zijn alle zitplaatsen
achter voorzien van een Isofix-bevestiging.
De passagiers profiteren van comfortabele
voorzieningen zoals de zonneschermen, de
uitklaptafeltjes en de bekerhouders.
Bovendien beschikt het interieur over talloze
opbergmogelijkheden. Het bovenste
dashboardkastje kan worden gekoeld. Ten slotte
bieden de aansluitingen (tot wel 6 in totaal) van het
type USB, 12V of 220V u de mogelijkheid om uw
draagbare apparatuur op te laden in de auto.
*Afhankelijk van de uitvoering.

24 CITROËN SPACETOURER

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING
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CITROËN
SPACETOURER

BUSINESS

LOUNGE
Zowel de bestuurder als de passagiers profiteren van de
kwaliteiten van de Citroën SpaceTourer Business Lounge:
het elegante design, het geraffineerde comfort en de
hoogwaardige voorzieningen. De 4 of 5 in
vergaderopstelling* te plaatsen stoelen en het
panoramadak staan borg voor een optimaal comfort.
De voorzijde wordt gekarakteriseerd door de forse
bumper die de auto een stijlvol en degelijk aanzien geeft.
Met zijn hoog geplaatste koplampen lijkt hij te heersen
over de weg. Daarnaast is de Citroën SpaceTourer
Business Lounge uitgerust met xenonkoplampen
waarvan de lichtopbrengst veel groter is dan die van
halogeenlampen. Dit komt het rijcomfort ten goede en
verbetert sterk het zicht in het donker of bij slecht weer.
* Optioneel.

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING

26 CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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RUIM EN
UITNODIGEND

Met zijn luxe interieur biedt de
Citroën SpaceTourer Business Lounge
zijn passagiers comfort van het
hoogste niveau. Daarvan getuigen
de salonopstelling* van de met leder
beklede, individuele stoelen en
de verschuifbare en wegklapbare tafel,
en de extra getinte zijruiten die
het interieur van de buitenwereld
afschermen. De sfeerverlichting
in het dak geeft het interieur een
unieke sfeer.
*Optioneel.

28 CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING
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CONNECTIVITEIT

CITROËN CONNECT NAV

Met de Citroën SpaceTourer profiteert u van geavanceerde
technologieën die autorijden gemakkelijker maken.
Met het 7 inch touchscreen kunt u alle media-,
telefoon- en navigatiefuncties bedienen. Het nieuwe
3D-navigatiesysteem Citroën Connect Nav, dat via
spraakcommando’s kan worden aangestuurd, geeft u
dankzij TomTom Traffic in real time informatie over de
verkeerssituatie. Bovendien geeft het systeem informatie
over de prijs van de brandstof(1) voor uw auto, de
beschikbaarheid en tarieven van parkeerplaatsen(1) en de
weersomstandigheden op uw route. Bovendien kan het
systeem u onderweg met visuele waarschuwingen en
geluidssignalen op de hoogte houden van gevarenzones(2).

CITROËN CONNECT ASSIST

Deze 24/7 beschikbare gratis dienst, waarvoor u geen
abonnement hoeft af te sluiten, bestaat uit de functies
Urgence-noodoproep en Assistance-pechhulpoproep met
plaatsbepaling van de auto. Met deze services kunnen
de benodigde hulpdiensten worden opgeroepen. Bij een
zware aanrijding gebeurt dit automatisch, maar een
inzittende kan dit ook zelf doen door op de SOS- of
Assistance-toets te drukken.

CITROËN CONNECT PLAY

Met de functie Mirror Screen, die werkt met de
technologieën Apple CarPlay™ en Android Auto, kunt
u veilig apps van uw smartphone via het touchscreen
gebruiken.
(1) Er wordt alleen informatie weergegeven van parkeergelegenheden
en tankstations waarmee een overeenkomst is aangegaan.
(2) Beschikbaarheid afhankelijk van de wetgeving van het land waarin
u zich bevindt.

CITROËN CONNECT PLAY

30 CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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CITROËN
SPACETOURER

BUSINESS
Met zijn chique uiterlijk is de Citroën SpaceTourer
Business de ideale auto voor zakelijk
personenvervoer. Het aantal zitplaatsen, de
opstelling daarvan en de uitrusting kunt u aan uw
eigen wensen aanpassen. Deze in 2 lengtes
leverbare uitvoering biedt plaats aan tot wel 9
inzittenden en hun bagage.

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING

32 CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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BAGAGERUIMTE
De veelzijdige en flexibele Citroën SpaceTourer Business is leverbaar in
twee lengtes. In de uitvoering M kan de bagageruimte worden vergroot
van 507 liter tot 2228 liter door de stoelen van de derde zitrij te
verwijderen en zelfs tot 3968 liter door ook de stoelen van de tweede zitrij
te verwijderen. In de uitvoering XL kan de bagageruimte worden vergroot
van 912 liter tot maar liefst 4554 liter door alle achterstoelen te
verwijderen.

34 CITROËN SPACETOURER BUSINESS

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING
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ALTIJD
PRAKTISCH
ONBEPERKT TOEGANG TOT
PARKEERGARAGES*
Dankzij een hoogte van slechts 1,90 m** zijn (ondergrondse)
parkeergarages van appartementencomplexen, winkelcentra
en vliegvelden toegankelijk voor de Citroën SpaceTourer
Business, wat van vergelijkbare auto’s niet altijd kan worden
gezegd.

GEMAKKELIJK BEREIKBARE DERDE ZITRIJ
De Citroën SpaceTourer Business biedt plaats aan tot wel
9 inzittenden. De zitplaatsen van de tweede zitrij kunnen met
één handbeweging worden weggeklapt voor een gemakkelijke
toegang tot de derde zitrij.
*Geldt ook voor de Citroën Jumpy Combi, SpaceTourer Business en Business
Lounge.
**Afhankelijk van de uitvoering.

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING

36 CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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15 VEILIGHEIDS- EN RIJHULPSYSTEMEN *

UITSCHAKELBAAR

GROOTLICHTASSISTENT
De grootlichtassistent zorgt dat
automatisch overgeschakeld wordt van
dimlicht op grootlicht en vice versa,
afhankelijk van de detectie van andere
voertuigen. Het systeem werkt in het
donker vanaf 25 km/h en wordt
uitgeschakeld zodra de snelheid lager
wordt dan 15 km/h.

UITSCHAKELBAAR

UITSCHAKELBAAR

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING

UITSCHAKELBAAR

UITSCHAKELBAAR

UITSCHAKELBAAR

UITSCHAKELBAAR

STATISCHE
BOCHTVERLICHTING

SEMI-ADAPTIEVE
CRUISE CONTROL

COLLISION RISK
ALERT

HEAD-UP
KLEURENDISPLAY

COFFEE BREAK
ALERT

DRIVER ATTENTION
ALERT

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.

Dit systeem detecteert met een
radarsensor de voorligger en houdt
automatisch de van tevoren door de
bestuurder ingestelde veilige afstand
aan. (Het systeem remt de auto niet
met het remsysteem af.)
(De Citroën ë-SpaceTourer is alleen
leverbaar met een conventionele cruise
control/snelheidsbegrenzer.)

Met dit systeem kan de bestuurder
zijn blik op de weg gericht houden.
De belangrijkste rijinformatie (actuele
snelheid en adviessnelheid,
instellingen van de cruise control/
snelheidsbegrenzer, navigatieaanwijzingen en waarschuwingen van
de Collision Risk Alert) wordt namelijk
weergegeven op een transparant
scherm in zijn blikveld.

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.

(Niet leverbaar op de Citroën
ë-SpaceTourer.)

Eeze functie waarschuwt de
bestuurder voor een dreigende
aanrijding met een voorligger of een
voetganger die zich op de rijstrook
bevindt. Als er een aanrijding dreigt,
wordt de bestuurder met
geluidssignalen en visuele signalen
gewaarschuwd..

Dit systeem houdt het rijgedrag van
de bestuurder in de gaten met
behulp van de multifunctionele
camera boven aan de voorruit en
detecteert het indommelen van de
bestuurder. Als de bestuurder niet
goed oplet, klinkt er een
geluidssignaal en wordt er een
melding weergegeven.

UITSCHAKELBAAR

DODEHOEKBEWAKING
De dodehoekbewaking met
ultrasoonsensoren maakt u door
middel van een in de hoek van de
buitenspiegel oplichtende oranje
led attent op een voertuig dat zich
in de dode hoek van uw auto
bevindt.

*Afhankelijk van de uitvoering.
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LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING

18S21

UITSCHAKELBAAR

LANE DEPARTURE
WARNING SYSTEM
Dit systeem waarschuwt de
bestuurder als de auto een
rijstrookmarkering overschrijdt
zonder dat de richtingaanwijzer is
ingeschakeld. Zodra het systeem
detecteert dat de auto ongewild een
(doorgetrokken of onderbroken)
rijstrookmarkering overschrijdt,
wordt de bestuurder gewaarschuwd
met een geluidssignaal en een
melding.

UITSCHAKELBAAR

SNELHEIDSLIMIETHERKENNINGS- 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 nieuwe
ingestelde snelheid van de cruise
control of de snelheidsbegrenzer.
(Uitgebreide verkeersbordherkenning
(STOP, verboden in te rijden, inhaalverbod)
bij de Citroën ë-SpaceTourer.)

UITSCHAKELBAAR

19S15

UITSCHAKELBAAR

TRAILER STABILITY
CONTROL

ACTIVE
SAFETY BRAKE

Deze extra functie van het ESP
detecteert slingerbewegingen van de
aanhanger en grijpt in op de
remmen van de auto om de
aanhanger te stabiliseren.

Dit systeem maakt gebruik van de
multifunctionele camera boven aan de
voorruit om in de volgende gevallen de
auto af te remmen voordat de
bestuurder ingrijpt en zo de kans op
letsel bij de inzittenden te beperken:
- tussen 0 en 30 km/h: de aanrijding
met een bewegend of stilstaand
obstakel, of een voetganger wordt
voorkomen, - boven 30 km/h: de
snelheid van de auto verlagen voordat
de aanrijding plaatsvindt.

(Niet leverbaar op de Citroën
ë-SpaceTourer.)

UITSCHAKELBAAR

HILL START ASSIST
Dit systeem 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.

ACHTERUITRIJCAMERA MET
TOP REAR VISION

KEYLESS ENTRY
AND START

Zodra u de achteruitversnelling
inschakelt, worden de door de
camera gemaakte beelden van de
omgeving achter de auto
weergegeven op het touchscreen,
met kleurmarkeringen die de
afstand tot eventuele obstakels
aangeven. Tevens wordt er een
180°-beeld van bovenaf van de
omgeving van de achterzijde van de
auto weergegeven.

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

*Afhankelijk van de uitvoering.
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LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE UITVOERING
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GRIP CONTROL

4X4-OMBOUW

Idwel bij alledaags gebruik als op vakantie kan de Citroën SpaceTourer op
alle soorten wegen uitstekend uit de voeten dankzij Grip Control*. Deze
geperfectioneerde antispinregeling verbetert de tractie door de aandrijving
van de voorwielen aan te passen aan het type ondergrond. Dankzij
de hoogwaardige geluidsisolatie van het interieur en de uitstekende
wegligging wordt elke rit een plezierige en comfortabele ervaring.

De Citroën SpaceTourer kan worden uitgerust met een vierwielaandrijvingssysteem* dat samen met Automobiles Dangel, een Franse
off-roadspecialist, is ontwikkeld. De 3 standen van dit systeem
- ECO 4x2, AUTO 4x4 en REAR.LOCK - maken van de Citroën
SpaceTourer een moderne en comfortabele alleskunner die niet
voor het avontuur terugdeinst.

*Leverbaar afhankelijk van de uitvoering.

*Leverbaar afhankelijk van de uitvoering.
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DIESELMOTOREN
Bij de Citroën SpaceTourer hebt u de keuze uit 3 dieselmotoren
met BlueHDi-technologie. Deze technologie maakt niet alleen
een beduidend lagere uitstoot van stikstofoxide (NOx) mogelijk,
maar ook een lager brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot.
Het geraffineerde onderstel garandeert onder alle
omstandigheden een uitstekende wegligging terwijl het
moeiteloos de oneffenheden in het wegdek dempt.
De automatische transmissie EAT8 (Efficient Automatic
Transmission 8) combineert rijplezier met lage verbruikscijfers.
Dankzij de Quickshift-technologie schakelt deze automatische
transmissie snel en vloeiend; een garantie voor dynamiek
en souplesse, zowel op de snelweg als in stadsverkeer.
De automatische transmissie EAT8 schakelt altijd bij het juiste
toerental en zorgt zo voor een brandstofverbruik en
een CO2-uitstoot die tot de laagste in het segment behoren.
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ELEKTROMOTOR
De bestuurder zal de directe respons op het gaspedaal, dankzij
het onmiddellijk beschikbare koppel, en het soepele, schokvrije
rijgedrag waarderen. De elektromotor van de Nieuwe Citroën
ë-SpaceTourer – 100% ëlectric levert een vermogen van 100 kW
(136 pk) en maakt een topsnelheid van 130 km/h mogelijk.
U kunt kiezen uit drie rijmodi: Normal voor het beste
compromis tussen actieradius en rijprestaties; Eco voor een
optimaal energieverbruik en Power waarin de auto bij volle
belading dezelfde prestaties levert als onbeladen.
ACCUPAKKET 50 KWH

ACTIERADIUS TOT
230 KM (WLTP*)
TOT 80% OPLADEN
IN 30 MIN**
ACCUPAKKET 75 KWH

Door de Brake-modus in te schakelen remt de auto sterker af bij
het gas loslaten, zonder dat u het rempedaal intrapt. Met de
energie die hierbij vrijkomt wordt de tractiebatterij bijgeladen.
De dankzij de geruisloze en trillingsvrije aandrijflijn bijzonder
comfortabele Nieuwe Citroën ë-SpaceTourer onderscheidt zich
ook door het bedieningsgemak van de op de middenconsole
geplaatste selectiehendel, waarmee u de functies Park, Rear,
Neutral, Drive en Brake van de transmissie kunt selecteren.

ACTIERADIUS TOT
330 KM (WLTP*)
TOT 80% OPLADEN
IN 45 MIN**
GARANTIE 8 ANS / 160 000 KM
OP ACCUPAKKET
*Afhankelijk van de uitvoering. ** Via een 100 kW snellader.
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INTUÏTIEVE
INTERFACE
Bij de ontwikkeling van de Nieuwe Citroën ë-SpaceTourer – 100 % ëlectric stond één
ding voorop: het dagelijkse gebruiksgemak vergroten. Daarom worden op het specifieke
instrumentenpaneel permanent de laadtoestand van de tractiebatterij en het verbruik
van elektrische functies zoals de verwarming en de airconditioning weergegeven.
Op het 7 inch touchscreen ziet u bijvoorbeeld op het scherm “Energie” alle voor de
elektrische aandrijflijn van de Nieuwe Citroën ë-SpaceTourer specifieke informatie:
de energiestromen in combinatie met het laadniveau van de tractiebatterij,
uw verbruiksstatistieken en de programmering van het opladen.

STATISTIEKEN: overzicht van uw elektrische verbruik
om u te helpen nog zuiniger te rijden.

ENERGIESTROMEN: geeft de werking van de elektrische
aandrijflijn weer.

GEPROGRAMMEERD OPLADEN: hiermee kunt u het
opladen laten beginnen op een door u gewenst tijdstip.
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GEBRUIKSGEMAK
De Nieuwe Citroën ë-SpaceTourer – 100% ëlectric onderscheidt zich door
zijn grote gebruiksgemak. Zo kan de tractiebatterij op drie verschillende
manieren worden opgeladen en beschikt u over een compleet
ecosysteem aan praktische services. De laadaansluiting vindt u achter een
klep op het linker voorscherm. Deze is voorzien van een led waarmee
u het laadproces kunt volgen. Bovendien biedt Citroën een garantie van
8 jaar of 160.000 km op de tractiebatterij, waarbij 70% van de
oorspronkelijke laadcapaciteit wordt gegarandeerd.
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WITTE LED: DE LAADKABEL KAN
WORDEN AANGESLOTEN

GROEN KNIPPERENDE LED:
LADEN BEZIG

GROENE LED: LADEN VOLTOOID

BLAUWE LED: LADEN
GEPROGRAMMEERD
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MANIEREN VAN
LADEN EN
LAADTIJDEN
Er zijn drie mogelijkheden om uw Nieuwe Citroën ë-Jumpy Combi & ë-SpaceTourer – 100% ëlectric op te
laden. Het opladen gaat het snelst via een Wallbox of een openbaar laadpunt. Via een Wallbox, die u thuis
of op uw werk kunt laten installeren, kan de tractiebatterij (afhankelijk van de capaciteit) in minder dan
8 uur van 0 naar 100% worden opgeladen. Via een openbaar laadpunt van 100 kW kan de tractiebatterij
van 50 kWh in 30 minuten en die van 75 kWh in 45 minuten voor 80% worden opgeladen. De snelheid
waarmee de tractiebatterij van de Nieuwe Citroën ë-SpaceTourer via een supersnellader kan worden
opgeladen, is ongeëvenaard in zijn segment.
De installatie van een Wallbox bij u thuis kan door Citroën worden geregeld, in samenwerking met het
bedrijf ENGIE. U hebt de zekerheid dat de installatie goed en tegen een gunstige prijs wordt uitgevoerd,
conform de normen die de overheid stelt om in aanmerking te komen voor een eventuele subsidie. Na een
controle* van uw elektrische installatie wordt het laadpunt door een erkende technicus geïnstalleerd.
*Als uit de controle blijkt dat uw installatie niet geschikt is, kunt u uw bestelling annuleren.
BATTERIJPAKKET
50 KWH
XS/M/XL

BATTERIJPAKKET
75 KWH
M/XL

27 UUR

41 UUR

WALLBOX (11KW)

5:15 UUR

7:45 UUR

OPENBAAR SNELLAADSTATION (100KW DC)
0% NAAR 100%

0:30 UUR

0:45 UUR

THUIS STOPCONTACT (8A)

NORMAAL (THUIS)
STOPCONTACT
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WALLBOX
3-FASEN

OPENBAAR SNELLAADSTATION
100KW DC
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MY
CITROËN-APP
Met de My Citroën-app die u kunt
downloaden op uw smartphone, blijft u altijd
verbonden met uw auto. Hiermee hebt u alle
belangrijke informatie over uw auto altijd
binnen handbereik. Handig bij het gebruik
van uw auto, maar ook voor het onderhoud.
U kunt dan:
• Uw auto lokaliseren.
• Een werkplaatsafspraak maken bij uw
dealer.
• De boorddocumentatie raadplegen.
• Het onderhoudsboekje raadplegen.
• Contact opnemen met Citroën Assistance.
• Tips voor zuinig rijden bekijken.
En bij de Nieuwe Citroën ë-Jumpy Combi &
ë-SpaceTourer – 100% ëlectric kunt u ook:
• Belangrijke informatie bekijken, zoals
de laadtoestand van de tractiebatterij,
de resterende laadtijd en de resterende
actieradius van de auto.
• Het laden programmeren.
• De voorverwarming/-koeling inschakelen.

ONZE TIEN
TOEZEGGINGEN

1
8 JAAR OF 160.000 KM GARANTIE OP
DE TRACTIEBATTERIJ
2
CITROËN ASSISTANCE - ONTSPANNEN
RIJDEN, 24 UUR PER DAG EN 7 DAGEN
PER WEEK
3
Ë-JUMPY & Ë-SPACETOURER CENTER UW AUTO IS HIER BIJ ONZE EXPERTS IN
GOEDE HANDEN, BOVENDIEN KUNNEN
WIJ AL UW VRAGEN OVER DE AUTO
BEANTWOORDEN

FREE2MOVE
SERVICES
Met de service Charge My Car van de app
Free2Move Services (optie) wordt het gebruik
van uw auto nog eenvoudiger en praktischer.
Hiermee:
• Hebt u toegang tot het met meer dan
170.000 laadpunten grootste netwerk
van openbare laadpunten in Europa.
• Kunt u beschikbare en voor de auto
geschikte laadpunten lokaliseren.
• Kunt u eenvoudig uw routes plannen.
De geselecteerde route kunt u direct naar
het navigatiesysteem van de auto sturen.
• Kunt u per maandelijkse factuur betalen
voor het opladen van uw auto, dus niet
per laadbeurt.

4
E-SERVICECONTRACT (AANBEVOLEN) MET EEN COMPLEET PAKKET VAN
ONDERHOUD, ONDERDELEN EN
SERVICES
5
GECERTIFICEERDE LAADOPLOSSING
(AANBEVOLEN) - EEN COMPLEET
ASSORTIMENT VAN DOOR ERKENDE
BEDRIJVEN GEÏNSTALLEERDE
WALLBOXEN
6
MOBILITEITSOPLOSSING - U KRIJGT
ALTIJD EEN MOBILITEITSOPLOSSING
AANGEBODEN
7
MOBILITEITSOPLOSSING - U KRIJGT
ALTIJD EEN MOBILITEITSOPLOSSING
AANGEBODEN
8
UW AUTO VOOR 80% OPGELADEN - BIJ
ELK WERKPLAATSBEZOEK
9
ONLINE OFFERTE EN MAKEN VAN EEN
AFSPRAAK - U KUNT ONLINE EEN
OFFERTE VOOR DE WERKZAAMHEDEN
AAN UW AUTO AANVRAGEN EN EEN
AFSPRAAK MAKEN
10
UW AUTO GEWASSEN NA ELK
WERKPLAATSBEZOEK
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UITERST
FLEXIBEL
CITROËN
SPACETOURER
De Citroën SpaceTourer is leverbaar in 3 lengtes in
de uitvoering Feel en 2 lengtes in de uitvoering
Shine, en beschikt afhankelijk van de uitvoering
over tot wel 8 zitplaatsen. Het interieur is flexibel
in te delen dankzij de op rails verschuifbare en
uitneembare stoelen, zodat de bagageruimte kan
worden vergroot of extra beenruimte kan worden
gecreëerd. De stoelen met verstelbare rugleuning
(voorpassagiersstoel en individuele achterstoelen)
kunnen in een handomdraai in de tafelstand
worden gezet voor het vervoer van grote
voorwerpen, zoals hobbyspullen of meubels.
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ACCESSOIRES

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE

De Citroën SpaceTourer Business is leverbaar
in 2 lengtes en met tot wel 9 zitplaatsen.
Deze chique uitvoering is met name bestemd
voor professioneel vervoer van personen
(shuttleservice van een hotel, taxi enz.). De
opstelling van de zitplaatsen en de uitrusting
kunnen naar uw eigen wensen worden
geconfigureerd, zodat u in feite beschikt over
een auto “op maat”.

De Citroën SpaceTourer Business Lounge is
leverbaar in 2 lengtes, M en XL, en met 6 of
7 zitplaatsen. Het interieur kan desgewenst
worden omgetoverd in een ware mobiele
werkruimte dankzij de met leder beklede
individuele stoelen die kunnen worden
omgedraaid, en de verschuifbare en
wegklapbare tafel.
Het is een auto die bij uitstek geschikt is voor
professionele doeleinden (auto met chauffeur,
VIP-vervoer enz.).

7P

8P

6P

8P

9P

7P

Met uw Citroën kiest u voor kwaliteit,
veiligheid, stijl en functionaliteit. Het
gamma originele Citroën-accessoires is
speciaal voor uw auto ontwikkeld. Zo kunt
u een auto creëren die perfect aan uw
persoonlijke smaak en wensen is
aangepast. Maar dat niet alleen... De
onder zware omstandigheden geteste
originele Citroën-accessoires voldoen aan
de hoogste kwaliteits- en
veiligheidsnormen. Bovendien heeft
Citroën als aanvulling op het gamma
originele accessoires een breed
assortiment van aanvullende accessoires
van de beste merken voor u
samengesteld, voor nog meer rijplezier,
waar u ook gaat. Alle Citroën-accessoires
zijn getest en gekeurd door onze
ingenieurs en hebben een garantie van
1 jaar. Download voor ons complete aanbod
de accessoirebrochure op www.citroen.nl.

TABLETHOUDER

ASSORTIMENT DAKKOFFERS EN ALLESDRAGERS VAN
CITROËN

FIETSENDRAGER OP TREKHAAK

SMARTPHONEHOUDER

LUXE MATTEN

TAS VOOR OPLAADKABEL
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CITROËN SPACETOURER FEEL
¡
¡

CITROËN SPACETOURER SHINE
¡
¡

CITROËN SPACETOURER BUSINESS

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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VELGEN EN
WIELDOPPEN

NOIR PERLA NERA (M)
LICHTMETALEN VELG
CURVE 17”

BEKLEDING STOF ‘CURITIBA MELTEM BRASILIA (1)
(Citroën SpaceTurer Business)

LEDEREN BEKLEDING ‘CLAUDIA MISTRAL (1)(2)
(SpaceTurer Business Lounge)

BLANC BANQUISE (O)
WIELDOP
PENTAGON 17”

¡

WIELDOP
SPYKE 16”

(1) Met andere bekledingsstoffen.

* Alleen in combinatie met een compatibele telefoon.
**Business : uitsluitend standaard op de Citroën ë-SpaceTourer.
*** Business : uitsluitend standaard op de Citroën ë-SpaceTourer.
(M) : metallic – (O) : standaard. De metallic lakken zijn optioneel.
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van Citroën SpaceTourer en
de Citroën ë-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, uitrustingsspecificaties & technische gegevens” dat u kunt downloaden op de website www.citroën.nl.
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COMMERCIEEL :

AFMETINGEN

GARANTIE

LAK :
TEGEN DOORROESTEN :

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.
3 JAAR voor personenauto's. 2 JAAR voor bedrijfsauto's.
12 JAAR VOOR PERSONENAUTO'S. 5 JAAR voor bedrijfsauto's.
Neem voor meer informatie contact op met uw Citroën verkooppunt.

VERLENGDE GARANTIE :
GARANTIE & ONDERHOUD :
CONTRACT
19S17

878

Wielbasis: 2925 (1) / 3275 (2)(3)

SPACETOURER_CROQUIS2
SP
SPA
PPA
ACET
ACET
C OUR
OURER
EER
R_CROQUIS2

Panne mécanique,
accident,
perte
clésofousleutel
clés bloquées
dans
la brandstoffout:
voiture, erreur
LEVENSLANGE ASSISTENTIE : Mechanisch
defect, ongeval,
verlies
vande
sleutel
zit vast in de
auto,
de carburant
: toutesprofiteren
les Citroën
l’assistance
à vie.
Il suffit
celaheen hoeft
Alle
Citroën-voertuigen
vanbénéficient
levenslange de
assistentie.
Het enige
wat
u doorpour
de jaren
d’effectuer
ans, l’entretien
de votrein véhicule
dans le réseau
uit
te voeren,tous
is hetles
onderhoud
van uw voertuig
het Citroën-netwerk.
24/7Citroën.
telefonische service.
Voor meer informatie: citroen.nl/

1905 (1) / 1890 (2)(3)

SPACETOURER_CROQUIS3
SPA
SP
PPA
PACET
ACET
C TOUR
OU
OUR
U ER_
ER_CROQUI
ER
CROQU
CR
CRO
QUI
UIIS3
U
S3
S
3

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

CITROËN
A S S I S TA N C E

803 (1)(2) / 1153 (3)

Lengte: 4606 (1) / 4956 (2) / 5306 (3)

SERVICE INBEGREPEN :

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.
VAN 3 TOT 7 JAAR, van 30.000 tot 175.000 km *. Voordelen van het onderhoudscontract.
Verlenging van de contractuele garantie.
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).

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.

19S18

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.

1627
1920
2204

1600

reviews
citroen.nl

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.

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.

(1) XS – (2) M – (3) XL.
Afmetingen in mm.
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Voor meer
informatie:
citroen.nl
Financieringsmogelijkheden en
serviceaanbod.

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

Septembre 2020.

MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA

