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CITROËN C3 AIRCROSS SUV SHINE PACK BUSINESS - UITRUSTINGSNIVEAUS

Veiligheid & Dynamische systemen
 - 6 airbags (bestuurders-, passagiers-, gordijn- en zijairbags)
 - ABS
 - Automatisch inschakelende alarmverlichting bij noodstop
 - Automatisch inschakelende verlichting
 - Automatische vergrendeling van portieren vanaf een snelheid van 10 km/h
 - Bandenspanningscontrolesysteem
 - Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
 - Comfort richtingaanwijzers 1x selecteren = 3x knipperen
 - Elektronische stuurbekrachtiging
 - ESP met Hill Start Assist
 - Follow Me Home verlichting
 - Handmatig bedienbaar kinderslot achter
 - LED koplampen
 - Opschakelindicator i.g.v. handgeschakelde versnellingsbak
 - Snelheidslimietherkenning d.m.v. verkeersbordherkening, adviessnelheid over te nemen in
  Cruise Control
 - Waarschuwing niet dragen gordel bestuurder en passagiers
 - Regensensor
 - Zelfdimmende binnenspiegel
 - Keyless Entry & Start
Rijhulpsystemen
 - Achteruitrijcamera
 - Coffee Break Alert
 - Cruise control met snelheidsbegrenzer (programmeerbaar)
 - Lane Departure Warning System
 - Active Safety Brake met voetgangersherkenning (middels camera)
 - Forward Collision Alert
Interieur
 - 12 volt aansluiting 2e zitrij
 - 12 volt aansluiting in middenconsole
 - Dashboardstrip uitgevoerd in de kleur ‘Solid Grey’
 - Instrumentenpaneel voorzien van chromen afwerking en een LCD scherm tussen de meters
 - Luchtroosters voorzien van White accent 
 - Satin Chrome accent in luchtroosters en in stuurwiel
 - Middenarmsteun bestuurdersstoel
 - Plafonnière achter
 - Plafonnière vóór met twee leeslampjes
 - Zonnekleppen met spiegel
 - Zonneschermen achterramen
 - Kofferbakplank verstelbaar in 2 hoogtes om bij neergeklapte achterbank een vlakke laadvloer
 te creëren
Opbergmogelijkheden
 - 2 bekerhouders in middenconsole
 - Ambiance verlichting in opbergvak vóór versnellingspook
 - Centraal opbergvak in middenconsole
 - Handgrepen met kledinghaakje in plafond (passagier en buitenste zitplaatsen achter)
 - Opbergvak in vóór- en achterportieren
Verwarming en ventilatie
 - Automatische airconditioning met pollenfilter

Infotainment en telematica
 - Boordcomputer met o.a. buitentempratuursensor
 - Audiobediening op het stuur
CITROËN Connect Nav DAB+ 
 - 9” touchscreen 
- Navigatiesysteem  
- Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio  
- Mirror Screen (Apple Carplay™, Android AutoTM en Mirrorlink®) 
- Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar).     
Deze kaartupdates zijn gratis bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd door uw Citroën-dealer  
36 maanden CITROËN Connected Services:  
- Realtime verkeersinformatie via; TomTom Traffic  
- Tankstations; adres, prijsinformatie en mogelijkheid tot direct navigeren     
- Parkeren; adres en mogelijkheid tot direct navigeren, realtime het aantal beschikbare
  parkeerplaatsen  
- Weerbericht; weergave weerbericht op de ingestelde route  
- Lokaal zoeken; bellen en navigeren naar gekozen POI (Point of interest) 
(Na 36 maanden kunt u het abonnement op de CITROËN Connected Services verlengen voor een 
periode van 1 jaar à € 60 of 3 jaar à € 130).  
(U kunt optioneel Gevarenzones toevoegen aan de CITROËN Connected Services voor een periode 
van 1 jaar à € 99 of 3 jaar à € 199. Deze dienst verstrekt via visuele en geluidssignalen realtime 
informatie over gevaarlijke en ongevalgevoelige zones als ook vaste en mobiele snelheidscontroles.)
 - CITROËN Connect Box (Noodoproep en Pechhulp met lokalisatiefuntie - Eco Driving
  (www.mycitroen.nl))
Stoelen en bekleding
 - Ambiance Metropolitan Graphite
 - Advanced Comfort Seats met 15mm extra schuimvulling en een gecapitonneerd oppervlak
 - Stoelen bekleed met zwart kunstleder en grafietkleurige grijze stof
 - Strook rugleuningen met een getextureerde lichte “woody”-look
 - Opbergtassen achterop voorstoelen
 - Gevlekte grijze stof accent op dashboardstrip 
 - Neerklapbare passagiersstoel voor
 - In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
 - 3 Isofix aansluitingen op passagiersstoel voor en buitenste zitplaatsen 2de zitrij
 - Met leer bekleed stuurwiel met ‘Glossy Black’ accent
 - In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
 - In 2 delen neerklapbare achterbank 60/40
 - Armsteun achter
Exterieur
 - Kunststof wielkast omlijsting
 - Led mistlampen
 - Skidplate vóór en achter uitgevoerd in de kleur ‘Glossy Black’ 
 - A-stijl, B-stijl en C-stijl uitgevoerd in ‘Glossy Black’
 - Buitenspiegelkappen uitgevoerd in de kleur ‘Glossy Black’
 - Dakdragers uitgevoerd in de kleur ‘Glossy Black’
 - LED dagrijverlichting
 - Insert skidplate vóór uitgevoerd in ‘Glossy Black’
 - Elektrisch verstel-, inklap- en verwarmbare buitenspiegels
 - Extra getinte ramen 2e zitrij en achterruit
 - Achterlichten met “3D” effect
 - One-touch elektrisch bedienbare ramen vóór en achter met antiklemvoorziening
 - C-stijl raam uitgevoerd met verchroomd louvre-effect
 - Dakkleur Perla Nera Black
 - Dakkleur Natural White (i.c.m. Polar White exterieur kleur)
Onderstel
 - 17” lichtmetalen wielen 215/50 R17 H ‘Origami’
 - Bandenreparatiekit

CITROËN C3 AIRCROSS SUV SHINE PACK BUSINESS



SPECIFICATIE INBEGREPEN KOSTEN incl. BTW BTW excl. BTW
Adviestarief kosten rijklaar 723,45 125,56 597,89
Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Citroën Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren driehoek  
en 4 veiligheidsvesten, handschoenen, olieabsorberende mat) en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl.brandstof.    
Leges 51,55 0,75 50,80
Inschrijving in het kentekenregister 40,80 n.v.t 40,80
Tenaamstelling 10,75 0,75 10,00
Recyclingsbijdrage 25,00 4,34 20,66

Sinds 1 januari 1995 wordt de recyclingsbijdrage, die wettelijk verplicht is op grond van de wet Milieubeheer, in rekening gebracht.      
Automobiles Citroën verklaart dat, door toepassing van de de voorschriften in de Europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde 
doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt voor de fabricage van producten die door Automobiles Citroën worden verkocht.

Totaal additionele kosten 800,00 130,65 669,35

CITROËN C3 AIRCROSS SUV SHINE PACK BUSINESS - PRIJZEN

Bedragen in €

Code Uitrustings-
niveau Transmissie Consumenten-

adviesprijs (1)
Fiscale 

waarde (2) BPM (3) excl. 
BTW/BPM

Maandelijkse 
bijtellings-
bedrag (4)

CO2
(g/km) (5)

Energie
label (6)

BENZINE

PureTech 110 S&S 1CW8AFRNNKB0A054
Shine Pack 
Business

H6 28.915 28.115 5.709 18.517 191 136 C

PureTech 130 S&S EAT6 (7) 1CW8AFRNPQB0A054
Shine Pack 
Business

EAT6 32.515 31.715 6.531 20.813 216 142 C

DIESEL

BlueHDi 110 S&S 1CW8AFRMMKB0A054
Shine Pack 
Business

H5 33.145 32.345 8.536 19.677 220 125 C

BlueHDi 120 S&S EAT6 (7) 1CW8AFRMLQB0A054
Shine Pack 
Business

EAT6 36.445 35.645 10.549 20.741 242 134 C

(1)  De consumentenadviesprijs zoals hierboven vermeld, is de adviesprijs van de auto inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken.
(2)  De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.
(3)   De hoogte van de bpm is gebaseerd op de per 1 januari 2022 geldende tarieven. Het weergegeven bpm-bedrag wordt bepaald op grond van de CO2-uistoot volgens de WLTP-testprocedure en op basis van de standaard uitrusting. Het totale bpm-be-

drag is afhankelijk van de exacte CO2-uitstoot volgens de WLTP-testprocedure van de samengestelde auto inclusief gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan.  
Raadpleeg uw Citroën-dealer voor meer informatie of stel uw auto samen in onze car configurator op www.citroën.nl/carconfigurator om de exacte CO2-emissie, het totale bpm-bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen.

(4)   Netto bijtellingsbedrag op basis van 37,07% loonbelasting en 22% bijtelling. Vanafbedrag op basis van de standaard uitrusting, het totale bijtellingsbedrag is afhankelijk van de samengestelde auto inclusief gekozen opties en pakketten.  
Citroën Nederland en de Citroën dealers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de werkelijke loonbelasting en/of bijtellingspercentage afwijkt of wordt gewijzigd.

(5)  De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie worden bepaald door de WLTP-testprocedure en op basis van de standaard uitrusting. De exacte CO2-uitstoot volgens de WLTP-testprocedure is afhankelijk van de samengestelde 
  auto inclusief de gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan.
(6)  De vermelde energielabels zijn gebaseerd op de CO2-emissie volgens de WLTP-testprocedure en op basis van de standaard uitrusting. Het definitieve label is afhankelijk van de exacte CO2-uitstoot volgens de WLTP-testprocedure van de 
  samengestelde auto inclusief de gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan.
(7)  EAT (Efficient Automatic Transmission)



CITROËN C3 AIRCROSS SUV SHINE PACK BUSINESS - OPTIEPRIJZEN

(1)   Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen bpm. Voor een exacte vaststelling van het bpm-bedrag van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze car configurator 
op www.citroen.nl

● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar 

Bedragen in €

Optiecode SHINE PACK 
BUSINESS

incl. BTW
excl. BPM (1)

excl. BTW
excl.BPM (1)

CARROSSERIEKLEUREN

Standaard lak
Polar White

P0WP ●  0 0

Vernis lak
Khaki Grey P0EM ●  300 248 
Metallic lak
Voltaic Blue
Pepper Red
Perla Nera Black
Platinum Grey
Steel Grey

M0AV
M0PQ
M0V9
M0VL
M0F4

● 725 599

Dakkleur in carrosseriekleur JD02 ● 0 0
Dakkleur Natural White

JD05Mogelijk i.c.m. de volgende carrosseriekleuren ● 400 331
- Voltaic Blue, Khaki Grey, Perla Nera Black, Platinum Grey  en Steel Grey

- Platinum Grey "
EXTERIEUR / WIELEN

Pack Color Natural White
- Buitenspiegelkappen uitgevoerd in Natrural White
- Insert skidplate vóór uitgevoerd in Natural White
- C-stijl raam uitgevoerd als ‘kubuseffect’ Natural White

YI42 ●  100  83 

Pack Color Anodised Orange
- Buitenspiegelkappen uitgevoerd in Orange
- Insert skidplate vóór uitgevoerd in Orange
- C-stijl raam uitgevoerd als ‘kubuseffect’ Orange 
Niet mogelijk i.c.m. Voltaic Blue en Pepper Red

YIAJ ●  100  83

Pack Color Anodised Blue
- Buitenspiegelkappen uitgevoerd in Blue
- Insert skidplate vóór uitgevoerd in Blue
- C-stijl raam uitgevoerd met verchroomd louvre-effect
Niet mogelijk i.c.m. Steel Grey en Platinum Grey

YIAI ● 100 83

17" lichtmetalen wielen 'Origami' 
- Bridgstone 215/50 R17 H All seasons banden

ZHWI ● 50  41 

17" lichtmetalen wielen 'Origami Black' 
- Bridgstone 215/50 R17 H

ZHWJ ● 100  83 

17" lichtmetalen wielen 'Origami Black' 
- Bridgstone 215/50 R17 H All seasons banden

ZHWK ● 150  124 

Trekhaak met afneembare kogel
- Incl. 13-polige bedrading 
Niet mogelijk i.c.m. BlueHDi 120 S&S EAT6

AQ04 ●  900  744 

Voorbereiding voor het reservewiel 
- Essentieel ter voorbereiding op reservewiel welke als accessoire dient te worden besteld.

RS19 ● 20  17 

Panoramisch schuif- kanteldak 
Niet mogelijk i.c.m. BlueHDi 120 S&S EAT6

TC07 ● 950  785 



CITROËN C3 AIRCROSS SUV SHINE PACK BUSINESS - OPTIEPRIJZEN

Bedragen in €

Optiecode BUSINESS incl. BTW
excl. BPM (1)

excl. BTW
excl.BPM (1)

BEKLEDING / INTERIEUR
Ambiance Urban Blue
- Advanced Comfort Seats met 15mm extra schuimvulling en een gecapitonneerd oppervlak
- Stoelen bekleed met blauw kunstleder en stof
- Strook rugleuningen met een chevron-motief
- Opbergtassen achterop voorstoelen
- Blauw kunstleer accent op dashboardstrip 
- Satin Chrome accent in luchtroosters en in stuurwiel
- Neerklapbare passagiersstoel voor

1JFM ●  550  455

Ambiance Hype Grey
- Advanced Comfort Seats met 15mm extra schuimvulling en een gecapitonneerd oppervlak
- Stoelen bekleed met grijs-groen leder en zwart stof met ledereffect
- Strook rugleuningen met een chevron-motief
- Stikwerk bestaand uit een reeks gestileerde chevrons
- Opbergtassen achterop voorstoelen
- Grijs-groen lederen accent op dashboardstrip 
- Satin Chrome accent in luchtroosters en in stuurwiel
- Middenarmsteun bestuurdersstoel
- Neerklapbare passagiersstoel voor

1ZFQ ● 300  248 

VERWARMING EN VENTILATIE
Stoelverwarming voorstoelen

WF29 ● 250  207- Stoelverwarming voorstoelen (instelbaar in 3 standen)
- Mistlampen met statische bochtverlichting
Voorruit verwarming LW02 ● 100 83

INFOTAINMENT / TELEMATICA
3,5” kleurendisplay in instrumentenpaneel
- Instrumentenpaneel voorzien van ‘Chrome’ accenten

GM62 ● 50 41

Hifi system UN01 ● 500  413 

GEAVANCEERDE VEILIGHEIDS- EN RIJHULPSYSTEMEN
Pack Safety 
 - Grootlichtassistent 
 - Driver Assistance Alert

ZV33 ● 200  165 

Head-up kleurendisplay 
Weergave van:
- Snelheid
- Cruise Control en snelheidsbegrenzer
- Navigatie-aanwijzigingen
- Waarschuwing Active Safety Brake 

YB01 ● 250  207 

Grip Control & Hill Descent Assist UF02 ● 300  248 

(1)  Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen bpm.  
Voor een exacte vaststelling van het bpm-bedrag van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze car configurator.  
Ga hiervoor naar www.citroen.nl/configurator of scan bovenstaande QR-code:

● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar



BENZINE MOTOREN PureTech 110 S&S PureTech 130 S&S EAT6 (1)

MOTOR
Type Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM
Brandstof Benzine Benzine
Cilinderinhoud cm3 1199 1199
Max. vermogen in kW (pk) 81 (110) 96 (130)
bij toeren/min. 5500 5500
Max. koppel in Nm 205 230
bij toeren/min. 1750 1750
Stop & Start systeem met startmotor met startmotor

OVERBRENGINGEN
Versnellingsbak Handgeschakeld Automaat
Aantal versnellingen vooruit 6 6

STUURINRICHTING
Type Variabele elektrische stuurbekrachtiging Variabele elektrische stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen trottoirs in m 10,8 10,8

ONDERSTEL
Ophanging voor Pseudo McPherson Pseudo McPherson
Ophanging achter Torsie-as Torsie-as

VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal Staal
Bandenmaat 195/60 R16 H

REMSYSTEEM
Voor Remschijf Remschijf
Geventileerd Geventileerde remschijven vóór Geventileerde remschijven vóór
Achter Remschijf Remschijf
ABS / ESP / Brake Assist standaard standaard

VOLUMES (VDA NORM)
Kofferinhoud met verschuifbare achterbank in dm3 410 - 520 410 - 520
Kofferinhoud met neergeklapte achterbank in dm3 1289 1289
Tankinhoud 45 45

GEWICHTEN (KG)
Massa ledig voertuig (voor bepaling wegenbelasting) 1154 1180 
Nuttige belasting 641 655 
Max. toelaatbaar gewicht 1795 1835 
Max. aanhangergewicht geremd (binnen treingewicht) 840 840 
Max. aanhangergewicht ongeremd 600 600 
Max. treingewicht (voertuig met aanhanger) 2635 2675 
Max. druk op trekhaak 65 65 
Max. daklast 40 40 

PRESTATIES
Max. snelheid in km/h 190 195
0-100 km/h in sec. 11,5 10,3

BRANDSTOFVERBRUIK (2) 

Verbruik Laag: stad (L / 100km) 6,9 7,8
Verbuik Gemiddeld: buitenwijk (L / 100km) 5,7 6,1
Verbruik Hoog: buitenweg (L / 100km) 5,2 5,3
Verbruik Extra Hoog: snelweg (L / 100km) 6,5 6,6
Verbruik Gecombineerd (L / 100km) 6,0 6,3
CO2 (g/km) bij gecombineerd gebruik 136 142
Energielabel C C

CITROËN C3 AIRCROSS SUV - TECHNISCHE GEGEVENS 

 
(1)   Efficient Automatic Transmission
(2)   De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot voldoen aan de nieuwe WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 typegoedkeuring krijgen. Het definitieve brandstofverbruik en CO2-uitstoot onder de WLTP-

testprocedure is afhankelijk van de gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel uw auto samen in onze car configurator om de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de totale prijs van uw 
auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.



CITROËN C3 AIRCROSS SUV - TECHNISCHE GEGEVENS 

DIESEL MOTOREN BlueHDi 110 S&S BlueHDi 120 S&S EAT6 (1)

MOTOR
Type Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM
Brandstof Diesel Diesel
Cilinderinhoud cm3 1499 1499 
Max. vermogen in kW (pk) 81 (110) 88 (120)
bij toeren/min. 3500 3750 
Max. koppel in Nm 250 300 
bij toeren/min. 1750 1750 
Stop & Start systeem met startmotor met startmotor

OVERBRENGINGEN
Versnellingsbak Handgeschakeld Automaat
Aantal versnellingen vooruit 6 6 

STUURINRICHTING
Type Variabele elektrische stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen trottoirs in m 10,8

ONDERSTEL
Ophanging voor Pseudo McPherson
Ophanging achter Torsie-as

VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal Staal
Bandenmaat 195/60 R16 H

REMSYSTEEM
Voor Remschijf
Geventileerd Geventileerde remschijven vóór
Achter Remschijf
ABS / ESP / Brake Assist standaard

VOLUMES (VDA NORM)
Kofferinhoud met verschuifbare achterbank in dm3 410 - 520
Kofferinhoud met neergeklapte achterbank in dm3 1289 
Tankinhoud 45 
Tankinhoud AdBlue® 17

GEWICHTEN (KG)
Massa ledig voertuig (voor bepaling wegenbelasting) 1180 1235 
Nuttige belasting 655 625 
Max. toelaatbaar gewicht 1835 1860 
Max. aanhangergewicht geremd (binnen treingewicht) 840 870 
Max. aanhangergewicht ongeremd 620 650 
Max. treingewicht (voertuig met aanhanger) 2675 2730 
Max. druk op trekhaak 65 55 
Max. daklast 40 40

PRESTATIES
Max. snelheid in km/h 184 195 
0-100 km/h in sec. 10,8 9,6 

BRANDSTOFVERBRUIK (2)

Verbruik Laag: stad (L / 100km) 4,9 5,7
Verbuik Gemiddeld: buitenwijk (L / 100km) 4,4 4,8
Verbruik Hoog: buitenweg (L / 100km) 4,2 4,4
Verbruik Extra Hoog: snelweg (L / 100km) 5,4 5,7
Verbruik Gecombineerd (L / 100km) 4,8 5,1
CO2 (g/km) bij gecombineerd gebruik 125 134
Energielabel C C

CITROËN C3 AIRCROSS SUV - TECHNISCHE GEGEVENS 

 
(1)   Efficient Automatic Transmission
(2)   De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot voldoen aan de nieuwe WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 typegoedkeuring krijgen. Het definitieve brandstofverbruik en CO2-uitstoot onder de WLTP-

testprocedure is afhankelijk van de gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel uw auto samen in onze car configurator om de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de totale prijs van uw 
auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.



Spoorbreedte vóór: 1513 mm

Spoorbreedte achter: 1491 mm

Breedte / Breedte met uitgeklapte spiegels: 
1824 / 1976 mm
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Wielbasis: 2604 mm

Lengte: 4160 mm

* Hoogte met dakrails

CITROËN C3 AIRCROSS SUV - LIJNTEKENINGEN 



BPM / BIJTELLING 2022

BPM-DIFFERENTIATIE
Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:
• Een vast tarief van € 376 voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 g/km of meer (behalve PHEV) • Een dieseltoeslag van € 86,67 per gram boven de grenswaarde van 75 gram
• Een BPM-opslag voor auto's met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel • De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verwerkt

1. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (EV, NUL EMISSIE)
Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag
0 g/km € 0
Grenswaarden fiscale waarde Fiscale bijtelling
≤ €35.000 16%
> €35.000 22%
Motorrijtuigenbelasting Geen

2. BENZINE & DIESEL VOERTUIGEN
Vast tarief € 376
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km (Benzine & Diesel)
1 - 84 g/km € 1
85 - 109 g/km € 62
110 - 152 g/km € 137
153 - 168 g/km € 224
> 169 g/km € 448

Grenswaarden CO2-uitstoot Diesel-toeslag per g/km
≤ 75 g/km € 0
> 76 g/km € 86,67

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Vol tarief (afhankelijk van voertuiggewicht en provincie van registratie)

3. PLUG-IN HYBRID VOERTUIGEN (PHEV)
Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km
1 - 34 g/km € 24
35 - 60 g/km € 85
> 61 g/km € 204

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Half tarief (1-50 g/km) / Vol tarief (> 51 g/km) (afh van voertuiggewicht en provincie van registratie)

CITROËN C3 AIRCROSS SUV - LIJNTEKENINGEN 



CITROËN C3 AIRCROSS SUV BUSINESS - NOTITIES



CITROËN C3 AIRCROSS SUV BUSINESS - NOTITIES



www.citroen.nl

BNL998XXXX - mei 2022
Druk- en zetfouten voorbehouden

Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag en gelden ten tijde van deze druk. De weergegeven prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Citroën behoudt zich het recht voor de specificaties en uitvoering 
van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig aan te passen. Door deze wijzigingen aan een uitvoering en/of model kan de CO2 gerelateerde toeslag (bpm) veranderen waardoor kortingen/toeslagen kunnen 
wijzigen. Kijk voor informatie over de energie labels en CO2-uitstoot op www.citroen.nl, of vraag uw Citroën dealer naar de actuele informatie. Auto’s uit voorraad van de importeur en/of de dealer kunnen afwijkende energie labels en/of CO2-uitstoot hebben, 
uw Citroën dealer kan u hier over informeren. Druk/zetfouten voorbehouden.


