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Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 
de geschiedenis van Citroën 
hebben gemarkeerd.

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.

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.

1934 1939 1948 1955 1968 2014
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».

1-TYPCITROEN-C 2-TYPCITROEN-I 3-TYPCITROEN-T 5-TYPCITROEN-O 6-TYPCITROEN-Ë 7-TYPCITROEN-N4-TYPCITROEN-R ~B057218

~B844243

CX_35
À DÉTOURER

À INTÉGRER DANS  
LE FOND

1919_X8A9614 
À DÉTOURER

À INTÉGRER DANS  
LE FOND

PICTO_COCARDE

QR_CODE_CITROEN_
ORIGINS_NL

TRACTION TYPEH 2CV DS MEHARI CACTUS
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GAMMA

OMDAT KLEUREN
HET LEVEN MOOIER MAKEN

NIEUWE CITROËN C3
Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt, 
uw Citroën biedt u altijd onovertroffen 
comfort en rijplezier.

EEN CITROËN 
VOOR IEDEREEN

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBICITROËN SPACETOURER
(LENGTE XL)

CITROËN SPACETOURER
(LENGTE XS)

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C1

CITROËN C3 CITROËN BERLINGO
(LENGTE M)

CITROËN BERLINGO
(LENGTE XL)

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS HYBRID

PLUG- IN HYBRIDE

CITROËN C-ZERO
100% ELEKTRISCH

20D3
 À DÉTOURER
À INTÉGRER 

DANS LE FOND

PICTO_COCARDE

20D16

20X1

20S3 20S1

17F54

CITROEN_C_ZERO 17J25

18P7017ZZ36

17K49_2018

CITROEN_JUMPER

19K21

CITR_1912260_
C5_AIRCROSSHY_BLANC_

NACRE_HF_RVB

18X84_H
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9 DOORSLAGGEVENDE 
PLUSPUNTEN

PLUSPUNTEN

Waaronder de parkeerhulp voor en achter, 
ideaal in de stad. 

12 
RIJHULPSYSTEMEN

PAGINA 40 - 43

CONNECTED 
SERVICES
Citroën Connect Assist, Citroën Connect Nav 
en Citroën Connect Play.
PAGINA 36 - 39

Handig compacte afmetingen,
met een lengte van slechts 3,99 m.

RUIM, MAAR TOCH 
COMPACT

PAGINA 30 - 31

Krachtige en zuinige motoren die voldoen aan de 
nieuwste Euro 6-emissienorm. 

MOTOREN
VAN DE NIEUWSTE 
GENERATIE

PAGINA 44 - 45

NIEUWE 
VOORZIJDE
Een voorzijde die opvalt 
door de nieuwe led-koplampen.
PAGINA 12 - 13

Om uw karakter te tonen.

97 COMBINATIES  
VOOR DE CARROSSERIE
PAGINA 16 - 21

Royale en comfortabele stoelen die zijn ontworpen 
met het Citroën Advanced Comfort ®-programma 
als uitgangspunt.

ADVANCED 
COMFORT SEATS

PAGINA 28 - 29

De Airbumps ® op de portieren beschermen 
de carrosserie en geven het design extra karakter.

BESCHERMD  
TEGEN STOTEN

PAGINA 14 - 15

INTERIEURAMBIANCES
Twee nieuwe gezellige en chique ambiances met de 
ontspannen sfeer van een comfortabele lounge.
PAGINA 22 - 23

Scan deze code met uw smartphone 
om de praktijkvideo’s over de Nieuwe 

Citroën C3 te bekijken. 

20D4
À DÉTOURER

À INTÉGRER DANS  
LE FOND

UNITAG_QRCODE_
QR_CODE_

NEW_C3_TUTOS_NL

6 7
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INHOUDSOPGAVE
P. 10   DESIGN
P. 26   CITROËN ADVANCED COMFORT ®

P. 34   TECHNOLOGIEËN
P. 48   UITRUSTING

INHOUDSOPGAVE

CL 20.003.032 CL 20.003.003
400%

CL 20.003.024
196%

CL 20.003.022
250%

20D16
À DÉTOURER
À INTÉGRER 

DANS LE FOND

20D5
À DÉTOURER
À INTÉGRER 

DANS LE FOND

20D17
À DÉTOURER
À INTÉGRER 

DANS LE FOND

8 9
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DES 
IGN

Scan deze code met uw smart-
phone om alle video’s over 

Nieuwe Citroën C3 te bekijken.

DESIGN

De stoere en dynamische Nieuwe Citroën C3 is 
een onderscheidende compacte auto met een 
heel eigen karakter. De grote wielen geven het 
harmonieuze silhouet extra cachet. De Airbumps ® 
aan de onderzijde van de portieren beschermen 
met hun drie luchtcapsules de carrosserie terwijl 
ze ook het design extra karakter geven. Het 
design van de Airbumps ® komt terug in de 
nieuwe motieven op de achterstijlen, waarmee de 
grafische harmonie van Nieuwe Citroën C3 wordt 
geaccentueerd. Aan de voorzijde geeft de hoge 
en horizontaal geplaatste motorkap hem een 
zelfverzekerde uitstraling.

UNITAG_QRCODE_
QR_CODE_

NEW_C3_VIDEOS_NL

CL 20.003.013_ 
VERSION_CATALOGUE

10 11
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De nieuwe Citroën C3 heeft een nieuwe, op de 
concept car CXPERIENCE geïnspireerde voorzijde 
die hem nog meer karakter en dynamiek geeft. 
De uiteinden van de verchroomde chevrons 
strekken zich uit tot aan de lichtunits van de led-
dagrijverlichting, waardoor de auto extra breed 
oogt. De nieuwe hightech led-koplampen hebben 
eveneens een nieuw ontwerp. De mistlampen in 
de bumper zijn voorzien van een gekleurde 
omlijsting.

NIEUWE
VOORZIJDE

DESIGN

CL 20.003.019_ 
VERSION_CATALOGUE

CL 20.003.007_ 
VERSION_CATALOGUE

CL 20.003.029 
242%

12 13
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Het nieuwe design van de 
Airbumps ® op de portieren geeft de 
Nieuwe Citroën C3 een extra 
robuuste uitstraling. Bovendien 
beschermen ze de carrosserie 
doeltreffend tegen kleine schades. 
De op het onderste gedeelte van de 
portieren aangebrachte Airbumps ® 
hebben drie luchtcapsules waarvan 
de voorste is voorzien van een 
omlijsting in de kleur Opal White, 
Onyx Black, Sport Red of Emerald 
waarin ook de omlijsting van de 
mistlampen is uitgevoerd.

* De nieuwe Citroën C3 is zowel met als 
zonder Airbumps ® leverbaar.BE

SC
H

ER
M

D
 

TE
G

EN
 S

TO
TE

N

DESIGN

AIRBUMPS ®*

CL 20.003.021
150% CL 20.003.034

CL 20.003.022_ 
VERSION_CATALOGUE 

111%

14 15
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EEN SCALA 
AAN 
PERSONALI
SERINGS
MOGELIJK
HEDEN

De nieuwe Citroën C3 biedt net als voorheen de 
meeste personaliseringsmogelijkheden van zijn 
segment. Ingetogen of juist trendy, met de maar 
liefst 97 mogelijkheden kunt u alle kanten op. U 
kunt kiezen uit 7 carrosseriekleuren, 4 dakkleuren 
en 4 Color Packs. Daarnaast is er keuze uit 3 
stickersets voor het dak en 3 interieurambiances. 
Met al deze kleuren kunt u uw Nieuwe Citroën 
C3 helemaal naar uw eigen smaak samenstellen.

DESIGN

CL 20.003.029_C

16 17
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4 
KLEUREN 
VOOR HET DAK

7 
CARROSSERIE 
KLEUREN97 

COM 
BINA
TIES
Er is voor de Nieuwe Citroën C3 keuze uit een 
aantal nieuwe carrosseriekleuren, waaronder 
Elixer Red en Spring Blue. Naast de Color Packs 
Onyx Black, Opal White en Sport Red is er nu 
ook de mogelijkheid om voor het Color Pack 
Emerald te kiezen. Bij de tweekleurencombinaties 
kan behalve Opal White, Onyx Black en Sport 
Red nu ook Emerald als dakkleur worden gekozen.

4 
COLOR 
PACKS

nieuw

nieuw

DESIGN

De buitenspiegelkappen en de 
sierelementen op de achterstijlen worden 
uitgevoerd in dezelfde kleur als het dak.

De Color Packs bestaan  
uit omlijstingen voor  
de mistlampen vóór en  
de voorste luchtcapsule  
van de Airbumps ®.

nieuw nieuw

CL 20.003.018
120%

PACK COLOR
OPAL WHITE

PACK COLOR
EMERALD

PACK COLOR
ONYX BLACK

PACK COLOR
SPORT RED

TWO
TONE

SPORT RED

TWO TONE
OPAL

WHITE

TWO TONE
ONYX
BLACK

TWO TONE
EMERALD

PERLA NERA
BLACK

STEEL 
GREY

POLAR 
WHITE

SPRING 
BLUE

SOFT
SAND

PLATINIUM
GREY

ELIXER
RED

18 19
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DESIGN

Red, Emerald of Wood: maak uw eigen 
keuze uit één van de drie grafische 
thema’s voor het dak van uw Nieuwe 
Citroën C3.

3 
STICKERSETS 
VOOR HET DAK nieuw

20D24

20D23

20D19

CL 20.003.028
122% CL 20.003.019

20 21
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Standaard Ambiance

Ambiance Wood

Ambiance Emerald

De personaliseringsmogelijkheden worden voortgezet 
in het interieur van de nieuwe Citroën C3, waar een 
ontspannen sfeer heerst. De inzittenden voelen zich in 
dit interieur direct thuis. Het dashboard is in harmonie 
met de portierpanelen en stoelbekleding uitgevoerd in 
fraaie kleuren en materialen en geeft het interieur een 
sfeervol karakter. 
 
Naast de standaard interieurambiance met een strakke 
look is er voor Nieuwe Citroën C3 keuze uit twee 
nieuwe optionele interieurambiances met speciale kleu-
raccenten en bekledingsmaterialen voor de stoelen.  
 
De ambiance Wood zorgt voor een chique sfeer met 
hoogwaardige en prettig aanvoelende materialen. De 
combinatie van het op Scandinavische meubels 
geïnspireerde, in houtlook uitgevoerde dashboardpa-
neel met de lichte bekleding aan de bovenzijde van de 
stoelen draagt bij tot een stijlvol interieur. 
 
De ambiance Emerald heeft een dynamisch karakter, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op het contrast tussen 
donkere basiskleuren en opvallende kleuraccenten. De 
stoelen zijn bekleed met een hoogwaardige 3D-ribstof 
en het dashboardpaneel is bekleed met een zwarte stof 
met ledereffect. 

IN
TE

RI
EU

R
A

M
BI

A
N

C
ES

3

DESIGN

nieuw

nieuw

CL 20.003.025
130%

AMBIANCE DE SÉRIE

AMBIANCE TECHWOOD

AMBIANCE ÉMERAUDE

22 23
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CITROËN C3 C-SERIES

De nieuwe Citroën C3 C-Series is een speciale serie waarbij zowel aan de 
buitenzijde als in het interieur de sterke persoonlijkheid van de auto wordt 
geaccentueerd. De kleuraccenten in de kleur Regal Red rondom  
de mistlampen en de Airbumps ® contrasteren op stijlvolle wijze met de vijf 
carrosseriekleuren: Polar White, Soft Sand, Steel Grey, Platinium Grey  
en Perla Nera Black. 
Het dak is uitgevoerd met een speciale decoratie en de buitenspiegels zijn 
voorzien van een speciale badge in reliëf. De afwerking van het interieur 
bestaat uit gevlamd grijze stoelbekleding met een rode horizontale baan,  
een omlijsting van het dashboard in de kleur Regal Red, speciale matten 
voor- en achterin en speciale dorpellijsten. 
De nieuwe Citroën C3 C-Series is gebaseerd op het uitrustingsniveau Feel en 
is voorzien van uitrustingselementen die het rijplezier en het comfort 
verhogen zoals parkeerhulp achter en het Pack City Safety. 
Hij is leverbaar met de PureTech-benzinemotoren 83 S&S 5-bak, 110 S&S 
6-bak en 110 S&S automaat en de BlueHDi-dieselmotor 100 S&S 6-bak, 
stuk voor stuk efficiënte en krachtige motoren.

De speciale serie Citroën C-Series laat met kenmerkende kleuren, specifieke materialen en 
hoogwaardige technologieën alle facetten die Citroën zo bijzonder maken samenkomen, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op het unieke design en comfort. De «C» verwijst hierbij naar 
het uitzonderlijke Comfort waarmee Citroën zich al meer dan 100 jaar onderscheidt en het 
onmiskenbare Charisma van alle modellen van het merk.

NIEUWE CITROËN C3
C-SERIES

speciale serie

20D28

20D29

24 25
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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.

* Comfort.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

COM
FORT *

EEN
COCON-EFFECT

ONTSPANNEN
AUTORIJDEN

PRAKTISCHE
VOORZIENINGEN

MEER
GEBRUIKSGEMAK

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

20H32

26 27
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

De op de meubelwereld 
geïnspireerde stoelen van de 
nieuwe Citroën C3 kenmerken 
zich door hun brede zitting en 
rugleuning. De wijze waarop ze 
zijn vervaardigd, een echte 
Citroën-innovatie, garandeert dat 
ze een zacht comfort blijven 
bieden zonder dat u er diep in 
wegzakt. De Advanced Comfort 
Seats staan zowel bij korte als 
lange ritten garant voor een 
ongeëvenaard zitcomfort.  
De voorstoelen bieden bovendien 
een optimale steun voor  
de lendenen.

20D11

CL 20.003.025
FLIPPÉ

28 29
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RUIM, 
MAAR 
TOCH 
COMPACT
3,99 M
De nieuwe Citroën C3 geeft zijn inzittenden alle ruimte, 
zowel voorin als achterin. De beenruimte achterin is 
ongekend groot voor het segment. 
De bijzonder wendbare en handzame nieuwe Citroën C3 
is met zijn lengte van slechts 3,99 m handig compact, 
wat zeker in de stad van pas komt. Voor nog meer gemak 
is hij voorzien van elektrisch inklapbare buitenspiegels*. 

* Afhankelijk van de uitvoering.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

CL 20.003.024
149%

20D13

30 31
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

EEN 
BAGAGE
RUIMTE
VAN 300 L
De nieuwe Citroën C3 toont zijn veelzijdige karakter ook 
met zijn royale bagageruimte van 300 liter, zodat u 
probleemloos al uw bagage kunt meenemen. Ook de rest 
van het interieur van de nieuwe Citroën C3 biedt volop 
gebruiksgemak. In het ontwerp van de opbergvakken staat 
gebruiksvriendelijkheid voorop, zoals bij het handige 
centrale opbergvak en het grote dashboardkastje.

CL 20.003.039
126%

19D14

32 33
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TECHNOLOGIEËN

TECHNO
 LOGIËN
Omdat uw comfort en veiligheid ook gebaat zijn bij praktische 
voorzieningen die het leven aan boord veraangenamen, is de 
nieuwe Citroën C3 voorzien van ergonomische bedieningsfuncties 
en gebruiksvriendelijke technologieën. Hij is uitgerust met 
verschillende innovaties op het gebied van connectiviteit  
en 12 rijhulpsystemen die in het alledaagse gebruik telkens  
weer hun nut bewijzen.

CL 20.003.036_ 
VERSION_CATALOGUE

165%

34 35
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TECHNOLOGIEËN

CO
N
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Via de My Citroën-app kunt u in real time de 
actieradius van de auto en het resterende aantal 
kilometers tot de volgende onderhoudsbeurt checken. 
Een andere functionaliteit is Citroën Connect Box*, 
waarmee u een noodoproep of pechhulpoproep met 
lokalisatie van de auto kunt versturen. Deze twee gratis 
diensten die 24 uur per dag en 7 dagen per week 
beschikbaar zijn, zorgen ervoor dat bij pech, bij onwel 
worden van een van de inzittenden of bij een ongeval 
de hulpdiensten zo snel mogelijk ter plaatse zijn.

Het intuïtief te bedienen en moderne 7 inch 
touchscreen van de nieuwe Citroën C3, dat in het 
midden van het dashboard is geplaatst, biedt toegang 
tot het Connect-navigatiesysteem van de nieuwe 
generatie. Dit touchscreen kan ook via spraakherkenning 
worden bediend en werkt interactief met de volgende 
functies: navigatie, telefoon en radio. Met het Connect-
navigatiesysteem beschikt u over Connected Services 
zoals TomTom Traffic voor verkeersinformatie in real 
time en een service die u onderweg met visuele 
waarschuwingen en geluidssignalen op de hoogte 
houdt van gevarenzones (indien toegestaan in het 
desbetreffende land). 

CITROËN CONNECT ASSIST 
voor meer gemoedsrust

CITROËN CONNECT NAV
voor meer comfort

CL 20.003.037
169%

36 37
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TECHNOLOGIEËN

Dankzij de Mirror Screen-technologie kunt u 
verbinding maken met uw smartphone om het 
scherm ervan weer te geven op het touchscreen 
van de nieuwe Citroën C3. Zo hebt u via het 
touchscreen van uw auto rechtstreeks toegang tot 
de multimediabestanden en compatibele apps van 
uw smartphone. Deze technologie is compatibel 
met Apple CarPlay™ . Daarnaast is denNieuwe 
Citroën C3 voorzien van de technologie 
ConnectedCAM Citroën ®. Met deze connectieve 
camera kunt u foto’s of video’s (van maximaal 20 
seconden) van gebeurtenissen onderweg maken 
die u vervolgens via de gratis app ConnectedCAM 
Citroën kunt delen via de sociale media of voor 
uzelf kunt houden. Deze technologie kan ook van 
pas komen als er na een ongeval bewijs moet 
worden geleverd in verband met de schuldvraag. 
Bij een noodstop wordt automatisch een video 
opgeslagen, van 30 seconden vóór tot 1 minuut na 
de gebeurtenis.

CITROËN CONNECT PLAY
voor meer plezier

20D30
125%

20D32

20H44
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LANE DEPARTURE 
WARNING SYSTEM
Zodra het systeem bij een snelheid boven  
de 60 km/h detecteert dat de auto ongewild 
een doorgetrokken of onderbroken witte 
rijstrookmarkering overschrijdt zonder dat  
de richtingaanwijzer is ingeschakeld, 
waarschuwt het de bestuurder met een 
geluidssignaal en een visuele waarschuwing 
op het instrumentenpaneel.

De door het snelheidslimietherkennings- en 
snelheidsadviessysteem aangegeven snelheid 
kan eenvoudig worden gebruikt als ingestelde 
snelheid van de cruise control/
snelheidsbegrenzer.

CRUISE CONTROL/
SNELHEIDSBEGRENZER 
GEKOPPELD AAN HET 
SNELHEIDSLIMIETHER-
KENNINGS- EN 
SNELHEIDSADVIES-
SYSTEEM

DODEHOEKBEWAKING*

Dit systeem, dat bijzonder nuttig is op  
auto- en snelwegen, 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.

SNELHEIDSLIMIET-
HERKENNINGS-EN 
SNELHEIDS-
ADVIESSYSTEEM

PARKEERHULP  
VÓÓR*

Dit systeem herkent borden met een 
snelheidslimiet en geeft de informatie  
door aan de bestuurder door de ter  
plaatse geldende snelheidslimiet op  
het instrumentenpaneel weer te geven.

Dit systeem, dat werkt met zes 
parkeerhulpsensoren vóór, helpt u te parkeren 
zonder andere voertuigen en obstakels te raken. 
Hoe dichter u bij het obstakel komt, hoe sneller  
het geluidssignaal gaat klinken. Zodra een 
constante toon klinkt, moet u stoppen.

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.

COFFEE BREAK 
ALERT

* Afhankelijk van de uitvoering.

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

 12 VEILIGHEIDS- 
EN RIJHULPSYSTEMEN

TECHNOLOGIEËN

nieuw

20D42 20D43 20D44 20D45 20D46 
DÉTAIL

20D47
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* Afhankelijk van de uitvoering.

 12 VEILIGHEIDS- 
EN RIJHULPSYSTEMEN

TECHNOLOGIEËN

Dankzij dit systeem kunt u uw Citroën C3 
vergrendelen, ontgrendelen en starten terwijl 
u de sleutel op zak houdt. De auto herkent zijn 
bestuurder zodra hij de auto nadert.

KEYLESS ENTRY 
AND START *

Zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, 
wordt het beeld van de camera weergegeven  
op het 7 inch touchscreen. Het beeld geeft een 
overzicht van wat zich achter de auto bevindt, 
met kleurmarkeringen die de afstand tot eventuele 
obstakels aangeven.

ACHTERUITRIJ-
CAMERA*

ACTIVE  
SAFETY BRAKE*

Dit noodremsysteem beperkt de kans op  
een aanrijding. Het werkt vanaf 5 km/h en 
tot een bepaalde snelheid en detecteert vaste 
en bewegende objecten, en voetgangers.  
Als er een aanrijding dreigt, wordt de 
bestuurder gewaarschuwd. Als de bestuurder 
niet reageert, remt het systeem de auto 
automatisch af.

DRIVER ATTENTION 
ALERT *

Dit systeem analyseert de koers van de auto.  
Als de bestuurder niet goed oplet, klinkt er  
een geluidssignaal en wordt er een melding 
weergegeven.

De grootlichtassistent schakelt de verlichting 
automatisch over van dimlicht naar grootlicht  
en vice versa, afhankelijk van de aanwezigheid 
van andere voertuigen.

GROOT-
LICHTASSISTENT * De Hill Start Assist 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.

HILL START ASSIST

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

20D46 20D49 20D50 20D51 20D48 20D52

20D53
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De nieuwe Citroën C3 biedt onovertroffen rijplezier, zowel in de stad als  
op de snelweg. Dat dankt hij aan zijn krachtige, maar ook zuinige en schone 
PureTech-benzinemotoren en BlueHDi-dieselmotoren die allemaal aan  
de nieuwste Euro 6-emissienorm voldoen.

EFFICIËNTE
MOTOREN

TECHNOLOGIEËN

De automatische transmissie EAT6 (Efficient Automatic Transmission met  
6 versnellingen), die leverbaar is in combinatie met de PureTech 110 S&S-
benzinemotor, staat garant voor snel en soepel schakelen. Het comfort staat  
met deze automatische transmissie op een hoog niveau, zodat u nog meer  
geniet van elke rit.

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE EAT6,
VOOR RIJPLEZIER VAN HET HOOGSTE NIVEAU

Meer informatie op citroen.nl

18D9

CL 20.003.017
224%
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CL 20.003.015
169%
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TWO TONE EMERALD

TWO TONE ONYX BLACK

CARROSSERIEKLEUREN INTERIEURAMBIANCES

POLAR WHITE (N)

SPRING BLUE (P)

STEEL GREY (M)

PERLA NERA BLACK (P)

SOFT SAND (P)

(M): Metallic – (P): Parelmoer – (N): Niet-metallic. 
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de nieuwe Citroën C3. 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

DAKKLEUREN

TWO TONE OPAL WHITE

AIRBUMP® KLEUREN

ZWART MET RODE INLEG 
(uitsluitend voor uitvoeringen met een two-tone 

kleurencombinatie met rood dak)

ZWART MET EMERALD INLEG

ZWART MET WITTE INLEG

STANDAARD AMBIANCE

AMBIANCE EMERALD

De nieuwe Citroën C3 kan in één of twee kleuren worden uitgevoerd. De nieuwe Citroën C3 is zowel met als zonder Airbumps ® leverbaar.

STANDAARDUITRUSTING

PLATINIUM GREY (M)

TWO TONE SPORT RED

AMBIANCE WOOD

ELIXER RED (P)

SPRING BLUE

GRIS ACIER

BLANC BANQUISE

NOIR PERLA NERA

20D41

20D40

ZOOM AIRBUMP 
20D5
131%

16D48
FLIPPÉ

À DÉTOURER

20D27
À DÉTOURER

FLIPPÉ

20D26
À DÉTOURER

FLIPPÉ

20S25
À DÉTOURER

FLIPPÉ

SABLE

AMBIANCE DE SÉRIE

AMBIANCE ÉMERAUDE

GRIS PLATINIUM

ROUGE ELIXIR

AMBIANCE TECHWOOD

48 49
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WIELDOP 15”  
CLIC

WIELDOP 3D 16” 
STEEL & DESIGN

WIELDOP 15”  
ARROW

ACCESSOIRES

VELGEN EN WIELDOPPEN

AFMETINGEN 

LICHTMETALEN VELG 16”  
MATRIX GEPOLIJST

Smartphonehouder.

Matten.

Dakrelingen.

Trekhaak met afneembare kogel.

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

* Breedte met gevouwen / ingezette spiegels. Waarden in millimeters.

STANDAARDUITRUSTING

Motoren PureTech 83 
S&S BVM

PureTech 110 
S&S BVM6

PureTech 110 
S&S EAT6*

BlueHDi 100 
S&S BVM

Brandstofverbruik (NEDC) (1) (3)

In de bebouwde kom (l/100 km) 5,0 5,3 5,6 3,6

Buiten de bebouwde kom (l/100 km) 3,8 3,8 4,1 3,0

Gecombineerd (l/100 km) 4,2 4,4 4,7 3,2

CO2-uitstoot (g/km) 97 100 107 86

Brandstofverbruik (WLTP) (2) (3) (4)

Lage snelheid (l/100 km) 6,1 - 6,3 6,8 - 7,0 7,8 - 7,9 4,9 - 5,0

Gemiddelde snelheid (l/100 km) 5,2 - 5,4 5,5 - 5,7 5,9 - 6,1 4,1 - 4,3

Hoge snelheid (l/100 km) 4,9 - 5,1 5,0 - 5,1 5,1 - 5,2 3,8 - 3,9

Zeer hoge snelheid (l/100 km) 6,1 - 6,5 5,9 - 6,1 6,1 - 6,2 4,9 - 5,1

Gecombineerde cyclus (l/100 km) 5,5 - 5,8 5,7 - 5,8 6,0 - 6,1 4,4 - 4,5

CO2-uitstoot (g/km) - gecombineerde cyclus 125 - 131 128 - 131 136 - 139 115 - 119

(1) De vermelde NEDC waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de 
waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. Deze methodiek betreft een uniform, onder strikte en 
gestandaardiseerde condities uitgevoerd onderzoek. Onder normale omstandigheden kunnen (en zullen) de werkelijke 
verbruikscijfers hiervan afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, belading, rijstijl, 
rijomstandigheden, kwaliteit van het wegdek e.d.
(2) Het WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) is een nieuw Europees testprotocol dat beter aansluit 
bij de daadwerkelijke verbruikswaarden van het voertuig. Deze methodiek betreft een uniform, onder strikte en 
gestandaardiseerde condities uitgevoerd onderzoek. Onder normale omstandigheden kunnen (en zullen) de werkelijke 
verbruikscijfers hiervan afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, belading, rijstijl, 
rijomstandigheden, kwaliteit van het wegdek e.d.
(3) Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring.
(4) Minimum - maximum gegevens, afhankelijk van de uitrusting.
* EAT6: automatische versnellingsbak met 6 versnellingen.

LICHTMETALEN VELG 17”  
VECTOR GEPOLIJST

LICHTMETALEN VELG 16”  
HELLIX GEPOLIJST

C O N T R A C T

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.

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 informatie: citroen.nl/ 

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 - 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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ENJO_15P_CLIC

JANTE_16P_ 
DIAMANTEE_MATRIX

ENJO_15P_ARROW

JANTE_ALLIAGE_16P_
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JANTE_16P_ 
STEEL & STYLE

AC_C3_2020_
ACC_1616785180

AC_C3_2020_
ACC_1613434380

AC_C3_2020_
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JANTE_ALLIAGE_17P_
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QR CITROËN 
ADVISOR_NL
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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. M
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