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CITROËN C3 - UITRUSTINGSNIVEAUS

Veiligheid en dynamische systemen
 - 5 driepuntsgordels
 - 6 airbags (front-, zij- en gordijnairbags)
 - ABS met elektronische remkrachtverdeling (EBD) en remassistent (BAS)
 - ESP met ASR
 - Automatisch inschakelende alarmverlichting bij een noodstop
 - Bandenspanningscontrolesysteem
 - Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
 - Comfort knipperlichten (1x activeren 3x knipperen)
 - Koplampen met ECO LED verlichting
 - Stop & Start systeem
 - Variabele elektrische stuurbekrachtiging
Rijhulpsystemen
 - Coffee Break Alert
 - Cruise control met snelheidsbegrenzer
 - Hill Start Assist
 - Lane Departure Warning System
 - Verkeersbordherkenning
Interieur
 - 12V aansluiting
 - Boordcomputer
 - Dashboardstrip uitgevoerd in ‘Onyx Black’ met ‘Mium Grey’ omlijsting
 - Plafonnière
 - Toerenteller
Verwarming en ventilatie
 - Airconditioning incl. pollenfilter
Onderstel
 - 15” stalen velgen met wieldop ‘Arrow’ 
 - Bandenreparatiek
Opbergmogelijkheden
 - 2 bekerhouders in middenconsol

Infotainment en telematica
 - 5” monochroom touchscreen
 - Radio Bluetooth®

 - 4 speakers (voorin)
 - Bluetooth® handsfree 
 - Digitale tuner DAB+
 - Radiobediening mogelijk vanaf het stuur

Stoelen en bekleding
 - In delen neerklapbare achterbank met 3 hoofdsteunen en Isofix bevestigingspunten
 - In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
 - In hoogte en diepte verstelbaar stuur
 - Kledinghaken op 2de zitrij
 - Stoffen bekleding ‘Mica Grey’ met geel accentstiksel
 - Stuurwiel voorzien van ‘Chrome Satin’ accenten
 - Zonneklep bestuurder en passagier met spiegel
 - Stoelverwarming voorstoelen
Exterieur
 - Always On achterlichten met 3D effect
 - Buitenspiegelkappen uitgevoerd ‘Perla Nera Black’
 - Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels met geïntegreerd knipperlicht
 - Elektrisch bedienbare ruiten vóór
 - Kunststof wielkastverbreding en dorpellijst
 - LED dagrijverlichting
 - Portiergrepen exterieur in kleur carrosserie
 - Mistlampen vóór
 - Pack Color White:
  - ‘Polar White’ inserts rond de mistlampen vóór en op de Airbump®
 - C-stijl sticker + White buitenspiegelkappen

Veiligheid en dynamische systemen
 - Regen- en lichtsensor
 - Zelfdimmende binnenspiegel
Rijhulpsystemen
 - Active Safety Brake
 - Automatisch grootlichtassistent
 - Collision Risk Alert
 - Driver Attention Alert
Interieur
 -  Dashboardstrip uitgevoerd in donkergrijs kunstleder ‘Alba Grey’ met witte accentstiksels  

en ‘Mium Grey’ omlijsting
 - Plafonnière met kaartleeslampjes vóór
Verwarming en ventilatie
 - Automatische airconditioning met actief carbonfilter
Onderstel
 - 16” stalen velgen met wieldop ‘Steel & Style 3D’
Opbergmogelijkheden
 - Opbergvak onder 7” touchscreen
Infotainment en telematica
CITROËN Connect Radio DAB+
 - 7” capacitief kleuren touchscreen
 - 6 speakers (4 voorin, 2 achterin)
 - Bluetooth® handsfree 
 - Digitale tuner DAB+
 - Mirror Screen (Apple Carplay™ en Android Auto™)
 - USB-aansluiting
 - Radiobediening mogelijk vanaf het stuur 
 

Stoelen en bekleding
 - Stoelverwarming voorstoelen optioneel
 - Armsteun in vóór- en achterportieren voorzien van stof
Exterieur
 - Elektrisch inklapbare buitenspiegels
 - One-touch elektrisch bedienbare ramen vóór met antiklemvoorziening
 - Pack Color Anodized Bronze:
 -  ‘Anodized Bronze’ inserts rond de mistlampen vóór en op de Airbump®
 - C-stijl sticker C-SERIES met ‘Anodized Bronze’ accent
 - Daksticker C-SERIES met ‘Anodized Bronze’ accent
 - Voorportieren voorzien van ‘C-SERIES’ badge
 - Airbump® 
 - Follow Me Home-verlichting

CITROËN C3 C-SERIES (meeruitrusting t.o.v. YOU!)

CITROËN C3 YOU!      



CITROËN C3 - UITRUSTINGSNIVEAUS

Rijhulpsystemen
 - Achteruitrijcamera
Interieur
 -  Dashboardstrip uitgevoerd in donkergrijs alcantara ‘Mat Wind Grey’ met witte accentstiksels  

en ‘Mat Silver Blue’ omlijsting
 - Vloermatten ELLE vóór en achter
Stoelen en bekleding
Ambiance ELLE
 -  Advanced Comfort Seats met 15mm extra schuimvulling en een gecapitonneerd oppervlak
 -  Stoelen bekleed met Light Prussian Grey stof / Wind Grey alcantara
 -  Opbergtassen achterop voorstoelen
 - Met leder bekleed stuurwiel
 - Met leder beklede versnellingspookknop 

 - Infotainment en telematica
- CITROËN Nav* DAB+
 -  Navigatiesysteem met Tom Tom® kaartdatabase Europa 
Exterieur
 - Pack Color ‘Mat Silver Blue’:
 -  ‘Mat Silver Blue’ inserts rond de mistlampen vóór en op de Airbump®
 - C-stijl sticker ELLE
 - Daksticker ELLE met ‘Mat Silver Blue’ accent
Onderstel
 - 17” lichtmetalen velgen ‘Vector’

CITROËN C3 ELLE (meeruitrusting t.o.v. FEEL EDITION)

* Incl:
- Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio
- Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar)
- Deze kaartupdates worden gratis bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd door uw Citroën-dealer
36 maanden CITROËN Connected Services:
- Realtime verkeersinformatie; via TomTom Traffi c
- 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)
- Gevarenzones; verstrekt via visuele en geluidssignalen realtime informatie over gevaarlijke en ongevalgevoelige zones alsook vaste en mobiele snelheidscontroles.
Na 36 maanden kunt u het abonnement op de CITROËN Connected Services verlengen voor een periode van 1 jaar of 3 jaar.
U kunt optioneel Gevarenzones toevoegen aan de CITROËN Connected Services voor een periode van 1 of 3 jaar.
Ga voor meer informatie naar https://services-store.citroen.nll

Interieur
 - Luchtroosters voorzien van ‘Mium Grey’ accenten
Stoelen en bekleding
 - Stuurwiel met ‘Chrome Satin’ en ‘Glossy Black’ accenten
Onderstel
 - 16” lichtmetalen velgen ‘MATRIX’ 

Exterieur
 - B-stijl uitgevoerd in ‘Glossy Black’
 - Extra getinte achterste zijruiten en achterruit
Pack Color Black:
 -  - ‘Perla Nera Black’ inserts rond de mistlampen vóór en op de Airbump®
 -  - ‘Polar White’ inserts op de Airbump®
 - Two tone carrosserie met ‘Perla Nera’ dak  

(i.c.m. carrosseriekleur ‘Perla Nera Black’ wordt het dak uitgevoerd in ‘Opal White’)

CITROËN C3 FEEL EDITION (meeruitrusting t.o.v. C-SERIES)



CITROËN C3 - PRIJZEN

SPECIFICATIE INBEGREPEN KOSTEN incl. BTW BTW excl.BTW

Adviestarief kosten rijklaar 703,45 122,09 581,36

Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Citroën Safety Kit (o.a. lifehammer, gevarendriehoek,
4 veiligheidsvesten, handschoenen, olieabsorberende mat)

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 780,00 127,18 652,82

CITROËN C3 - PRIJZEN

 Bedragen in €

Code       Uitrustings-
niveau Transmissie Consumenten-

prijs (1)
Fiscale 

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

Bijtelling
vanaf (4)

CO2 
(g/km) (5) 

Energie- 
label (6)

BENZINE
PureTech 83 S&S 1CB6A5HM9JB0B460 You! H5 19.590 18.810 3.928 12.299 128 123 B

1CB6A5KM9JB0EO60 C-Series H5 24.600 23.820 3.928 16.440 162 123 B
1CB6A5NM9JB0A060 Feel Edition H5 25.740 24.960 3.928 17.382 170 123 B

PureTech 110 S&S 1CB6A5KL5KB0EO60 C-Series H6 26.600 25.820 3.517 18.432 175 120 B
1CB6A5NL5KB0A060 Feel Edition H6 27.740 26.960 3.654 19.261 183 121 B
1CB6A5NL5KB06960 ELLE H6 29.280 28.500 3.928 20.307 194 123 B

PureTech 110 S&S EAT6 1CB6A5NL5QB0A060 Feel Edition EAT6 29.740 28.960 5.435 19.442 197 134 C
1CB6A5NL5QB06960 ELLE EAT6 31.330 30.550 5.709 20.530 208 136 C

DIESEL
BlueHDi 100 S&S 1CB6A5NP6KB0A060 Feel Edition H5 28.530 27.750 6.746 17.359 189 117 B

PRIVATE LEASE
Bent u geïnteresseerd in private lease? U kunt uw exacte Private Lease maandtermijn berekenen op www.privatelease.citroen.nl. Hier kunt u uw nieuwe Citroën samenstellen naar uw wensen en de 
Private Lease maandtermijn berekenen op basis van de door u gewenste looptijd, kilometrage, opties, etc. Voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden kunt u hier ook terecht.

(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.     
De genoemde prijzen zijn adviesprijzen en kunnen na het opstellen van deze prijslijst wijzigingen ondergaan. Vraag uw Citroën-dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie

(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-

bedrag 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.



Bedragen in €

OPTIECODE YOU! C-SERIES FEEL
EDITION ELLE incl. BTW

excl. BPM (1)
excl. BTW

excl.BPM (1)

CARROSSERIEKLEUREN / EXTERIEUR
Vernis lak  
Polar White

P0WP ● ● ● ●  0  0

Metallic lak
Soft Sand 
Steel Grey 
Platinium Grey 
Perla Nera Black 
Spring Blue

 
M0EU 
M0F4 
M0VL 
M09V 
M0WJ

● 
● 
● 
● 
-

- 
- 
- 
- 
-

- 
- 
- 
- 
-

- 
- 
- 
- 
-

 600  496

Metallic lak 
Soft Sand 
Steel Grey 
Platinium Grey 
Perla Nera Black 
Spring Blue

M0EU - ● ● ●

M0F4 - ● ● ●

M0VL - ● ● ● 0 0
M09V - ● ● ●

M0WJ - - ● -
Parelmoer lak 
Elixer Red

M5VH ● - - -  780  645

Parelmoer lak 
Elixer Red

M5VH - - ● - 180 149

Two Tone dak Opal White
- Incl. ‘Opal White’ buitenspiegelkappen en c-stijl sticker
(niet mogelijk i.c.m. carrosseriekleur ‘Polar White’)
(i.g.v. C-series alléén mogelijk i.c.m. carrosserie ‘Perla Nera Black’)

JD05
● ● - -  200 165

- - ● ●  0  0

Two Tone dak Sport Red 
- Incl. ‘Sport Red’ buitenspiegelkappen en c-stijl sticker 
(niet mogelijk i.c.m. carrosseriekleur ‘Elixer Red’ en ‘Spring Blue’)

JD15
- - - -  200  165

- - ● -  0  0

Two Tone dak Perla Nera Black
- Incl. ‘Perla Nera Black’ buitenspiegelkappen en c-stijl sticker
(niet mogelijk i.c.m. carrosseriekleur ‘Perla Nera Black’)

JD20 - ● - - 200 165

Two Tone dak Emerald
- Incl. ‘Emerald’ buitenspiegelkappen en c-stijl sticker
(niet mogelijk i.c.m. carrosseriekleur ‘Elixer Red’ en ‘Sping Blue’)

JD26
- - - - 200 165

- - ● - 0 0

Pack Color Onyx Black 
-  'Onyx Black' inserts rond de mistlampen vóór en 'Polar White' insert op de Airbump®

WEGT - ● ● -  0  0

Pack Color Opal White
- ‘Polar White’ inserts rond de mistlampen vóór en op de Airbump®

WEGY - ● ● -  100  83

Pack Color Sport Red 
- 'Sport Red' inserts rond de mistlampen vóór en op de Airbump® 
(niet mogelijk i.c.m. Two Tone 'Emerald', carrosseriekleur 'Spring Blue' of 'Elixer Red')

WEGW - ● ● -  100  83

Pack Color Emerald 
- 'Emerald' inserts rond de mistlampen vóór en op de Airbump® 
(niet mogelijk i.c.m. Two Tone 'Sport Red' of carrosseriekleur 'Elixer Red')

WEGX - ● ● -  100  83

Carrosserie zonder Two Tone dak 
- dak in zelfde kleur als carrosserie 
- C-stijl sticker vervalt 
(standaard i.c.m. carrosseriekleur 'Perla Nera Black')

JD02 - - ● -  0  0

Deuren zonder Airbump®

- Incl. ‘Onyx Black’ inserts rond de mistlampen vóór
(niet mogelijk i.c.m. Pack Color)

WEGS - - ● -  0  0

Daksticker ‘Red’
- Incl. ‘Red’ c-stijl sticker

D3CO - - ● - 120 99

Daksticker 'Wood' 
- Incl. 'Wood' c-stijl sticker

D3CQ - - ● -  120 99

Daksticker ‘Emerald
- Incl. ‘Emerald’ c-stijl sticker

D3CP - - ● - 120 99

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

RS19 ● ● ● ●  20  17

16” lichtmetalen velgen ‘HELLIX’ ZH56 - ● - -  300  248
- - ● -  100  83

17” lichtmetalen velgen ‘VECTOR’ ZH59 - - ● ● 250 207

CITROËN C3 - 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.  
Ga hiervoor naar www.citroen.nl/configurator of scan bovenstaande QR-code:

● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar



Two Tone Opal White Two Tone EmeraldTwo Tone Sport RedTwo Tone Perla Nera Black

CARROSSERIEKLEUREN / EXTERIEUR

CITROËN C3 - OPTIEPRIJZEN

Polar White Steel Grey (metallic) Platinium Grey (metallic)

Two Tone Perla Nera Black Pack Color Sport Red Pack Color Opal White Pack Color Emerald

Perla Nera Black (parelmoer) Elixer Red (parelmoer) Spring Blue (parelmoer)

Soft Sand (parelmoer)
Staal 15” 
ARROW 

Staal 16” 
STEEL & STYLE 3D

Lichtmetaal 17”
Diamantée VECTOR

Lichtmetaal 16’’
Diamantée MATRIX

Daksticker ‘Red’ Daksticker ‘Wood’ Daksticker ‘Emerald’



Bedragen in €

OPTIECODE YOU! C-SERIES FEEL
EDITION ELLE incl. BTW

excl. BPM (1)
excl. BTW

excl.BPM (1)

CITROËN C3 - 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/configurator

● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar

BEKLEDING / INTERIEUR

Ambiance Emerald 
-  Advanced Comfort Seats met 15mm extra schuimvulling en een gecapitonneerd oppervlak
- Stoelen bekleed met stof ‘Hello’ / stof ‘Emerald’ 
  (donkergrijs / donkergroen) 
- Middenarmsteun bestuurdersstoel 
- Portierpanelen bekleed met stof ‘Mistral Grey’
- Deurgreep geïnspireerd op de hendel van een luxe reiskoffer
- Dashboardstrip ‘kunstleder ‘Alba Grey’  met witte accentstiksels en ‘Anodised Emerald’ omlijsting
- Opbergtassen achterop voorstoelen
- Met leer beklede versnellingspookknop en handremhendel
- Instrumentenpaneel voorzien van ‘Mium Grey’ accenten (i.g.v. Feel)
- One-touch elektrisch bedienbare ramen vóór en achter met antiklemvoorziening (i.g.v. Feel)

UKFL - ● ●- - 300  248

Ambiance Wood 
-  Advanced Comfort Seats met 15mm extra schuimvulling en een gecapitonneerd oppervlak
- Stoelen bekleed met kunstleder ‘Isabella’ / stof ‘Brumeo’
  (grijs / cognac) 
- Middenarmsteun bestuurdersstoel
- Portierpanelen bekleed met kunstleder ‘Isabella’
- Deurgreep geïnspireerd op de hendel van een luxe reiskoffer
- Dashboardstrip ‘Wood / kunstleder Isabella’ en ‘Mium Grey’ omlijsting
- Opbergtassen achterop voorstoelen
- Met leer beklede versnellingspookknop en handremhendel
- Instrumentenpaneel voorzien van ‘Mium Grey’ accenten  (i.g.v. Feel)
- One-touch elektrisch bedienbare ramen vóór en achter met antiklemvoorziening (i.g.v. Feel)

V0FC - ● ● -  450  372

Stoelverwarming op voorstoelen NA01 ● ● ● ●  300  248

STANDAARD AMBIANCE AMBIANCE EMERALD AMBIANCE WOOD 

INFOTAINMENT / TELEMATICA

CITROËN Connect Nav DAB+
- Navigatiestyeem met TomTom® kaartdatabase Europa 

WL2K - ● ● ●  750  620

COMFORT EN RIJHULPSYSTEMEN
Elektrisch inklapbare buitenspiegels ZD04 - ● ● ● 120 99
Extra getinte achterste zijruiten en achterruit VD09 - ● ● ● 150 124
Keyless Entry & Start
- Keyless Entry op voorportieren en achterklep

YD04 - - ● ● 400 331

Achteruitrijcamera UD02 - - ● ● 300 248

AMBIANCE ELLE   



CITROËN C3 - LIJNTEKENINGEN

1471 / 1483

1749/2009

Breedte / Breedte met uitgeklapte buitenspiegels

14
74

3996

2540809 648



CITROËN C3 - TECHNISCHE SPECIFICATIES

BENZINEMOTOREN PureTech 83 S&S PureTech 110 S&S PureTech 110 S&S EAT6 BlueHDi 100 S&S

MOTOR
Brandstof Benzine Benzine Benzine Diesel
Cilinderinhoud cm3 1199 1199 1199 1499
Max. vermogen in kW (pk) 61 (83) 81 (110) 81 (110) 75 (102)
bij toeren/min. 5750 5500 5500 3500
Max. koppel in Nm 118 205 205 250
bij toeren/min. 2750 1500 1500 1750
Stop & Start systeem met startmotor met startmotor met startmotor met startmotor
Emissienorm Euro 6.d ISC FCM Euro 6.d ISC FCM Euro 6.d ISC FCM Euro 6.d ISC FCM

OVERBRENGINGEN
Versnellingsbak Handgesch. Handgesch. Automaat (1) Handgesch.
Aantal versnellingen vooruit 5 6 6 5

STUURINRICHTING
Type Variabele elektrische stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen muren in m. 11,2 11,2 11,2 11,2 
Draaicirkel tussen trottoirs in m. 10,9 10,9 10,9 10,9 

ONDERSTEL
Ophanging voor Pseudo McPherson
Ophanging achter Semi-onafhankelijk, torsieas

VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal Staal / 

Lichtmetaal
Staal / 

Lichtmetaal
Lichtmetaal Staal / 

Lichtmetaal
Bandenmaat 185/65 R15H 

205/55 R16V  
205/50 R17V

205/55 R16V / 
205/50 R17V

205/50 R17V 205/55 R16V /
205/50 R17V

REMSYSTEEM
Voor Schijf (geventileerd)
Achter Trommel Schijf Schijf Schijf
Parkeerrem Achter Achter Achter Achter

VOLUMES (DM3, VDA NORM)
Kofferinhoud 300 300 300 300
Tankinhoud 45 45 45 42

GEWICHTEN (KG) LIVE / OVERIG
Massa ledig voertuig (kenteken) 955 1065 1065 1065
Nuttige belasting 545/585 505 545 580
Max. toelaatbaar gewicht 1500 / 1540 1570 1610 1645
Max. aanhangergewicht geremd 450 600 450 600
Max. aanhangergewicht ongeremd 450 450 450 450
Max. druk op trekhaak 46 46 46 46
Max. daklast 70 70 70 70
Max. massa combinatie 1950 / 1990 2170 2060 2245

PRESTATIES
Max. snelheid in km/h 166 198 191 188
1000 m. staande start in sec. 34,8 30,8 31,5 31,9
0-100 km/h in sec. 13,3 9,4 10,0 10,2

BRANDSTOFVERBRUIK L/100 KM (2)

Verbruik Laag: stad (L / 100km) 6,1 6,4 - 6,5 7,5 - 7,8 5,8 
Verbuik Gemiddeld: buitenwijk (L / 100km) 5,0 - 5,1 5,1 - 5,2 5,9 4,4
Verbruik Hoog: buitenweg (L / 100km) 4,8 4,7 5,1 - 5,2 3,9 
Verbruik Extra Hoog: snelweg (L / 100km) 6,0 - 6,1 5,6 - 5,8 6,1 - 6,2 4,5
Verbruik Gecombineerd (L / 100km) 5,5 5,3 - 5,4 5,9 - 6,0 4,5 
CO2 (g/km) bij gecombineerd gebruik 123 120 - 123 134 - 136 117 
Energielabel B B C B

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

eren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel uw auto samen in onze car configurator om de CO2-emissie, 
het BPM bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.



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)
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BNL998XXXX - augustus 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.

www.citroen.nl


