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NIEUWE SUV 
CITROËN C3 AIRCROSS
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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.

1934 1939 1948 1955 1968
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».

1970
Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de  
geschiedenis van Citroën hebben 
gemarkeerd. Klik op bovenstaande 
link voor meer informatie.

De modern en strak gelijnde GS is lange tijd een 
van de meest aerodynamische en comfortabele 
modellen op de markt. Van deze gezinsauto met 
een viercilinder boxermotor en hydropneuma-
tische vering worden bijna 2,5 miljoen exempla-
ren verkocht. 
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GAMMA

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS HYBRID
PLUG- IN HYBRIDE

SUV CITROËN 
C3 AIRCROSS

CITROËN C3

CITROËN C1

CITROËN C4 CITROËN Ë-C4

CITROËN BERLINGO
(M)

100% ELEKTRISCH

CITROËN SPACETOURER
(M)

CITROËN SPACETOURER
(XS)

CITROËN SPACETOURER
(XL)

CITROËN AMI
100% ELEKTRISCH

CITROËN BERLINGO
(XL)

Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt,  
uw Citroën biedt u altijd onovertroffen com-
fort en rijplezier.

EEN CITROËN  
VOOR IEDEREEN

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE
UITVOERING 

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE
UITVOERING 

LEVERBAAR IN 100% ELEKTRISCHE
UITVOERING 

NIEUWE CITROËN 
C3 AIRCROSS SUV
VIVE LA LIBERTÉ !

4 5
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PLUSPUNTEN

ELF 
DOORSLAGGEVENDE 
PLUSPUNTEN
NIEUWE COMPACTE SUV 

P. 10 -13

Een nieuw, nog stoerder design met meer 
karakter dan ooit. 

PERSONALISATIE

P. 14 -17

Nieuwe kleuren en nieuwe Color Packs, waarmee  
70 verschillende combinaties mogelijk zijn.

PANORAMISCH 
SCHUIF-/KANTELDAK

P. 20 -21
Een ongekend licht interieur en een optimaal uitzicht.

ADVANCED COMFORT SEATS

P. 22 -23

Innovatieve stoelen in combinatie met  
3 nieuwe interieurambiances.

BINNENRUIMTE

P. 24 -25

Een van de ruimste interieurs van  
het segment.

GRIP CONTROL MET 
HILL DESCENT ASSIST

P. 32 -33

Grip onder alle omstandigheden en uw snelheid 
altijd onder controle, ook in steile afdalingen. 

FLEXIBILITEIT

P. 26 -27

Een in twee delen verschuifbare achterbank en 
een bagageruimte van tot wel 520 liter. 

HEAD-UP  
KLEURENDISPLAY

P. 34 -35

Alle nuttige rijinformatie 
in uw blikveld.

12 RIJHULPSYSTEMEN

P. 38 - 41

Active Safety Brake, Park Assist... 
Veiliger onderweg, waar u ook heen rijdt.

AUTOMATISCHE 
TRANSMISSIE EAT6

P. 42 - 45

En efficiënte PureTech-benzinemotoren 
en BlueHDi-dieselmotoren. 

CONNECTIVITEIT

P. 36 -37

Een nieuw prettig te bedienen en gemakkelijk 
afleesbaar 9 inch touchscreen. 

6 7
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INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

P. 10   DESIGN
P. 18   CITROËN ADVANCED COMFORT ®

P. 30   TECHNOLOGIEËN
P. 46   BELANGRIJKSTEUITRUSTING
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DESIGN

DES 
IGN

De Nieuwe Citroën C3 Aircross SUV heeft met zijn nog hoogwaardigere, 
stoerdere en modernere design meer karakter dan ooit. De nieuwe voorzijde geeft 
hem nog meer dynamiek en kracht, met een nieuwe lichtsignatuur, in de richting 
van de led-koplampen doorgetrokken verchroomde double chevrons, de nieuwe 
grille met een nieuw geometrisch motief en een nieuwe zilvergrijze beschermplaat 
waarin gekleurde accenten zijn opgenomen.

NIEUW

10 11
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DESIGN

De Nieuwe Citroën C3 Aircross SUV is met zijn stoere,  
gespierde uiterlijk met een hoge en vlak liggende  
motorkap en uitgebreide bescherming tegen kleine  
schades onmiskenbaar een compacte SUV. Ook het  
bijzonder grote en rondom aansluitende glasoppervlak  
draagt bij aan zijn unieke karakter. M
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Nieuwe LED-koplampen

Nieuwe 17 inch velgen Origami

12 13
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Dankzij de keuze uit 7 carrosseriekleuren, 2 
dakkleuren en 4 Color Packs kunt u uw Nieuwe 
Citroën C3 Aircross SUV helemaal aan uw eigen 
smaak aanpassen. Hierbij is aan de kleinste details 
gedacht, zoals de kleuraccenten op de beschermplaat 
vóór en de buitenspiegelkappen, en de achterste 
zijruiten die met of zonder jaloezie-effect leverbaar 
zijn. Tot de mogelijkheden behoren ook nieuwe 
lichtmetalen velgen, naar keuze gepolijst of in 
«black»-uitvoering. 

70 
COM 
BINA 
TIES

2 
DAK 
KLEUREN

4 
COLOR 
PACKS

7 
CARROSSERIE 
KLEUREN

DESIGN14 15



C3_AIRCROSS_MI_VIE_2103_NL_50P_WEB page 16 C3_AIRCROSS_MI_VIE_2103_NL_50P_WEB page 17

STANDAARDAMBIANCE
Een strakke en pure ambiance, met stoffen 
stoelbekleding in de kleur Mica Grey in 
combinatie met een in grijs textuurmateriaal 
uitgevoerd dashboardpaneel.

AMBIANCE URBAN BLUE*

Een ambiance in «sportswear»-stijl met  
een subtiele combinatie van blauw textiel  
en blauw kunstleder TEP, ook aanwezig  
op het dashboardpaneel. In de horizontale  
strook aan de bovenzijde van de rugleuningen  
is een chevrons-motief verwerkt. 

AMBIANCE METROPOLITAN GRAPHITE*

Een luxueuze en trendy ambiance met een 
combinatie van donkergrijs kunstleder TEP  
en grijze gevlamde stof, ook aanwezig op het 
dashboardpaneel. De horizontale strook aan  
de bovenzijde van de rugleuningen valt op door de 
getextureerde lichte «woody»-look. Het raffinement 
van deze ambiance wordt geaccentueerd door  
de nieuwe sierstiksels die in echte Citroën-stijl zijn 
uitgevoerd in de vorm van chevrons.

AMBIANCE HYPE GREY*

Deze verfijnde en hoogwaardige ambiance 
combineert grijs leder voor de bekleding van  
de stoelen en het dashboardpaneel met zwart 
kunstleder TEP. De horizontale strook aan  
de bovenzijde van de rugleuningen is voorzien 
van een chevrons-motief in dezelfde stijl als  
de nieuwe sierstiksels van de stoelen.

* Deze ambiances zijn optioneel leverbaar in combinatie met 
Advanced Comfort Seats.

Het interieurdesign van de Nieuwe Citroën C3 Aircross SUV is geïnspireerd  
op de wereld van reizen, mode en meubels. U kunt kiezen uit vier onderling 
sterk verschillende ambiances. Elke ambiance heeft net als een huiskamer  
zijn eigen unieke sfeer.

INTERIEUR 
AMBIANCES4

DESIGN16 17
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

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.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

COM
FORT

EEN
COCON-EFFECT

ONTSPANNEN
AUTORIJDEN

PRAKTISCHE
VOORZIENINGEN

MEER
GEBRUIKSGEMAK

18 19
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Het grote panoramische schuif-/kanteldak zorgt voor  
een zee van licht in het interieur en vergroot zowel 
geopend als gesloten het rijplezier van bestuurder  
en passagiers. Met twee schakelaars kunt u intuïtief  
het dak en het zonnescherm bedienen. Uniek voor  
een SUV uit dit segment. En voor nog meer comfort is  
de Nieuwe Citroën C3 Aircross SUV voorzien van  
zonneschermen* voor de zijruiten achter.

* Optioneel, afhankelijk van de uitvoering.

SCHUIF-
/KANTELDAK *

PANORAMISCH 

CITROËN ADVANCED COMFORT ®20 21
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De Nieuwe Citroën C3 Aircross SUV is uitgerust met nieuwe 
stoelen die zijn geïnspireerd op de meubelwereld, zodat u 
in de auto net zo comfortabel zit als thuis. Dit nieuwe type 
stoelen, voor het eerst toegepast in de Citroën C5 Aircross 
SUV, staat garant voor een ongeëvenaard zit- en rijcomfort.  
Dankzij de innovatieve wijze waarop ze zijn vervaardigd 
maken ze ook visueel een uiterst comfortabele indruk,  
zoals dat alleen in een Citroën kan. De structuur van  
de voorstoelen bestaat uit schuimmateriaal met een hoge 
dichtheid in de kern en getextureerd en verdikt 
schuimmateriaal als toplaag, waardoor ze een zacht  
comfort en een optimale steun bieden zonder dat u er  
diep in wegzakt.

COMFORT 
SEATS

ADVANCED

CITROËN ADVANCED COMFORT ®22 23
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De hoge bouw en het ingenieuze ontwerp van de Nieuwe 
Citroën C3 Aircross SUV bieden twee belangrijke voordelen: 
compacte buitenmaten en een van de ruimste interieurs van  
zijn segment, voor een onovertroffen comfort. Er is plaats  
voor vijf volwassen inzittenden die profiteren van uitzonderlijk 
veel hoofd- en beenruimte. 
De Nieuwe Citroën C3 Aircross SUV is voorzien van  
een nieuwe middenconsole met een afsluitbaar opbergvak  
(met schuifdeksel)* voor de voor- en achterpassagiers en  
2 bekerhouders. Daarnaast biedt hij talloze handige 
opbergmogelijkheden zoals het pennenbakje, de open 
bergvakken onder aan de middenconsole en het speciale 
opbergvak voor de smartphone* waarin deze door middel  
van inductie (Qi-standaard) draadloos** kan worden 
opgeladen. De rugleuning van beide voorstoelen is voorzien 
van een opbergtas voor diverse kleine spullen.  

* Schuifdeksel leverbaar afhankelijk van de uitvoering.
** Afhankelijk van de uitvoering.EE
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Afsluitbaar opbergvak

Opbergvak met inductielader voor een smartphon

Pennenbakje

24 25



C3_AIRCROSS_MI_VIE_2103_NL_50P_WEB page 26 C3_AIRCROSS_MI_VIE_2103_NL_50P_WEB page 27

DE MEEST
FLEXIBELE SUV
VAN ZIJN 
SEGMENT

De Nieuwe Citroën C3 Aircross SUV is met zijn in twee afzonderlijke delen (2/3 - 1/3) verschuifbare* 
achterbank en de voorpassagiersstoel met een neerklapbare rugleuning* ongekend flexibel. Zo 
beschikt u in een handomdraai over een laadvloer met een lengte van 2,40 m.

* Afhankelijk van de uitvoering.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

NEERKLAPBARE  
RUGLEUNING  

VOORPASSAGIERSSTOEL*

IN TWEE DELEN (2/3 - 1/3) 
NEERKLAPBARE  
ACHTERBANK*

Neerklapbare rugleuning voorpassagiersstoel In twee delen (2/3 - 1/3) neerklapbare achterbank

26 27
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MET DE ACHTERBANK 
NEERGEKLAPT

1289 L

MET VERSCHUIFBARE 
CHTERBANKK

520 L*

INHOUD BAGAGERUIMTE
STANDAARD

410 L

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

De bagageruimte van de Nieuwe Citroën C3 Aircross SUV heeft een 
royale inhoud van 410 liter die vergroot kan worden tot 520 liter door 
de achterbank naar voren te schuiven*. Dankzij de grote, wijd opens-
laande achterklep is de bagageruimte bovendien uitstekend toeganke-
lijk. Wanneer u hoge voorwerpen wilt meenemen, kunt u de handige 
hoedenplank verticaal tegen de rugleuning van de achterbank opber-
gen. En als u de verplaatsbare laadvloer in de hoogste stand zet en 
de achterbank neerklapt, ontstaat een volledig vlakke laadvloer, wat 
het in- en uitladen vergemakkelijkt.

* Afhankelijk van de uitvoering.

EEN 
UITZONDERLIJK
GROTE 
BAGAGERUIMTE

28 29
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TECHNOLOGIEËN

Om uw veiligheid en comfort nog verder te verbeteren beschikt  
de Nieuwe Citroën C3 Aircross SUV over de nieuwste technologieën.

TECHNO 
 LOGIEËN

30 31
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achteruitrijden, de kans op wegglijden of op  
hol slaan van de auto tijdens een afdaling.  
Met een knop op de middenconsole kunt u dit 
systeem inschakelen.

GRIP CONTROL
De Grip Control* verbetert de tractie door de 
aandrijving van de voorwielen aan te passen aan  
het type ondergrond. In de stand Normaal werkt de 
Grip Control als een automatische antispinregeling. 
Maar u kunt ook zelf een van de vier andere 
standen selecteren (Sneeuw, Modder, Zand, ESP 
OFF). Dankzij dit systeem kan de Nieuwe 
Citroën C3 Aircross SUV op elke ondergrond uit de 
voeten, ongeacht de omstandigheden. Hill Descent 
Assist*, een aanvulling op de Grip Control*, 
begrenst de snelheid van de auto in een steile 
afdaling, zodat u altijd de controle over de auto 
behoudt. Het systeem beperkt, zowel bij vooruit- als 

* Optioneel, afhankelijk van de uitvoering.  
Afhankelijk van de uitvoering zijn All Season-banden eveneens als optie leverbaar.

MET HILL DESCENT ASSIST

TECHNOLOGIEËN32 33
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TECHNOLOGIEËN

Om de veiligheid nog verder te verbeteren wordt de belangrijkste 
rijinformatie in het gezichtsveld van de bestuurder weergegeven: 
de snelheid, de instellingen van de cruise control en  
snelheidsbegrenzer, de waarschuwingssignalen van de  
Collision Risk Alert en de navigatie-aanwijzingen worden  
in kleur geprojecteerd op een uitklapbaar scherm.

* Afhankelijk van de uitvoering.

KLEUREN-
DISPLAY*

HEAD-UP

34 35
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De Nieuwe Citroën C3 Aircross SUV biedt een innovatieve connectiviteit  
die u elke dag weer van pas kan komen.  
Met het Citroën Connect Nav-systeem (1), dat u door middel van spraakherkenning 
of via het nieuwe 9 inch touchscreen (1) kunt bedienen, beschikt u dankzij  
de gegevens van TomTom Services (2) over verkeersinformatie in realtime,  
de locaties en brandstofprijzen/tarieven van tankstations en parkeergelegenheden 
en het actuele weerbericht. Met de optie «Gevarenzones» (3) wordt u met 
geluidssignalen en visuele signalen geattendeerd op gevaren op uw route.  
 
En dankzij de Citroën Connect Play (1)-technologie kunt u via Android Auto en 
Apple CarPlay™ de apps van uw smartphone (4) die geschikt zijn voor gebruik 
tijdens het rijden via het touchscreen gebruiken.  
 
Als u even niet meer weet waar u uw auto hebt geparkeerd, helpt de My  
Citroën-app u hem terug te vinden. 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.  

(1) Afhankelijk van de uitvoering.
(2) Gedurende 3 jaar gratis beschikbaar.
(3) Beschikbaarheid afhankelijk van de landelijke verkeerswetgeving.
(4) Afhankelijk van het model.

CONNECTIVITEIT

TECHNOLOGIEËN36 37
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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. 

DODEHOEK-
BEWAKING*
Dit bewakingssysteem, 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.

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

SNELHEIDSLIMIE-
THERKENNINGS- 
EN SNELHEIDSAD-
VIESSYSTEEM

HEAD-UP 
KLEURENDISPLAY*

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

Dit noodremsysteem beperkt de kans op  
een aanrijding. Het werkt vanaf 5 km/h bij 
vaste of 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.

ACTIVE
SAFETY BRAKE*

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, navigatie-
aanwijzingen en waarschuwingen van de 
Collision Risk Alert) wordt namelijk 
weergegeven op een transparant scherm  
in zijn blikveld.

* Afhankelijk van de uitvoering.

12 VEILIGHEIDS- 
EN RIJHULPSYSTEMEN

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

TECHNOLOGIEËN38 39
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COFFEE  
BREAK ALERT
Dit systeem waarschuwt de bestuurder als 
het tijd is om de rit met een pauze te 
onderbreken, wanneer hij in totaal twee 
uur heeft gereden met een snelheid van 
meer dan 65 km/h.

PARK ASSIST*
De Park Assist is een actief 
parkeerhulpsysteem voor het fileparkeren 
of het parkeren in een vak haaks op de 
rijbaan. Op verzoek van de bestuurder 
detecteert het systeem een geschikt 
parkeervak waarna het de auto automatisch 
en veilig in het vak stuurt. De bestuurder 
hoeft slechts de achteruitversnelling in te 
schakelen, gas te geven en te remmen.

HILL 
START ASSIST
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.

DRIVER  
ATTENTION
ALERT*
Dit systeem bepaalt de mate van oplettendheid 
van de bestuurder aan de hand van afwijkingen 
in de koers ten opzichte van de 
wegmarkeringen. Deze functie is met name 
effectief op auto- en snelwegen (snelheden 
boven de 65 km/h).

KEYLESS  
ENTRY AND  
START*
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.

Zodra u de achteruitversnelling inschakelt, 
wordt het beeld van de camera weergegeven 
op het 9 inch touchscreen. Het beeld geeft een 
180°-overzicht van wat zich achter de auto 
bevindt, met kleurmarkeringen die de afstand 
tot eventuele obstakels aangeven.

TOP REAR VISION- 
ACHTERUITRIJ-
CAMERA*

TECHNOLOGIEËN

12 VEILIGHEIDS- 
EN RIJHULPSYSTEMEN

* Afhankelijk van de uitvoering.

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR
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TECHNOLOGIEËN

De Nieuwe Citroën C3 Aircross SUV biedt keuze uit verschillende 
zuinige en efficiënte motoren.  
 
De benzinemotoren behoren tot de PureTech-motorenfamilie.  
U hebt de keuze uit de PureTech 110 S&S en PureTech 130 S&S 
die beide zijn voorzien van een turbo. Deze motoren hebben 
vergeleken met de motoren van de vorige motorengeneratie  
een lager brandstofverbruik en een geringere CO2-uitstoot, terwijl 
ze nog alerter reageren op het gaspedaal. 

De dieseluitvoeringen BlueHDi 110 S&S en BlueHDi 120 S&S 
zijn voorzien van een continu werkend emissieregelsysteem 
waarmee ze voldoen aan de Euro 6-normen. Het uitlaatcircuit  
is voorzien van drie componenten die de uitlaatgassen reinigen:  
de oxidatiekatalysator, het roetfilter met additiefsysteem  
dat de uitstoot van deeltjes in hoeveelheid en massa beperkt  
en de SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) die vóór  
het roetfilter is geplaatst en de uitstoot van stikstofoxiden  
(NOx) beperkt.4
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TECHNOLOGIEËN

De automatische transmissie EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6), 
gecombineerd met een Stop&Start-systeem, is leverbaar in combinatie  
met de PureTech 130 S&S-benzinemotor en de BlueHDi 120 S&S-dieselmotor. 
Deze automatische transmissie 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. 

TRANSMISSIE 
EAT6

AUTOMATISCHE
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7 CARROSSERIEKLEUREN 4 INTERIEURAMBIANCES

2 DAKKLEUREN

BELANGRIJKSTEUITRUSTING

ANODISED ORANGENATURAL WHITE

STANDAARD AMBIANCE MICA GREY

GLOSSY BLACK

AMBIANCE URBAN BLUE

AMBIANCE METROPOLITAN GRAPHITE

ANODISED BLUE

AMBIANCE HYPE GREY

POLAR WHITE (N) STEEL GREY (M) VOLTAIC BLUE (M)

KHAKI GREY (N) PERLA NERA BLACK (P) PEPPER RED (M)

PLATINUM GREY (M)

NATURAL WHITE PERLA NERA BLACK

4 COLOR PACKS

(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 Aircross. 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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VELGEN EN WIELDOPPEN

17” LICHTMETALEN 
VELG ORIGAMI

AFMETINGEN

* Breedte met ingeklapte buitenspiegels. ** Met dakdragers.
Afmetingen in milimeters.

17” LICHTMETALEN 
VELG ORIGAMI BLACK

SELECTIE ACCESSOIRES

NOODRESERVEWIEL

FIETSENDRAGER OP TREKHAAK

SET ZONNESCHERMEN VOOR DE ZIJRUITEN

SKIDRAGER VOOR MONTAGE OP 
ALLESDRAGERS

BELANGRIJKSTEUITRUSTING

16” LICHTMETALEN  
VELG XCROSS BLACK

1491

1756

1513

1576 / 1824*

16” WIELDOP 3D 
STEEL & DESIGN

16” WIELDOP  
AIRFLOW

16” LICHTMETALEN 
VELG XCROSS

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. 

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. 

VEREENVOUDIG UW MOBILITEIT MET FREE2MOVE
Een applicatie die voorziet in al uw mobiliteitsbehoeften: autodelen, autoverhuur, elektrisch opladen, 
VTC en parkeerreservering. Download Free2Move.

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.

714842 2604

4160

15
97

 /
 1

63
7*

*

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 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. 

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. 

reviews

citroen.nl
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1.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. 
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