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Citroën C1 - Uitrustingsniveaus
CITROËN C1 ATTRACTION
- 12V aansluiting in middenconsole

- Glazen achterklep

- ABS met elektronische remkrachtverdeling en remassistent

- Ruitenwisser achter

- Airbags bestuurders- en passagierszijde

- Stoffen bekleding “Nokimat”

- CSC (Cornering Stability Control)

- Van binnenuit verstelbare buitenspiegels

- Geïntegreerde hoofdsteunen vóór

- Voorbereiding audiosysteem
- Volwaardig reservewiel

CITROËN C1 TENDANCE

Beste lezer,

- In delen neerklapbare achterbank

- LED dagrijverlichting

- Bediening van EGS bak met schakelflippers achter het stuur

- Radio/CD-speler met 3,5mm jack AUX-ingang met 4 luidsprekers

- Buitenspiegels in carrosseriekleur

- Stuurbekrachtiging

- Centrale vergrendeling met afstandsbediening

- Toerenteller

- Deurgrepen in carrosseriekleur

- Twee hoofdsteunen achter

- Elektrisch bedienbare ruiten vóór

- Stoffen bekleding Chaine et Trame Orsai Multicolore en Tyot zwart

- Grille met chroom afwerking

- Zij-airbags

- In hoogte verstelbaar stuurwiel

- Zijstootstrips

- Airconditioning met pollenfilter en luchtrecirculatie

- Interieuraccenten Blanc Lipizan

- Connecting Box met Bluetooth® en Streaming Audio Bluetooth® A2DP

- Speciale bekleding Tissu Orsai Botticelli

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
CITROËN C1 SPECIALE SERIE COLLECTION
- USB aansluiting voor aansluiten van MP3 spelers

CITROËN C1 EXCLUSIVE
- 14” Lichtmetalen wielen “Rift”

- Lederen stuurwiel en versnellingspookknop

- Airconditioning met pollenfilter en luchtrecirculatie

- Mistlampen vóór

- Connecting Box met Bluetooth® en Streaming Audio Bluetooth® A2DP

- Afwerking in het interieur in lakzwart (omlijsting toerenteller en instrumentarium,

- USB aansluiting voor aansluiten van MP3 spelers

deurgrepen en ventilatieroosters)
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Citroën C1 - Prijzen
							
Consumentenprijzen in €		
Uitrustingsniveau Versnellingsbak
Energielabel
CO2 (g/km)
Bijtelling
incl. btw/bpm	bpm
excl. btw/bpm
3 DEURS
1.0i

Attraction
H5
A
99
14%
7.990
0		
Tendance
H5
A
99
14%
9.490
0		
Collection
H5
A
99
14%
9.590
0		
Exclusive
H5
A
99
14%
10.990
0		
									
5 DEURS
1.0i
Attraction
H5
A
99
14%
8.290
0
Tendance
H5
A
99
14%
9.790
0
Collection
H5
A
99
14%
9.890
0
Exclusive
H5
A
99
14%
11.290
0
1.0i EGS (1)
Tendance
EGS
B
104
20%
10.790
689
Exclusive
EGS
B
104
20%
12.290
817

Beste lezer,

6.714
7.975
8.059
9.235

6.966
8.227
8.311
9.487
8.488
9.641

Prijzen exclusief leges (€ 47,25) en verwijderingsbijdrage € 37,82 excl. BTW (€ 45,00 incl. BTW)				
Kosten rijklaarmaken € 429 excl. BTW (€ 510 incl. BTW). Hierin zijn opgenomen: transport naar dealer, deconserveren, poetsen, nul-beurt en lifehammer.

GEEN WEGENBELASTING

GEEN BPM

				

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

14% BIJTELLING

						
Consumentenprijzen* in €			
CITROËN FreeDrive
					incl. btw
excl. btw
CITROËN FreeDrive Basis, 36 maanden en 40.000km					
199
167
CITROËN FreeDrive Basis, 48 maanden en 40.000km					
279
234
CITROËN FreeDrive Basis, 60 maanden en 40.000km					
379
318
*	Prijzen gebaseerd op FreeDrive Basis met een maximum van 40.000km, contracten ook beschikbaar met een maximum kilometrage van 60.000km, 80.000km of 100.000km. Het contract loopt af zodra één van de limieten is bereikt (looptijd
of kilometers)

CITROËN FreeDrive - Citroën biedt u de mogelijkheid de twee jaar fabrieksgarantie te verlengen tot 3, 4 of 5 jaar. U hoeft zich die hele periode geen zorgen te maken over elektrische, hydraulische of mechanische problemen die onder
de garantie vallen. CITROËN FreeDrive Basis dekt namelijk het vervangen of herstellen (inclusief arbeidsloon) van defecte onderdelen. Behalve in geval van normale slijtage, in geval van periodiek onderhoud en wanneer het een accessoire betreft.
Aangezien het contract betaald wordt, is het bovendien overdraagbaar bij verkoop van de auto.
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(1) Electronic Gearbox System - elektronisch bediende versnellingsbak

Citroën C1 - Prijzen
		
									Consumentenprijzen in €
			
Optiecode
Attraction
Tendance
Collection
Exclusive
incl. btw/bpm		bpm			 excl. btw/bpm
OPTIES TEGEN MEERPRIJS
S
O1 Airconditioning
RE01
					
(1)
S (1)
O2 Connecting Box
		 - Bluetooth® hands-free en Streaming 		
S
		 Audio Bluetooth®
WLMZ				
(1)
S (1)
		 - USB aansluiting voor aansluiten 		
		 MP3 speler
O3 ESP + ASR
		 - In geval van Attraction alléén icm
UF01
(1)
		 stuurbekrachtiging		
O4 Extra getinte achterste zijruiten en achterruit VD10
				
(1)
O5 Leer/Alcantara® bekleding
0PZ9
				
(1)
O6 Lichtmetalen wielen “Rift”
RP06
				
(1)
-

S		695			0			
S (1)		760		 65			

584
584		

S		250			0			
S (1)		273		 23			

210
210

		445			0			
(1)		487		 42			

374
374

(1)

-

		100			0			
(1)		109			9			
		695			0			
(1)		760		 65			
S		495			0			
S (1)		541		 46			
		335			0			
(1)		367		 31			
S		150			0			
S (1)		164		 14			
		595			0			
(1)		651		 56			

84
84
584
584
416
416
282
282
126
126
500
500

S

S

S		275			0			

231

S
/-/-

		295			0			
(1)		323		 28			
S		300			0			
		150			0			
(1)		164		 14			

248
248
252
126
126

Beste lezer,

O7 Metallic lak
0MM0
				
O8 Mistlampen vóór
PR01
				
O9 Pack Securité

G0SB
		 - ESP + ASR		

O10 Radio CD speler met 3,5mm jack

		 AUX ingang

WL45

O11 Speciale lakkleur Tritium
0NJ8
				
O12 Stuurbekrachtiging
DD04
O13 Vernislak in Botticelli of Rouge Scarlet U4P0 / 0NY2
				

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
-

-

-

(1)

(1)

(1)
S
(1)

						
					

			

OPTIEPAKKETTEN TEGEN MEERPRIJS								
Pack Confort
		 - Airconditioning
		 - Stuurbekrachtiging
P2
Pack Exclusive
		 - Extra getinte achterste zijruiten en achterruit
		 - Leer/Alcantara® bekleding
P1

RE01
				
-		
495
Klantvoordeel
DD04

van €500

		
295
				
Klantvoordeel
(1)		
369

van €500

VD10
OPZ9

-

-

-
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Consumentenprijzen (2) in €			
						incl. btw
excl. btw
Accessoires tegen meerprijs								
Dakspoiler in kleur gespoten						
275 		
231
Fietsendragerbeugel (maximale belading 40kg)					
399 		
335
Parkeerhulp achter						
334 		
281
Semi geïntegreerd navigatiesysteem						
236 		
198
		

(1) Electronic Gearbox System - elektronisch bediende versnellingsbak
(2) P rijzen inclusief montage, informeer bij uw dealer voor een exact overzicht van alle beschikbare accessoires.		
Accessoires kunnen verschillen per uivoeringsniveau en/of motorisatie. Genoemde prijzen zijn vanafprijzen.

S = STANDAARD         = OPTIE        - = NIET LEVERBAAR

Citroën C1 - Technische specificaties
BENZINEMOTOR
MOTOR
Type
Injectiesysteem
Aantal cilinders
Cilinderinhoud cm3
Kleppen per cilinder
Max. vermogen in kW (pk)
bij toeren/min.
Max. koppel in Nm / tmp
TRANSMISSIE
Versnellingsbak
Aantal versnellingen vooruit
STUURINRICHTING
Type
Stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen trottoirs in m.
ONDERSTEL
Ophanging voor
Ophanging achter
Velgmateriaal
Bandenmaat
Banden
REMSYSTEEM
Voor:
Geventileerd:
Achter:
ABS met Brake Assist
Parkeerrem

1.0i

1.0i EGS

Benzine EURO5
Port Injectie EFI
3
998
4
50 (68pk)
6000
93 / 3600

Benzine EURO5
Port Injectie EFI
3
998
4
50 (68 pk)
6000
93 / 3600

Beste Hand
lezer,

EGS (1)
5

5

optioneel elektrisch
standaard
U heeft
een preview van deze
prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren
en wij sturen
staal/lichtmetaal
155/65 R14
u per ommegaande
de originele versie
Continental
van deze prijslijst op.
Tandheugel
9,5

Onafhankelijk, Pseudo MAC Pherson, ‘anti-lift’ voorziening
flexibele dwarsgeplaatste draagbalk

Schijf
ja
Trommel
standaard
achter

VOLUMES
Inhoud kofferruimte (dm3)
met neergeklapte achterbank (dm3)
Tankinhoud in ltr
GEWICHTEN (KG)
Rijklaar gewicht (kenteken)
Nuttige belasting
Max. toelaatbaar gewicht
Max. aanhangergewicht geremd
Max. aanhangergewicht ongeremd
Max. druk op trekhaak
Max. daklast

139
712
35

795 / 805
385
1180 / 1190
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
50

815
375
1190
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
50

PRESTATIES (CEE)
Max. snelheid in km/h
400 m. staande start in sec.
1000 m. staande start in sec.
0-100 km/h in sec.

157
19,3
35,5
13,7

157
19,5
35,6
14

BRANDSTOFVERBRUIK ECE norm.(99/100) ltr./100 km
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Gecombineerd
Gecombineerd (in km/ltr)
CO2 (g/km) bij gecombineerd gebruik
Energielabel

5,1
3,8
4,3
23,3
99
A

5,4
4,0
4,5
22,2
104
B
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(1) Electronic Gearbox System - elektronisch bediende versnellingsbak		

Citroën C1 - Uitrustingspecificaties
Attraction
DYNAMISCHE SYSTEMEN
ABS met EBD (elektronische remkracht verdeling) en BAS (brake assist system)
CSC (Cornering Stability Control)
ESP + ASR
Elektrische stuurbekrachtiging
Elektronische startblokkering
EXTERIEUR
Bumpers in de kleur van de carrosserie
Bumperstootstrips zwart
Derde remlicht achter
Extra getinte zijruiten en achterrruit
LED dagrijverlichting
Mistlampen vóór
Grille met chromen afwerking
Flankbeschermingstrips zwart
Glazen achterklep
Buitenspiegels van binnenuit te verstellen
Buitenspiegels in kleur van de carrosserie
Ruitenwisser voor met drie standen
Ruitenwisser achter
Afsluitbare tankdop
Metallic- of parelmoerlak
VEILIGHEID
Airbag bestuurderszijde
Airbag passagierszijde met uitschakelingsfunctie
Gordijnairbags
Vier drie-punts gordels
Zij-airbags

Beste lezer,

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

-

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
-

STOELEN / BEKLEDING
In lengte verstelbare bestuurders- en passagiersstoel
Geïntegreerde hoofdsteunen voor
Twee hoofdsteunen achter
Neerklapbare achterbank
1/2 - 1/2 deelbare rugleuning achterbank met ISOFIX bevestigingsspunten
Stoffen bekleding Nokimat (donker grijs)
Bekleding C&T Orsai Multicolore en Tyot zwart
Bekleding leer/Alcantara®

-

P

P

●

-

●
●

●
●

●

●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

-

DASHBOARD, INSTRUMENTENPANEEL
Toerenteller
Oranje nachtverlichting instrumentenpaneel
Akoestisch waarschuwingssignaal vergeten verlichting
12V aansluiting op middenconsole
Centrale vergrendeling met afstandbediening geïntegreerd in sleutel

●
●
●

●
●

●
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INTERIEUR
12V aansluiting in centrale console
2 bekerhouders in middenconsole
Elektrisch bedienbare ramen vóór
Hoedenplank
Opbergruimte in dashboard
Opbergvak in voordeuren
Plafonnière verlichting voor
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Uitzetbare ramen achter (alleen 5 deurs versie)
Zonnekleppen met make-up spiegel
RADIO
Voorbereiding audio-systeem (bedrading van de radio en van de speakers) en een antenne
RDS Radio/CD-speler met frontlader met MP3 inplug mogelijkheid en 2 speakers
RDS Radio/CD-speler met frontlader met MP3 inplug mogelijkheid en 4 speakers
Connecting Box met Bluetooth® hands-free en Streaming Audio Bluetooth® en USB aansluiting
WIELEN, BANDEN
14” stalen wielen met wieldoppen en 155/65 R14 Continental banden
14” lichtmetalen wielen “Rift” en 155/65 R14 Continental banden
Reservewiel
OPTIEPAKKETTEN
Pack Securité (Gordijnairbags + ESP + Traction Control)
Pack Confort (Airconditioning + Stuurbekrachtiging)
Pack Exclusive ( Extra getinte achterste zijruiten en achterruit + Leer/Alcantara® bekleding)
= STANDAARD
= OPTIE
P = OPTIE als onderdeel van een optiepakket
- = NIET LEVERBAAR

Exclusive

●
●

●
●

AIRCONDITIONING
Warm/koud regeling luchtinlaat
Airconditioning (handmatig) met pollenfilter en luchtrecirculatie

●

Tendance

-

-

-

●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

-

-

-

●

●
●

●

●

-

●

●
●

●

●
●
●
●
●
●

●

●

-

-

-

Citroën C1 - Lijntekeningen + Banden en wielen

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
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14” stalen wielen met wieldoppen en
155/65 R14 Continental banden

14” lichtmetalen wielen “Rift” en
155/65 R14 Continental banden

Citroën C1 - Notities

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
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Citroën C1 - Notities
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uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

www.EU-Import.nl

Citroën C1 - Notities

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
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CITROËN FreeDrive
3, 4 OF 5 JAAR ONBEZORGD RIJDEN

CITROËN FreeDrive Pro

En omdat deze wensen voor iedereen verschillend zijn, biedt Citroën FreeDrive verschillende pakketten:
FreeDrive Basis, Plus en Pro.

Reparatie
Alle reparaties die niet vallen onder de garantie en onderhoud vallen binnen dit pakket. Dit betekent dat
u geen onvoorziene kosten heeft voor reparaties. Inclusief arbeidsloon en onderdelen.

Geen zorgen over onderhoud, reparatie en onvoorziene kosten? Met Citroën FreeDrive wordt aan
al uw eisen op mobiliteitsgebied voldaan.

Dit pakket is FreeDrive Plus aangevuld met:

Binnen elk pakket kunt u ook nog eens kiezen voor een looptijd en kilometrage dat het beste bij u past.

CITROËN FreeDrive Basis
Dit pakket bestaat uit:

Garantie
FreeDrive Basis biedt u twee jaar verlengde fabrieksgarantie. U hoeft zich dan geen zorgen te maken
over elektrische, hydraulische of mechanische problemen die onder de garantie vallen.

Vervangend vervoer
Als uw Citroën in de werkplaats staat voor onderhoudswerkzaamheden heeft u recht op vervangend
vervoer. Zo bent u altijd mobiel.
Wasbeurt
Ook hoeft u zich geen zorgen te maken over het wassen van uw auto. Na het uitvoeren van onderhoud
wordt standaard een wasbeurt uitgevoerd.

Beste lezer,EEN CITROËN FreeDrive CONTRACT AFSLUTEN?

FreeDrive Basis dekt het vervangen of herstellen (inclusief arbeidsloon) van defecte onderdelen. Behalve
in geval van normale slijtage, in geval van periodiek onderhoud of wanneer het een accessoire betreft.

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
CITROËN BusinessDrive
van deze prijslijst
op.

Gegarandeerd mobiel
U profiteert automatisch van de hulpverlening van Citroën Assistance Exclusief (24 uur per dag/
7 dagen per week), waar u zich ook bevindt in heel Europa.
Bij pech wordt u direct geholpen en als dat nodig is, wordt er gezorgd voor vervangend vervoer.

Deze hulpverlening geldt ook bij een lekke band, een lege accu, als u uw sleutel bent verloren of
wanneer u de verkeerde brandstof heeft getankt.

CITROËN FreeDrive Plus

Dit pakket is FreeDrive Basis aangevuld met:

U kunt FreeDrive bij aanschaf van uw nieuwe Citroën personenwagen direct bij uw Citroën-dealer of uw
Citroën Erkend Reparateur afsluiten.

Onderhoud
Het compleet voorgeschreven onderhoud wordt voor u uitgevoerd. Inclusief arbeidsloon en onderdelen.
U heeft geen onvoorziene uitgaven voor het door de fabriek voorgeschreven onderhoud.

CITROËN BIEDT U DE KEUZE

• 	De samenstelling van FreeDrive Pro is aan te passen naar uw wensen. Zo kunt u het vervangend
vervoer uitsluiten. U kunt kiezen voor een te rijden kilometrage dat u het beste past. Alle vrijheid
dus. Informeer naar dit alles bij uw Citroën-dealer.
• 	U kunt het FreeDrive Basis contract contant betalen. Het contract is dan bij tussentijdse verkoop
van de auto overdraagbaar.
• 	U kunt het FreeDrive Plus en FreeDrive Pro contract in maandelijkse termijnen per incasso betalen.
Ook bij FreeDrive Basis is dit mogelijk indien afgesloten in combinatie met financiering.
• 	Tenslotte kunt u ook voor een pakketprijs kiezen. In dat geval zijn de termijnen gekoppeld aan een
financiering door Citroën Financial Services bij aanschaf van de auto.
Voor de zakelijke markt is er BusinessDrive. Informeer naar de mogelijkheden bij uw Citroën-dealer.

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VAN CITROËN
VOLOP KEUS UIT DE DOORDACHTE LEASE- EN FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VAN CITROËN
CITROËN AUTOFINANCIERING *

Als eigenzinnige rijder van een eigenzinnig merk kiest u het liefst voor een financieringsmaatschappij
die deze eigenzinnigheid begrijpt. En wie begrijpt dat beter dan de financieringsmaatschappij van
Citroën zelf? Zo vindt u altijd een financiering die bij uw budget past. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld
Citroën Choices aanbieden. Daarmee rijdt u iedere 2, 3 of 4 jaar in een gloednieuwe Citroën. Tegen
een vast en laag maandbedrag en met een door Citroën gegarandeerde minimum inruilwaarde.
En aan het eind van de overeenkomst heeft u de keus uit drie mogelijkheden: overstappen in weer
een nieuwe Citroën, in uw huidige Citroën blijven rijden of uw huidige Citroën laten overnemen door
uw Citroën-dealer.

ZORGELOOS ZAKELIJK RIJDEN MET CITROËN BUSINESS FINANCE

Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er steeds meer auto’s voor de
deur. Of misschien tijdelijk wat minder als de markt even niet mee zit. Wat er ook gebeurt: Citroën
Business Finance biedt u altijd de perfecte leasevorm, eentje die bij uw bedrijf past en met u meegroeit.
Graag helpen wij u een keuze te maken uit één van onze aantrekkelijke leasevormen, van Financial
Lease tot Full Service Operational Lease. En omdat we als leasemaatschappij van Citroën de Citroëns
van haver tot gort kennen, kunnen we u altijd een attractief lease-aanbod doen. Voor meer informatie
of een offerte op maat, neem gerust contact op met uw Citroën-dealer of kijk op op www.citroen.nlI
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Maar we hebben nog vele andere financieringsmogelijkheden. Wat voor u de meest gunstige
combinatie is rekent uw Citroën-verkoper graag met door. En u kunt uw financiering al ín de showroom
regelen. Gewoon bij uw Citroën-dealer, die ook verder als uw aanspreekpunt optreedt. Alles onder één
dak, voor uw gemak.
* Financieringen worden verstrekt door Citroën Financial Services, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V.,
(reg.nr. AFM 12007744). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prospectus verkrijgbaar bij uw Citroën-dealer of via www.citroen.nl.
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BNL9984929 - juli 2012 versie 3
Druk- en zetfouten voorbehouden

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

