
CITROËN C-ZERO



CITROËN zorgt met de 
Traction Avant voor opschudding 

in de autowereld. Deze auto
 heeft een bijzondere eigenschap 
waaraan hij zijn naam te danken 

heeft: Traction Avant betekent 
namelijk voorwielaandrijving. 

Inmiddels zijn bijna alle 
automerken overgestapt op 

voorwielaandrijving.

De CITROËN Type A gaat
in serieproductie.

CITROËN introduceert de TUB, een 
moderne bestelwagen met onder andere 
een schuifdeur. Hij wordt in 1948
opgevolgd door de Type H.

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».

1934

1919 1939 1948
Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de
geschiedenis van CITROËN
hebben gemarkeerd. 



De CITROËN C4 CACTUS 
innoveert met zijn design 
en zijn beschermende 
Airbumps®.

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.

In de jaren 70 en 80 wordt het
vooruitstrevende imago van het merk
verder versterkt met de CX, de BX, de AX 
en ten slotte de XM, een reislimousine 
met het elektronisch gestuurde
hydraulische Hydractive-veersysteem.
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1968 1974

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 sinds 2011 meer toe te 
leggen op de tekenkunst. Zijn 

werk is zelfs geëxposeerd geweest in het Centre 
Pompidou. Hoewel Le Tone een groot 
bewonderaar is van artiesten die hun kleuren 
beheersen, heeft hij zelf een voorkeur voor
zwart-wit. Hiermee vertelt hij eenvoudige verhalen 
die hij met een viltstift aan het papier toevertrouwt.

Als vijfvoudig winnaar van de constructeurstitel in het wereldkampioen-
schap Rally-Raid tussen 1993 en 1997, acht kampioenschappen in het 
WRC tussen 2003 en 2012 en drie opeenvolgende titels in drie deel-
names aan het WTCC 2014-2016), beschikt Citroën over een uitzon-
derlijke erelijst. Met zijn buitengewone mentaliteit en zijn passie voor 
uitdagingen, maakt het Merk in 2017 weer zijn opwachting in het 
WRC, met één enkel doel: weer de onbetwiste nummer 1 worden.

2017



GAMMA

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

                      ER IS EEN CITROËN VOOR IEDEREEN 

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5

CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN C3CITROËN C1

                                   

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C4

CITROËN C3

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C-ZERO



CITROËN C-ZERO
EEN NIEUWE MANIER

OM DE STAD TE BELEVEN



DE ZES DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN
VAN DE CITROËN C-ZERO

PLUSPUNTEN

Om op afstand het laden en de interieur-
temperatuur te programmeren

EEN C-ZERO REMOTE SYSTEM
AFSTANDSBEDIENING

BLZ. 12 -13

COMPACT 
EN RUIM
Minder dan 3,50 m lang, 4 royale zit-
plaatsen en een bagageruimte van 166 l

BLZ. 14 -15
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2
, geen geluid

BLZ. 10 -11
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Voor al uw ritten in
en buiten de stad

ACTIERADIUS VAN
MAXIMAAL 150 KM

BLZ. 16 -17

80% van de capaciteit van de tractiebatterij 
in slechts 30 minuten

SNEL OP TE  
LADEN

BLZ. 18 -19

Voor zorgeloos rijden 

8 JAAR GARANTIE OP DE 
TRACTIEBATTERIJ

BLZ. 18 -19

Voor al uw ritt
en buiten de

ACTIERADIUS VA
MAXIMAAL 150 K

BLZ. 1

80% van de capaciteit van de tractieba
in slechts 30 min

SNEL OP 
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BLZ. 1
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TRACTIEBATTER

BLZ. 1
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DESIGN



EEN GEDURFD DESIGN

De 100% elektrische CITROËN C-ZERO is een bijzonder gedurfd 
vormgegeven stadsauto. Het compacte design wordt gekenmerkt
door vloeiende lijnen en een groot glasoppervlak.
Het gedurfde karakter komt onder andere tot uiting in de grote, 
vlakliggende voorruit die fraai aansluit op de korte motorkap.
En zijn wendbaarheid en bedieningsgemak maken van elke
stadsrit een waar plezier.

De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de
technologie van de CITROËN C-ZERO. 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,
uitrustingsspecifi caties & technische gegevens» dat u kunt downloaden op de website  www.citroen.nl



Het rijden in de CITROËN C-ZERO, is een volledig nieuwe 
ervaring: zelfs tijdens het accelereren zijn er geen trillingen 
voelbaar en is motorgeluid afwezig. Een garantie voor een 
uitzonderlijk geluidscomfort en ontspannen rijden.

Nieuw: met een (optionele) afstandsbediening kunt u op
afstand voor uw vertrek de interieurtemperatuur en het
opladen van de tractiebatterij programmeren, en kunt u
het laadniveau bekijken.

EEN ONGEËVENAARD AKOESTISCH
EN THERMISCH COMFORT

NIEUW

RUST EN STILTE 
AAN BOORD 

COMFORT





COMFORT



Met een lengte van 3,48 m en een draaicirkel van 9 m is de
CITROËN C-ZERO geknipt voor de stad. Met deze even
compacte als wendbare auto wordt rijden en parkeren kinderspel. 
Bovendien biedt de CITROËN C-ZERO royaal plaats aan vier 
volwassenen, mede dankzij de kleine elektromotor die meer
ruimte overlaat voor de inzittenden. 
De CITROËN C-ZERO biedt meer dan voldoende 
opbergmogelijkheden, met grote vakken in de portieren en
een praktische bagageruimte met een inhoud van 166 liter.

COMPACT 
EN RUIM
4 ROYALE ZITPLAATSEN EN
166 LITER BAGAGERUIMTE



TECHNOLOGIEËN



TECHNOLOGIE DIE HET
LEVEN GEMAKKELIJKER
MAAKT

Met zijn automatische transmissie maakt de CITROËN C-ZERO 
u het rijden extra gemakkelijk. Wanneer u de contactsleutel 
omdraait, klinkt er een geluidssignaal om aan te geven dat de 
auto klaar is om te rijden.
De topsnelheid van 130 km/h en de actieradius van maximaal 
150 km (volgens de NEDC-meetmethode*) zijn ruim voldoende 
voor de dagelijkse ritten.

* Gemeten door NEDC, New European Driving Cycle. Deze kan 
afwijken door de rijstijl, wegomstandigheden en het gebruik van de 
kachel/airconditioning etc.



TECHNOLOGIEËN

OM DE TRACTIEBATTERIJ 
VOOR 80% OP TE LADEN

De tractiebatterij van de CITROËN C-ZERO kan op twee 
manieren worden opgeladen: snel laden, waarbij de 
tractiebatterij in 30 minuten voor 80% wordt opgeladen
(bij de op veel plaatsen geïnstalleerde, speciale openbare 
laadpunten) en normaal laden, op een 230V-stopcontact.

Voor de tractiebatterij van de CITROËN C-ZERO geldt een 
garantie van 8 jaar. De actieradius van de tractiebatterij 
wordt geoptimaliseerd doordat de batterij tijdens het vaart 
minderen en remmen automatisch wordt bijgeladen. 

EEN LAADTIJD 
VAN SLECHTS  
30 MINUTEN 





CITROËN CONNECT BOX, 
WAARSCHUWINGSSIGNAAL
VOETGANGERS

De inzittenden van de CITROËN C-ZERO profiteren
van twee services: de CITROËN Urgance-oproep
met lokalisatiefunctie en de CITROËN Assistance-
pechhulpoproep met lokalisatiefunctie. Deze twee gratis 
diensten zijn gedurende de gehele levensduur van de auto 
beschikbaar. Ze zorgen ervoor dat de auto bij een storing 
of een ongeval exact gelokaliseerd wordt. Zo kunnen de 
hulpdiensten zo snel mogelijk ter plaatse zijn.
 
En omdat de auto zo stil is, kan de CITROËN C-ZERO 
worden geleverd met een systeem (AVAS) dat voetgangers 
door middel van een geluidssignaal waarschuwt (optioneel).

ESP : zorgt ervoor dat de auto in bochten op koers blijft
ABS : voorkomt dat de wielen blokkeren
REF : elektronische remdrukregelaar

TECHNOLOGIEËN

RIJHULPSYSTEMEN



CARROSSERIEKLEUREN 

UITRUSTING

MATTEN VOOR

SEMI-GEÏNTEGREERD NAVIGATIESYSTEEM

VLOERBEDEKKING VAN DE BAGAGERUIMTE

PARKEERHULP VOOR EN ACHTER

BAGAGEAFDEKKING

BLANC ANTARTIQUE (N)

NOIR PERLE (P)

ROUGE CHILI (M) BLANC NACRE (P)

ACCESSOIRES

BLANC NACRE (P)ROUGE CHILI (M)

GRIS COOL SILVER (M) ELECTRIC BLUE (P)

(N): niet metallic – (M): metallic – (P): parelmoer.
De metallic en parelmoerlakken zijn optioneel.

ELECTRIC BLUE (P)



• AFMETINGEN EN GEWICHTEN : lengte: 3,475 m – breedte: 1,475 m – hoogte: 
1,61 m – wielbasis: 2,550 m – draaicirkel: 9 m – inhoud bagageruimte: 166 l, 860 l 
met neergeklapte achterbank – 4 zitplaatsen – ledig gewicht: 1065 kg – laadvermogen: 
385 kg – 5-deurs.

• MOTOR : synchrone elektromotor met permanente magneten en een vermogen van 
49 kW (67 pk) bij 4000 tot 8800 t/min, gevoed door lithium-ion-accu’s – maximaal 
koppel van 196 Nm bij 0 tot 300 t/min – achterwielaandrijving.

• ACCU’S : oplaadbare lithium-ion-accu’s die in het midden onder de vloer van de auto 
zijn geplaatst – actieradius van maximaal 150 km – accu bestaande uit 80 cellen van
50 A, opgeslagen energie: 14,5 kWh bij 300 V – oplaadduur indien aangesloten 
op een 230V-stopcontact: 6 uur bij een stroomsterkte van 14 A, 11 uur bij een 
stroomsterkte van 8 A (automatische aanpassing, afhankelijk van het type stopcontact) 
– snelladen tot 80% van de capaciteit in 30 minuten indien aangesloten op een speciale 
laadaansluiting met een stroomsterkte (gelijkstroom) van 125 A bij 400 V.

• PRESTATIES : topsnelheid: 130 km/h – 0 - 100 km/h in ongeveer 15,9 s – 
acceleratie van 60 - 80 km/h: 3,9 s.

• UITERLIJK EN DESIGN : klep van de standaard laadaansluiting aan de rechterzijde – 
klep van de snellaadaansluiting aan de linkerzijde – met stof Parfait Knit Camel beklede 
stoelen – matten voor en achter – stuurwiel en selectiehendel bekleed met zwart leder 
met sierstiksels in de kleur Camel.

• STANDAARD COMFORTUITRUSTING : automatische inschakelende verlichting – in 
twee delen (50/50) neerklapbare achterbank met verstelbare rugleuningen – semi-
automatische elektrische airconditioning – stuurbekrachtiging – 4 elektrisch bedienbare 
ruiten – CITROËN Connect Box met Pack SOS en Assistance – parkeerlichten achter en
remlichten met leds – boordcomputer – 12V-aansluiting – elektrisch verstelbare en
inklapbare buitenspiegels – in hoogte verstelbare bestuurdersstoel – audiosysteem met
CD-speler, MP3-afspeelmogelijkheid, 4 luidsprekers en Bluetooth* handsfree set – 
centrale vergrendeling met afstandsbediening – extra getinte achterportierruiten en 
achterruit.

• BANDEN : 145/65 R 15 voor en 175/55 R 15 achter – lichtmetalen 15 inch-
velgen – bandenreparatieset.

• STANDAARD VEILIGHEIDSUITRUSTING : ABS met EBD en BAS – ESP – 
mistlampen vóór – 6 airbags (frontairbags, zij-airbags en window-airbags voor en 
achter) – 2 ISOFIX driepuntsbevestigingen achter – geventileerde remschijven vóór, 
trommelremmen achter.

*Alleen in combinatie met een compatibele telefoon.

TECHNISCHE
GEGEVENS

AFMETINGEN



• COMMERCIËLE GARANTIE
Elke nieuwe Citroën C-Zéro heeft bij aflevering standaard 2 jaar commerciële garantie 
zonder kilometerbeperking en 8 jaar of 100.000 kilometer garantie op de accu’s. 
Reparatie of vervanging van een defect onderdeel als gevolg van een product- of 
fabricagefout is voor u kosteloos. Gedurende de tweejarige commerciële garantieperiode 
profiteert u tevens van Citroën Assistance.

• CITROËN ASSISTANCE
Hoe veilig en betrouwbaar uw Citroën ook is, u kunt altijd wel een keer te maken krijgen 
met pech. Citroën Assistance staat dag en nacht, 7 dagen per week, in bijna geheel 
Europa gereed om u in geval van pech weer op weg te helpen.

• CARROSSERIEGARANTIE
Uw nieuwe Citroën C-Zéro heeft bij aflevering standaard 7 jaar carrosseriegarantie.

• LAKGARANTIE
Nieuwe Citroën-personenauto’s hebben bij aflevering standaard 3 jaar lakgarantie.

• MYCITROËN CARD
Met deze kaart profiteert u een jaar lang, voor slechts € 49 van: Citroën Assistance, 
gratis APK-controle, gratis bijvullen van ruitensproeiervloeistof, gratis seizoenchecks, 
gratis bandenreparatie, gratis defecte lampjes vervangen, gratis voorruit(ster)reparatie 
en 10% korting op originele Citroën-accessoires.

• CITROËN SNELSERVICE
Bij een vestiging van Citroën Snelservice kunt u zonder afspraak terecht voor kleine 
spoedeisende reparaties. Bijvoorbeeld voor het vervangen van ruitenwisserbladen, het 
vernieuwen van banden en remmen, als mede voor het repareren van verlichting en 
ruiten. En ook voor een snelle bandencontrole kunt u direct bij ons terecht.

• VERVANGEND VERVOER
Terwijl onze monteurs met uw auto bezig zijn, hoeft u nooit zonder vervoer te zitten. 
Uw dealer kan u hier meer over vertellen! 

• CITROËN RENT
Citroën Rent is dé oplossing als u tijdelijk een andere auto nodig hebt. Eentje met meer 
bagageruimte bijvoorbeeld, of met meer zitplaatsen. Via Citroën Rent kunt u bijna elk 
type Citroën van ons huren of shortleasen. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

• CITROËN ASSURANCE
Met Citroën Assurance kunt u met een extra veilig gevoel de weg op. Wij bieden 
Citroën-rijders een aantrekkelijke verzekering die vrijwel alle situaties dekt. Onze 
premies zijn zeer gunstig. Kijk voor meer informatie of direct afsluiten op 
www.citroen.nl/assurance.

VOOR SERVICE EN ZEKERHEID GAAT U NAAR DE CITROËN-DEALER

AUTOMOBILES CITROËN :  Naamloze
vennootschap met een kapitaal van 159.000.000 
euro - Hoofdkantoor: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 
17, Frankrijk – RCS Paris 642 050 199. Dit docu-
ment betreft uitsluitend auto’s die in de Europese 
Unie worden verkocht. 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 uit-
voeringen te wijzigen, zonder de verplichting dit
document te hoeven aanpassen.  AUTOMOBILES 
CITROËN verklaart hierbij dat aan de bepalingen van 
de EG-richtlijn nr. 2000/53 CE van 18 september 
2000 met betrekking tot sloopauto’s is voldaan en 
dat bij de fabricage van door Citroën verkochte auto’s 
gebruik wordt gemaakt van gerecyclede materialen. 

De weergegeven kleuren geven slechts een indicatie 
van de daadwerkelijke kleur; met de huidige
druk technieken is een waarheidsgetrouwe 
kleurenweergave niet mogelijk. De door carrosserie
bedrijven omgebouwde auto’s kunnen verschillen 
qua technische kenmerken, prestaties, brandstof-
verbruik, CO2-uitstoot en uitrusting van de hier 
getoonde uitvoeringen. Wij hebben deze brochure 
met uiterste zorg samengesteld. Mocht u des-

ondanks een fout ontdekken, neem dan gerust 
contact met ons op. 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. Citroën Assistance:
0800-022 22 44 (gratis nummer).

CITROËN : 
SERVICE DIE U MAG VERWACHTEN

TRANSPARANTIE
OM UW VERTROUWEN
TE WINNEN

CITROËN
&YOU citroen.nl

beoordelingen van klanten



LEER HET GAMMA VAN CITROËN KENNEN 
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app. Ja
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