
CITROËN BESTELWAGENS
BERLINGO VAN, JUMPY, JUMPER



Als revelatie van de French Touch in 
de jaren ’90 met zijn kanaal 
“Joli Dragon” wijdde Le Tone zich 
15 jaar lang aan alles wat te maken 
had met muziek, om uiteindelijk 
geleidelijk aan meer de richting van 

de illustratieve kunst in te slaan. Sinds 2011 brachten 
zijn creaties hem zelfs tot een expositie in het 
Centre Pompidou. Le Tone bewondert kunstenaars 
die hun kleuren volledig beheersen, maar geeft toe 
zelf een zwak te hebben voor zwart en wit, waarmee 
hij eenvoudige verhalen vertelt die hij met viltstift op 
het tekenblok zet.
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Citroën brengt met de Traction Avant 
een revolutie in het autolandschap 
teweeg. De wagen pakt uit met 
een bijzonderheid waaraan hij zijn 
naam dankt: hij wordt aangedreven 
op de verwijder spatie. 

Citroën lanceert de Tub, een moderne 
bestelwagen met onder meer een 
zijdelingse schuifdeur voor de laadruimte. 
Hij wordt in 1948 opgevolgd door 
de Type H. 

De 2 CV is ontworpen als een
“economische en veilige wagen 
die 4 personen en 50 kg bagage
comfortabel kan vervoeren”.

De tijd is rijp voor lichte, wendbare 
wagens zoals de Ami 6, de Dyane 
en uiteraard de Méhari, een originele 
polyvalente terreinauto.

De DS werd voorgesteld op het
Autosalon in 1955 en had de vorm
van een ufo. Zijn aerodynamische lijn
was opvallend. Hij werd ontworpen
door Flaminio Bertoni, en door zijn
futuristische vormgeving kreeg hij de
bijnaam ‘Vliegende schotel’.

Ontdek de uitzonderlijke 
modellen uit de geschiedenis van 
Citroën van 1919 tot vandaag.

De 'voorwielaangedreven', 
bestelwagen 2 CV AU is een 

pionier en wordt al snel 
een cultwagen, die nu 

wereldwijd een collectiestuk is. 
Van deze praktische, lichte, 
robuuste en zuinige wagens 

werden tussen 1951 en 1978 
meer dan 1,2 miljoen stuks 

geproduceerd.

2018 

De Berlingo Van, die in 2019 
werd verkozen tot bedrijfsvoertuig 
van het jaar, wist te innoveren 
met zijn Driver- en Worker-versies, 
zijn M- en XL-afmetingen en zijn 
19 rijhulpsystemen, waaronder 
Surround Rear Vision, dat een 
onuitgegeven zichtbaarheid biedt. 
Daarom blijft hij het referentiemodel 
voor professionele gebruikers.

In april 2015 kreeg de Citroën C4 Cactus de titel ‘World 
Car Design of The Year’. Deze onderscheiding bekroont 
de wagen die met zijn design een stempel op het jaar 
heeft gedrukt door de gevestigde stijlkenmerken in 
vraag te stellen en zich een gedurfde en innovatieve 
stijl aan te meten.

2014
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GAMMA

CITROËN BERLINGO VAN, JUMPY, JUMPER

ALLROUND KNOWHOW
RR
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CITROËN BERLINGO VAN CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPY COMBI CITROËN JUMPER

HET BEDRIJFSVOERTUIGENGAMMA 
Comfort en welzijn aan boord, zowel in de stad als daarbuiten, zijn twee kernwaarden van 
het merk Citroën.

Kleur Ardent Rood optioneel beschikbaar.
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INHOUDSOPGAVE

P. 08 – CITROËN BERLINGO VAN

P. 22 – CITROËN JUMPY

P.40 – CITROËN JUMPER

P. 56 – MOTOREN EN VERSIES

P. 58 – UITRUSTING

P. 60 – OMGEBOUWDE VOERTUIGEN

P. 62 – BUSINESS CENTERS EN FINANCIERING

De voertuigen en informatie daarover in deze brochure bevatten mogelijk optionele uitrusting. Alle in deze brochure beschreven uitrustingen maken deel uit van de technologie van de 
Citroën Berlingo Van, de Citroën Jumpy en de Citroën Jumper. De voertuigen van Citroën worden in de hele EU verkocht. Hun uitrusting kan van land tot land verschillen. Gedetailleerde 
informatie over de standaard- of als optie beschikbare uitrustingen vindt u op www.citroën.be, of www.citroen.lu.

INHOUDSOPGAVE

Kleur Ardent Rood optioneel beschikbaar.
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CITROËN BERLINGO VAN

Bekijk alle video’s van de Citroën Berlingo 
Van door deze code te scannen met uw 
smartphone.

CITROËN BERLINGO VAN8 9



CITROËN BERLINGO VAN 

IN 9 BELANGRIJKE TROEVEN

CITROËN BERLINGO VAN

EEN MODERN 
EN ROBUUST DESIGN
Met zijn naar voren geschoven voorruit 
en beschermende voorzijde.
PAGINA 12 - 13

2 LENGTES
Een lengte van 4,40 meter in maat M 
en 4,75 meter in maat XL.
PAGINA 16

TOT 4,40 M3

LAADVOLUME
Van 3,30 m3 in maat M 
tot 4,40 m3 in maat XL.
PAGINA 14 -15

EXTENSO ®-CABINE
Een naar wens moduleerbaar 

mobiel kantoor.
PAGINA 18

WORKER & DRIVER
Keuze uit 2 nieuwe versies 
naargelang uw bedrijfsactiviteiten.
PAGINA 12 - 13

DUBBELE CABINE
Om max. 5 personen aan boord 
te ontvangen.
PAGINA 17

SURROUND REAR VISION-
TECHNOLOGIE

Voor een perfect zicht 
op uw omgeving.

PAGINA 20

PAGINA 21

4 CONNECTIVITEITS-
TECHNOLOGIEËN

Voor een permanent contact
met uw klanten en collega's.

19 RIJHULPSYSTEMEN
Waaronder Grip Control met Hill Descent Assist 

en een elektrische parkeerrem.

PAGINA 20

U kunt de videotutorial over de 
Citroën Berlingo Van 

bekijken door deze code te 
scannen met uw smartphone.
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DRIVER
-UITVOERING

De ‘Driver’-uitvoering richt zich tot professionals 
die langdurig aan het stuur zitten of veel moeten 
leveren in de stad. Ze legt dan ook de nadruk op 
comfort en beschikt over een bestuurderszetel met

een regelbare lendensteun, een in dit segment 
ongeëvenaard akoestisch comfort en diverse 
ongeziene rijhulpsystemen zoals het nieuwe 

Surround Rear Vision-systeem, de elektrische 
parkeerrem en de Citroën Connect Radio 

met een 8”-aanraakscherm.

WORKER
-UITVOERING
De ‘Worker’-variant is van zijn kant bedoeld voor 
professionals die materiaal en werknemers moeten 
vervoeren over alle types van bouwterreinen. Deze 
uitvoering plukt de vruchten van de moduleerbare 
Extenso®-cabine met drie plaatsen en van een 
geoptimaliseerde grip dankzij Grip Control met Hill 
Descent Assist. Ook zijn robuuste karakter behoort 
tot zijn troeven. De grote banden, de verhoogde 
bodemvrijheid en de bodemplaat onder de motor 
gaan hand in hand met een hoger nuttig 
laadvermogen van 1 ton, 10 bevestigingsringen 
en een krachtigere verlichting in de laadruimte.

CITROËN BERLINGO VAN12 13



TOT 1.000 KILOGRAM 
LAADVERMOGEN

De Citroën Berlingo Van biedt een laadvolume van 
3,30 m³ in maat M en reikt tot 3,90 m³ in maat XL 
(3,80 m³ en 4,40 m³ in de Extenso®-cabine).
Naargelang het gekozen model varieert het nuttige 
laadvermogen van 650 kg tot 1 ton. Dankzij de 
klapdeuren (40/60), die over 180° kunnen worden 
geopend, en de breedte tussen de wielkasten 
achteraan, biedt hij gemakkelijk plaats aan twee 
europallets. Als exclusiviteit kan hij ook worden 
uitgerust met een overbelastingsindicator die de 
gebruiker informeert wanneer het nuttige 
laadvermogen is overschreden.

EEN UITZONDERLIJK

LAADVOLUME

EXTRA KRACHTIGE LEDVERLICHTINGBEVESTIGINGSRINGEN

PACK “LAADZONE”

OVERBELASTINGS-
INDICATOR

ONTWORPEN OM HET DAGELIJKSE 
LEVEN TE VEREENVOUDIGEN

Om lange voorwerpen te vervoeren kan het 
doorlaadluik achter de buitenste passagierszetel 
van de Extenso®-cabine openen.
Om het laden en lossen aanzienlijk, na vergemakkelijken 
ongeacht de plaats waar de wagen geparkeerd staat, 
biedt de Citroën Berlingo Van een of twee zijdelingse 
schuifdeuren. Voor meer comfort kan de Citroën Berlingo 
Van worden uitgerust met het pack "Laadzone", 
dat een krachtigere ledverlichting en een extra 
12V-aansluiting bevat, evenals 4 bevestigingsringen op 
halve hoogte als aanvulling op de 6 standaard 
gemonteerde ringen in de vloer.

UITRUSTINGEN VOOR 

ALLE TOEPASSINGEN

CITROËN BERLINGO VAN

TOT

4,40 m3

TOT 

1.000 kg
TOT 

1,229 m

TOT 

3,44 m
2 EURO

PALLETS

TOT 

1,5 t
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De Citroën Berlingo Van biedt de keuze tussen twee 
koetswerklengtes: de standaardmaat ‘M’ met een 
lengte van 4,40 meter en de verlengde maat XL van 
4,75 meter. Zo hebt u steeds een lengte die bij uw 
activiteiten en behoeften past.

2 LENGTES
OP MAAT 

VAN ELKE TOEPASSING

M

XL

CITROËN BERLINGO VAN

M 4,40 m

XL 4,75 m
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CITROËN BERLINGO VAN

De Extenso®-cabine, die werd ontworpen om meerdere 
vaklui te vervoeren, biedt voorin plaats aan drie personen.2

De inklapbare centrale rugleuning fungeert als mobiel 
kantoor dankzij het draaibare schrijfoppervlak.3

De buitenste plaats maakt nog meer nuttige ruimte vrij, 
die goed van pas komt om de meest kwetsbare voorwerpen te 
vervoeren. Zo stijgt het laadvolume van 3,3 naar 3,8 m³ in 
maat M en van 3,9 naar 4,4 m³ in maat XL.

4

De buitenste passagierszetel vooraan kan worden weggeklapt om lange voorwerpen te vervoeren met een lengte tot 3,09 meter in maat M en 3,44 meter in maat XL.1

EXTENSO®

-CABINE
DRIE PLAATSEN 
EN MODULARITEIT

De Citroën Berlingo Van werd voorzien van 
diverse geluiddempende materialen* voor 
een ongeëvenaard akoestisch comfort.

De Citroën Berlingo Van filtert alle oneffenheden 
in het wegdek in alle omstandigheden. Zijn optimale 
rijcomfort dankt hij aan zijn hoge rijhouding, zijn 
ophanging, zijn geluidsdemping en zijn zittingen.
De bestuurderszetel werd tot in de puntjes verbeterd, 
ook voor grotere mensen, want hij is voortaan 
regelbaar in de hoogte en beschikt over een 
verstelbare lendensteun en een individuele armsteun.

REISCOMFORT

* Standaard of als optie beschikbaar naargelang de versie.
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CITROËN BERLINGO VAN

Het 3D-navigatiesysteem Citroën Connect Nav beschikt over 
een spraakherkenning om de functies Navigatie, Telefoon en 
Media te bedienen. Het ‘Mirror Screen’-systeem maakt het 
mogelijk om alle smartphone-apps die compatibel zijn met het 
rijden te gebruiken via de 8”-aanraaktablet. 
Bijzonder handig is ook de draadloze smartphone-lader*. En 
tot slot is de Citroën Berlingo Van uitgerust met de Citroën 
Connect Box inclusief Pack SOS en Pechverhelping.

* Vereist een compatibele telefoon.

4 CONNECTIVITEITS-

TECHNOLOGIEËN

De Citroën Berlingo Van is volledig mee met zijn tijd en 
stelt alles in het werk om een alsmaar veiliger en serener 
rijgedrag te verzekeren, door als eerste in zijn segment 
niet minder dan 19 rijhulpsystemen aan te bieden: 
een actieve rijstrookassistent, automatische omschakeling 
tussen dim- en grootlichten, een uitgebreide herkenning 
van verkeersborden en snelheidsaanbevelingen, enz.

19 RIJHULP- EN 

VEILIGHEIDSSYSTEMEN

EN SURROUND REAR VISION

Om zowel tijdens het rijden als tijdens manoeuvres de 
zichtbaarheid te verbeteren, beschikt de Citroën Berlingo 
Van ook over het ‘Surround Rear Vision’-systeem. Dit 
nieuwe systeem geeft in real time beelden van 3 camera’s 
weer op zijn 5”-kleurenscherm.

Weergave van de zone achter de wagen voor een 
beter zicht op de omgeving tijdens het rijden.1

Weergave van de zone aan passagierszijde om de 
dode hoek aan de rechterkant van de auto in beeld 
te brengen.

2

Achteruitrijcamera om de zone vlak achter de wagen 
weer te geven zodra de achteruitversnelling wordt ingescha-
keld om zo parkeermanoeuvres te vergemakkelijken.

3
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CITROËN JUMPY

Bekijk alle video’s van de Citroën Jumpy 
door deze code te scannen met uw smart-
phone.

CITROËN JUMPY22 23



CITROËN JUMPY 

IN 8 BELANGRIJKE TROEVEN

PAGINA 35

HANDENVRIJE 

ZIJDELINGSE 
SCHUIFDEUREN

Handig de deuren openen en
sluiten wanneer u de handen vol hebt.

3 MATEN, WAARONDER 

DE COMPACTE 
De XS is een unieke versie met 
een lengte van 4,60 m, om u moeiteloos 
te verplaatsen in de stad.
PAGINA 26

CITROËN COMFORT

PAGINA 32 - 33

Sereniteit aan boord.

BEPERKTE HOOGTE 

VAN 1,90 M
Onbeperkte toegang 
tot alle parkeergarages*.
PAGINA 27

CITROËN JUMPY 

COMBI
Ideaal voor personenvervoer.

PAGINA 38 - 39

Moduleerbaarheid die het mogelijk 
maakt 4 m lange voorwerpen te vervoeren.

MODUWORK

PAGINA 31

DRIVER
Keuze uit 3 versies, naargelang 
uw bedrijfsactiviteiten.
PAGINA 28 - 29

16 RIJHULPSYSTEMEN
waaronder het head-up kleurendisplay.

PAGINA 36

* Beschikbaar voor de Bestelwagen XS en M, en voor de Combi XS, M en XL.

CITROËN JUMPY

Bekijk alle video's van de 
Citroën Jumpy door deze code te 

scannen met uw smartphone.
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Dankzij zijn nieuwe modulaire platform kan 
de Citroën Jumpy aangeboden worden in 
3 maten: 2 klassieke versies – M (4,95 m) 
en XL (5,30 m) – en een unieke, zeer 
compacte versie, de XS, met een lengte van 
4,60 m.3 MATEN

De hoogte van de Citroën Jumpy is minder dan 1,90 m*, 
wat hem geschikt maakt voor ondergrondse parkeergarages 
van woningen, shoppingcentra en luchthavens. 
Een echte troef voor voertuigen uit deze klasse.

* Beschikbaar voor de Bestelwagen XS en M, 
en voor de Combi XS, M en XL.

BEPERKTE 

HOOGTE
ONBEPERKTE TOEGANG 
TOT ALLE PARKEERGARAGES

XS     4,60 m

 M 4,95 m

 XL 5,30 m

1
,9

0

CITROËN JUMPY26 27



CITROËN JUMPY

De Driver-versie* onderscheidt zich door zijn 
comfort, zijn akoestische pack en zijn veiligheid. 
Het omvat een achteruitrijcamera met 
180°-weergave, dodehoekbewaking, 
waarschuwing bij ongewild overschrijden 
van de rijstrookmarkering, automatische 
omschakeling tussen dim- en grootlichten 
en herkenning van snelheidsborden 
en snelheidsaanbevelingen. Die uitrusting 
wordt aangevuld met elektrisch inklapbare 
buitenspiegels en Citroën Connect Nav 
op de 7" aanraaktablet.

* Beschikbaar in de maten M en XL.

 DRIVER
-UITVOERING
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Dankzij Moduwork kan de Citroën Jumpy voorwerpen 
met een lengte tot 4 m vervoeren. Zodra de buitenste 
passagierszetel weggeklapt is tegen de wand kan het 
luik eenvoudig geopend worden, waarvan de deur 
tegen de zijkant bevestigd wordt. Dankzij de vlakke 
vloer van deze ruimte kan uw lading gemakkelijk door 
dit luik geschoven worden, en dat in alle veiligheid, 
dankzij een beschermingsnet. De neerklapbare 
rugleuning van de middelste zitplaats kan omgevormd 
worden tot een mobiel kantoor met draaibaar 
schrijfoppervlak. Dankzij de automatische 
versnellingsbak beschikken alle passagiers in 
de Citroën Jumpy over ruim voldoende beenruimte 
(naargelang de versie)*.

* Als optie verkrijgbaar. 

MEER VOLUME EN EEN NUTTIGE 
LENGTE TOT 4 M

MODUWORK*

Voor professionals die een maximum aan volume moeten 
kunnen laden, biedt de Citroën Jumpy een laadvolume tot 6,6 m³. 
Voor de laadruimte achteraan is een 12 V-aansluiting beschikbaar. 
Om nog meer te kunnen transporteren, zijn er verschillende 
trekhaken*, waarmee tot 2,5 t** kan worden gesleept.

* Beschikbaar als accessoire .
** Binnen de beperkingen van de maximaal toegelaten massa van de sleep (MTMS).

EEN GEOPTIMALISEERD 

LAADVERMOGEN 
AFGESTEMD OP AL UW BEHOEFTEN

3

TOT

6,60 m3
TOT 

1.400 kg 1,258 m

TOT 

4 m
TOT 

2,5 t

CITROËN JUMPY30 31



De voorzetels van de Citroën Jumpy zijn op een ergonomische 
manier ontworpen: dankzij de hoge rijpositie heeft de 
bestuurder een goed overzicht. De rijhouding is des te 
comfortabeler omdat de zetels in de hoogte en de lengte 
verstelbaar zijn. Een opstaptrede vergemakkelijkt de toegang 
tot de cabine. De glazen comfortwand* garandeert de 
inzittenden een optimale thermische en akoestische isolatie 
en meer comfort voor de bestuurder. Bovendien zijn verspreid 
over het interieur tal van handige opbergruimtes voorzien. 
Dat zijn belangrijke troeven wanneer u zich regelmatig moet 
verplaatsen.

* Als optie verkrijgbaar.

De cabine van de Citroën Jumpy is ontworpen als een 
mobiel kantoor.
Dankzij het verstelbare schrijfoppervlak* werkt u 
comfortabel aan uw dossiers of op uw computer. 
De tablethouder**, die bevestigd wordt in het bovenste 
centrale opbergvak, kan voor het dashboard worden 
gekanteld. Hij is geschikt voor tablets tot 11”. 
De voeding gebeurt via de nabijgelegen USB-aansluiting 
(naargelang de versie). 
De smartphonehouder** wordt in de bekerhouder 
aan bestuurderszijde geplaatst. Deze houder heeft 
een geïntegreerde voeding.

* Beschikbaar met de optie Moduwork. 
** Beschikbaar als accessoire.

WERKCOMFORT
MOBIEL KANTOOR

CITROËN JUMPY

RIJCOMFORT
NIEUWE ERGONOMIE
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HANDENVRIJE ZIJDELINGSE

SCHUIFDEUREN
ONGEZIEN EN INGENIEUS

Hoe kunt u de deuren openen en sluiten wanneer u de handen vol hebt? 
Met de technologie "Handenvrije zijdelingse schuifdeuren"* van de Citroën 
Jumpy. Met de sleutel op zak ontgrendelt en opent u automatisch de 
dichtstbijzijnde zijdeur door uw voet te bewegen onder het uiteinde van de 
achterbumper. De deurgreep bedienen of voorwerpen op de grond zetten 
met risico op beschadiging is dus niet meer nodig. Met dezelfde beweging 
kunt u ook de deur opnieuw sluiten en het voertuig vergrendelen. Praktisch, 
ingenieus en uniek.

* Als optie verkrijgbaar.

U hoeft niet langer te kiezen tussen aantal personen 
of laadvolume: de versies met Dubbele Cabine* bieden 
plaats aan tot 6 personen, gecombineerd met een 
laadvolume tot 4 m³. Dankzij de vrije ruimte onder de 
passagiersbank kunnen voorwerpen met een lengte tot 
2,24 m worden vervoerd. De Dubbele Cabine biedt 
een 2de zetelrij met zeer comfortabele zitplaatsen en een 
groot opbergvak van 73 l onder de zetels.

* Beschikbaar op de XL.

DUBBELE CABINE
TOT 6 PERSONEN

TOT

4,00 m3
TOT 

1.000 kg

6 TOT 

2,24 m

CITROËN JUMPY

VASTE DUBBELE CABINE*
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1   Dankzij het head-up kleurendisplay* kan 
de bestuurder de blik op de weg gericht houden en staan 
tegelijk de belangrijkste rijgegevens in het gezichtsveld 
(rijsnelheid, aanbevelingen van snelheidsregelaar/-
begrenzer, aanwijzingen van navigatiesysteem en 
aanrijdingswaarschuwing). 

2   Het 3D-navigatiesysteem Citroën Connect Nav geeft 
in real time informatie over de verkeerssituatie. Net als 
de media- en telefoonfunctie kan het worden aangestuurd 
via stembediening of met de 7” aanraaktablet.

3   Het parkeerhulpsysteem Top Rear Vision* toont de 
achterkant van het voertuig en de nabije omgeving van 
bovenaf op de aanraaktablet, en zoomt op het einde van 
de achterwaartse beweging automatisch in om het 
manoeuvreren te vergemakkelijken.

De Citroën Connect Box omvat een noodoproepdienst 
en pechverhelpingsdienst met plaatsbepaling. De twee 
gratis diensten, die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 
beschikbaar zijn, garanderen een snelle assistentie. 
Hij biedt professionele gebruikers ook diverse tools om 
hun wagenpark te beheren.

De Citroën Jumpy is ook uitgerust met tal van rijhulpsystemen 
zoals Active Safety Brake*, dodehoekbewaking*, 
automatische omschakeling tussen dim- en grootlichten*, 
verkeersbordherkenning* met snelheidsaanbeveling voor de 
snelheidsregelaar/-begrenzer, waarschuwing bij het 
onvrijwillig overschrijden van een wegmarkering*, enz.

* Als optie verkrijgbaar.

MEE MET ZIJN TIJD
INNOVERENDE EN INTUÏTIEVE 
TECHNOLOGIE

De Citroën Jumpy kan worden 
uitgerust met een vierwielaandrijving 
ontwikkeld in samenwerking met 
Automobiles Dangel, een Franse 
terreinspecialist. De drie beschikbare 
modi – ECO 4x2, AUTO 4x4 en 
REAR LOCK – stellen de Jumpy in staat 
om de geëffende paden te verlaten.

4x4 DANGEL

Met Grip Control neemt de Citroën Jumpy 
u mee op alle wegen. Het antislipsysteem 
optimaliseert de grip van de voorwielen. 
Met de draaiknop op het dashboard 
kunnen in functie van de ondergrond 5 
werkingsmodi worden geselecteerd: 
standaard, zand, sneeuw, alle wegen, en 
ESP off.

GRIP CONTROL

CITROËN JUMPY

1

2

3
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CITROËN JUMPY

De Citroën Jumpy Combi is ideaal voor professionals uit het 
personenvervoer. Van de compacte maat XS tot de maat XL biedt 
hij plaats aan max. 9 personen en hun bagage. De robuuste 
en functionele Citroën Jumpy Combi is beschikbaar in talrijke 'à la 
carte' zitconfiguraties. 
Alle achterzetels kunnen worden verwijderd voor een laadvolume 
van 4,5 m³ in de maat XS en tot 6 m³ in de maat XL. Om de 
toegang tot de 3de rij te vergemakkelijken, kunnen de zetels 
op de 2de rij in een eenvoudige beweging weggeklapt worden. 
Zo ontstaat meer dan voldoende ruimte om in te stappen.

CITROËN JUMPY COMBI
MET VEREENVOUDIGDE TOEGANG
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CITROËN JUMPER

Scan deze code met uw smartphone en 
bekijk alle video's van de Citroën Jumper.

CITROËN JUMPER40 41



CITROËN JUMPER

CITROËN JUMPER 

IN 7 BELANGRIJKE TROEVEN

5” AANRAAKSCHERM
Om intuïtiever te rijden.

PAGINA 54 - 55

Nuttig laadvolume tot 17 m³.

LAADVERMOGEN

PAGINA 48

ONGEËVENAARDE 

NUTTIGE BREEDTE
1,42 m tussen de wielkasten en 
1,87 m tussen de wanden.
PAGINA 48

LAADDREMPEL
Dankzij de achterophanging met 

regelbare pneumatische compensatie 
kan de laaddrempel 7 cm verlaagd 

of verhoogd worden.
PAGINA 49

COMPLEET GAMMA 

BESTELWAGENS
Dit zijn 8 modellen die kunnen worden 
geconfigureerd naargelang uw behoeften.
PAGINA 46 - 47

PAGINA 49

BREDE ZIJDELINGSE 

SCHUIFDEUREN
Tot 1,25 m breed.

Keuzen tussen nieuwe versie 
naargelang uw bedrijfsactiviteiten.

DRIVER EN WORKER

PAGINA 44 - 45
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CITROËN JUMPER

De Citroën Jumper is voortaan verkrijgbaar in een versie die speciaal werd ontwikkeld 
voor professionele gebruikers die lange tochten maken in en buiten de stad. 
Hij onderscheidt zich door zijn aangenaam rijcomfort, zowel in de stad als op 
de weg, en zijn talloze rijhulpsystemen: achteruitrijcamera, navigatiesysteem en 
Safety pack (inclusief Active Safety Brake, waarschuwing bij ongewild overschrijden 
van de rijstrookmarkering, automatische ontsteking van de dimlichten, automatische 
omschakeling tussen dim- en grootlichten, automatische ruitenwisser vooraan 
en herkenning van snelheidsborden en snelheidsaanbevelingen).

Deze versie van de Citroën Jumper is herkenbaar aan zijn zwarte wielkasten en werd 
speciaal ontworpen voor professioneel gebruik in veeleisende werkomstandigheden, 
alsook voor het vervoer van materiaal en medewerkers op werven die soms moeilijk 
bereikbaar zijn. Om een optimale veiligheid van zowel de inzittenden als de lading 
te garanderen, is hij voorzien van een beschermplaat onder de motor, spatlappen 

vooraan en achteraan en een snelheidsregelaar/-begrenzer. Ook heeft hij een 
verbeterde tractie dankzij de all season banden en Hill Assist Control.

DRIVER
-UITVOERING

WORKER
-UITVOERING
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CITROËN JUMPER

2
,7

6
 m

4,96 mL1H1

2
,5

2
 m

2
,2

5
 m

5,41 mL2H2

5,99 mL3H3

6,36 mL4H3

Om op alle behoeften te kunnen inspelen, biedt
Citroën een compleet gamma bestelwagens aan met
4 lengtes (4,963 m tot 6,363 m) en 3 hoogtes
(2,254 m tot 2,764 m). Rechthoekige vormen
achteraan zorgen voor een maximaal laadvolume.

4 LENGTES

EN 3 HOOGTES

Om exact te kunnen inspelen op uw 
behoeften, biedt de Citroën Jumper uw 
onderneming een opmerkelijk uitgebreide 
keuze uit ruim 7 configureerbare modellen.

CONFIGURATIES VAN 

DE CITROËN JUMPER

OPEN LAADBAK CABINE

LAADVLOER-CABINE

OPEN LAADBAK DUBBELE CABINE

KIEPBAK

GESLOTEN BESTELWAGEN

CHASSIS DUBBELE CABINE

CHASSIS-CABINE
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CITROËN JUMPER

Om gemakkelijker te laden, kunnen de twee klapdeuren achteraan 
in een hoek van 96° of 180° geopend worden. Ze worden stevig 
vastgehouden door een handig systeem met wegklapbare 
trekstangen. Als optie zijn de klapdeuren ook verkrijgbaar met 
een openingshoek van 270°. Dankzij speciale scharnieren kunnen 
ze dan tot tegen de flanken van het voertuig worden geklapt. 
Binnenin beschermt de stalen scheidingswand de bestuurder en 
de passagiers tegen voorwerpen uit de laadruimte en lawaai.
Met 1,42 m tussen de wielkasten, 1,87 m tussen de wanden,
en deuren achteraan die tot 2,03 m hoog zijn (beste cijfers in zijn 
segment), zijn de prestaties van de Citroën Jumper ongeëvenaard 
in zijn klasse.

Uithoudingstest van de deuren: de deuren vooraan, de zijdelingse schuifdeuren 
en de deuren achteraan worden 500.000 keer dichtgeklapt, waarmee 10 jaar gebruik 
in extreme klimatologische omstandigheden wordt gesimuleerd.

LAADRUIMTE
EEN BEDRIJFSVOERTUIG OP MAAT

TOT 

270°

TOT

17 m3
TOT 

1,90 t 1,42 m

TOT 

4,07 m
TOT 

2,16 m

Met twee zijdelingse schuifdeuren* blijft laden en lossen 
in alle omstandigheden gemakkelijk. Afhankelijk van 
de versie is de opening van elke zijdelingse schuifdeur 
tussen 1,075 m en 1,250 m breed en tussen 1,485 m 
en 1,755 m hoog. 

* De 2de is als optie verkrijgbaar.

ZIJDELINGSE 

SCHUIFDEUREN
EEN BESTELWAGEN ONTWIKKELD 
OM GEMAKKELIJK TE LADEN EN LOSSEN

De Citroën Jumper kan worden uitgerust 
met een achterophanging met regelbare 
pneumatische compensatie, die de 
laaddrempel verlaagt of verhoogt met 60 tot 
70 mm om vlotter te kunnen laden en lossen.

LAADDREMPEL ZIJDELINGSE

SCHUIFDEUREN
EEN BESTELWAGEN ONTWIKKELD
OM GEMAKKELIJK TE LADEN EN LOSSEN

De Citroën Jumper kan worden uitgerust 
met een achterophanging met regelbare 
pneumatische compensatie, die de 

LAADDREMPEL
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Vooraan in het ruime interieur is er plaats voor max. 3 personen. 
De grote ruitoppervlakken zorgen voor een zeer ruim gezichtsveld 
en veel licht. Ook aan het geluidscomfort werd veel aandacht 
besteed, met een stevige isolerende scheidingswand die lawaai 
aanzienlijk beperkt. Bovenaan de middenconsole is een nieuw 
schrijfoppervlak voorzien dat geschikt is voor alle documenten en 
gebruikt kan worden als houder* voor een tablet van maximaal 
10” of een smartphone vanaf 4”. Om draagbare apparaten op te 
laden is het dashboard uitgerust met een USB-oplaadaansluiting*. 
Ook de passagiersbank vooraan biedt een schrijfoppervlak. Dat is 
geïntegreerd in de rugleuning van de middelste zetel en creëert 
een schrijftafel als hij wordt neergeklapt.

* Als optie verkrijgbaar.

GEMAAKT 

OM TE WERKEN
EEN ECHT MOBIEL KANTOOR

Het samenhangende en verfijnde interieur zet functionaliteit, 
welzijn en gebruiksgemak op de eerste plaats. Het resoluut 
moderne stuur geeft van bij het eerste contact een robuuste 
indruk. Alle bedieningen en systemen zijn optimaal geïntegreerd 
in het dashboard. Werk en rijplezier gaan hand in hand in de 
Citroën Jumper, dankzij een boordcomputer, een mp3-compatibel 
audiosysteem en bluetooth*.
In het midden van het dashboard is standaard een 12V-aansluiting 
voorzien voor een smartphone of een draagbaar apparaat.

* Afhankelijk van de versie. Vereist een compatibele smartphone.

DAGDAGELIJKS COMFORT
MODERN EN PERFORMANT

CITROËN JUMPER

De versie op de afbeelding stemt niet overeen met de versie die in België wordt verkocht.
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De opbergruimte bovenaan de voorruit biedt verbazend veel 
opbergruimte, voor bijvoorbeeld al uw papieren.
De cabine van de Citroën Jumper telt tal van handige opbergruimtes, 
13 in totaal.
Zo zijn er twee gesloten handschoenkastjes (naargelang de versie), 
bekerhouders en een telefoonvak.

Als optie is ook een centraal vak met koeling en slot verkrijgbaar.

ERGONOMISCHE EN 

VEILIGE OPBERGRUIMTES
OPGERUIMD STAAT NETJES

CITROËN JUMPER

De Citroën Jumper is ook beschikbaar met een Dubbele Cabine, 
waardoor het aantal zitplaatsen van 3 naar 7 gaat. De ombouwing 
werd ontwikkeld door constructeur-carrosseriebouwer SNOEKS en 
heeft een groot laadvolume. Opbergruimtes onder de zetels 
vrijwaren een uitstekende nuttige laadlengte.

De versie op de afbeelding stemt niet overeen 
met de versie die in België wordt verkocht.

DUBBELE 

CABINE
TOT 7 PERSONEN

52 53



CITROËN JUMPER

Via het 5” aanraakscherm (afhankelijk van de versie) bedient u het 
navigatiesysteem, maar u luistert er ook mee naar de radio, of naar 
muziek op een smartphone of mp3-speler. De middenconsole is ook 
voorzien van een schrijfoppervlak dat geschikt is voor alle documenten 
of gebruikt kan worden als houder voor een tablet van maximaal 10”.

De versie op de afbeelding stemt niet overeen met de versie die in België wordt verkocht.

TECHNOLOGIE IN HET DAGELIJKSE LEVEN
5” AANRAAKSCHERM EN 11 RIJHULPSYSTEMEN

De Citroën Jumper werd ontworpen als een dagelijks werkinstrument om u het rijden te vereenvoudigen.

De waarschuwing bij het onvrijwillig overschrijden van 
een wegmarkering (AFIL) biedt hulp bij een verslapping 
van de waakzaamheid of een moment van onoplettendheid 
achter het stuur.

Active Safety Brake beperkt het risico op aanrijdingen dankzij 
zijn noodremsysteem.

Het bandendrukcontrolesysteem controleert voortdurend 
de banden en informeert de bestuurder bij een lekke band 
of drukverlies.

De intelligente tractiecontrole maakt het mogelijk om in 
alle veiligheid weg te rijden, ook op sneeuw.

Hill Descent Control helpt de rijsnelheid onder 30 km/u 
te houden wanneer u een steile helling afrijdt.

De snelheidsregelaar/-begrenzer verzekert een sereen rijgedrag.

De waarschuwing voor dwarsverkeer bij het achteruitrijden
detecteert voertuigen links en rechts van de Jumper vanop 
50 meter afstand wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld.

De achteruitrijcamera en parkeersensoren vergemakkelijken
parkeermanoeuvres dankzij een visuele hulp.

De automatische omschakeling tussen dim- en grootlichten 
regelt het gebruik van deze lichten naargelang het verkeer 
en zorgt zo voor optimale nachtelijke rijomstandigheden.

Dodehoekbewaking met inachtname van de grootte van een
eventuele aanhangwagen.

Het systeem herkent snelheidsborden en informeert de 
bestuurder over de na te leven snelheidsbeperking. Deze kan 
de snelheidsaanbeveling aanvaarden en de
regelsnelheid of begrenzingssnelheid bepalen. 
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MOTOREN EN VERSIES

(M) : Metaalkleur – (E) : Effen.

(*) Onder voorbehoud van homologatie. De verbruiks- en CO2-waarden worden gemeten volgens de nieuwe WLTP-cyclus (Verordening EU 2017/948) en de waarden worden omgezet naar de NEDC-cyclus om de verge-
lijkbaarheid met andere voertuigen te verzekeren. Neem contact op met uw verkooppunt voor meer informatie. De waarden houden geen rekening met de gebruiksomstandigheden, de rijstijl, de uitrusting of de opties en 
kunnen variëren naargelang de gebruikte banden. Voor meer informatie over brandstofverbruik en CO2 emissies kunt u de desbetreffende gids raadplegen, die beschikbaar is op de website “Énergivore” en gegevens bevat 
over alle nieuwe personenwagens. https://www.energievreters.be/Intro_Car.aspx?lang=NL

Silica stof (1) (3)

CITROËN JUMPY

Sable
Zand (M)

Banquise 
Wit (E)

Deep 
Blauw (M)

KOETSWERKKLEUREN VELGEN EN WIELDOPPENBINNENBEKLEDINGEN

CITROËN BERLINGO VAN

Mica Grijs stof (1)Acier 
Grijs (M)

Platinium
Grijs (M)

CITROËN JUMPER

Darko stof (1)Banquise 
Wit (E)

Golden White 
Beige (M)

Imperial 
Blauw (E)

Fer
Grijs (M)

Lago Azzuro 
Blauw (M)

Tiziano
Rood (E)

Graphito 
Zwart (M)

Line 
Blauw (E)

Mix Tep/
stof Mica (1) (2)

17" wieldoppen 
"DEMI-STYLE"

17" wieldoppen 
"PENTAGON"

17" grijzen 
lichtmetalen velgen 

"CURVE"

16" wieldoppen 
"DEMI-STYLE"

15" en 16" 
wieldoppen 

"DEMI-STYLE"

Wieldop 
"DEMI-STYLE"

16" wieldoppen 
"SPYKE"

15" wieldop 16" wieldopTep Pierce

16" lichtmetalen velf 
"STARTLIT"

Full Onyx Zwart

Acier 
Grijs (M)

Onyx 
   Zwart (E)

Banquise
Wit (E)

Platinium
Grijs (M)

Acier
Grijs (M)

VERBRUIK EN CO2-UITSTOOT NEDC-CYCLUS*

Motoren
Stad

(l/100 km)
Buiten de stad 

(l/100 km)
Gemengd

(l/100 km)
CO2-uitstoot 

(g/km)

1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 5,4 4,7 Vanaf 4,9 tot 5,0 Vanaf 130 tot 131

1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 5,0 4,6 Vanaf 4,7 tot 4,8 125

2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 Vanaf 6,1 tot 6,2 Vanaf 4,9 tot 5,0 5,4 Vanaf 142 tot 143  

2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 5,8 Vanaf 4,8 tot 5,0 Vanaf 5,2 tot 5,3 Vanaf 137 tot 141

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 Vanaf 5,9 tot 6,2 Vanaf 5,0 tot 5,1 Vanaf 5,3 tot 5,5 Vanaf 141 tot 146

VERBRUIK EN CO2-UITSTOOT NEDC-CYCLUS*

Motoren
Stad

(l/100 km)
Buiten de stad 

(l/100 km)
Gemengd

(l/100 km)
CO2-uitstoot 

(g/km)

Maat M 1.5 BlueHDi 75 S&S MAN 4,5 3,9 4,1 109

Maat M 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN Vanaf 4,4 tot 4,6 Vanaf 3,9 tot 4,1 Vanaf 4,1 tot 4,3 Vanaf 107 tot 113

Maat M 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 Vanaf 4,9 tot 5,1 Vanaf 4,1 tot 4,3 Vanaf 4,4 tot 4,6 Vanaf 117 tot 120

Maat M 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Vanaf 4,6 tot 4,7 Vanaf 4,2 tot 4,3 Vanaf 4,3 tot 4,5 Vanaf 114 tot 117

Maat M 1.2 PureTech 110 S&S MAN6 Vanaf 6,2 tot 6,5 Vanaf 4,8 tot 5,1 Vanaf 5,3 tot 5,6 Vanaf 121 tot 127

Maat M 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Vanaf 6,1 tot 6,3 Vanaf 5,0 tot 5,2 Vanaf 5,2 tot 5,6 Vanaf 119 tot 127

VERBRUIK EN CO2-UITSTOOT NEDC-CYCLUS*

Motoren
Stad

(l/100 km)
Buiten de stad 

(l/100 km)
Gemengd
(l/100 km)

CO2-uitstoot 
(g/km)

2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6 Vanaf 5,9 tot 6,3 Vanaf 5,9 tot 6,1 Vanaf 5,9 tot 6,2 Vanaf 154 tot 163

2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6 Vanaf 5,9 tot 6,9 Vanaf 5,8 tot 6,3 Vanaf 5,8 tot 6,7 Vanaf 153 tot 175

2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6 Vanaf 5,9 tot 6,8 Vanaf 5,9 tot 6,3 Vanaf 5,9 tot 6,6 Vanaf 154 tot 174
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3,3 à 4,4* 650 à 1 000 1,81 à 3,44* 1,229 1,270 4,403 à 4,753 2,107 1,820 à 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

3,3 à 4,4* 650 à 1 000 1,81 à 3,44* 1,229 1,270 4,403 à 4,753 2,107 1,820 à 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

3,3 à 4,4* 650 à 1 000 1,81 à 3,44* 1,229 1,270 4,403 à 4,753 2,107 1,820 à 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

3,3 à 4,4* 650 à 1 000 1,81 à 3,44* 1,229 1,270 4,403 à 4,753 2,107 1,820 à 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

CONTROL x x x x x x x

CLUB x x x (2) x x x x x x x x x

WORKER x x x x x x x x x

DRIVER x x x x (2) x x x x x x x x x x

8 tot 17 1.155 tot 1.945 2,67 tot 4,07 1,422 1,66 tot 2,17 4,963 tot 6,363 2,508 tot 2,770 2,254 tot 2,764 1,075 et 1,250 1,485 tot 1,755 1,562 1,52 tot 2,03

8 tot 17 1.155 tot 1.945 2,67 tot 4,07 1,422 1,66 tot 2,17 4,963 tot 6,363 2,508 tot 2,770 2,254 tot 2,764 1,075 et 1,250 1,485 tot 1,755 1,562 1,52 tot 2,03

8 à 17 1.155 tot 1.945 2,67 à 4,07 1,422 1,66 à 2,17 4,963 à 6,363 2,508 à 2,770 2,254 à 2,764 1,075 et 1,250 1,485 à 1,755 1,562 1,52 à 2,03

8 tot 17 1.155 tot 1.945 2,67 tot 4,07 1,422 1,66 tot 2,17 4,963 tot 6,363 2,508 tot 2,770 2,254 tot 2,764 1,075 et 1,250 1,485 tot 1,755 1,562 1,52 tot 2,03

CONTROL x x (1) x x x x x x

CLUB x x (1) x x x x x x x x x x

DRIVER x x (1) x x x x x x x x x x x x

4,6 tot 6,6* 1.000 tot 1.400 2,16 tot 4,0* 1,258 1,40 4,609 tot 5,309 2,204 1,895 tot 1,945 0,745 tot 0,935 1,238 tot 1,241 1,282 1,220

4,6 tot 6,6* 1.000 tot 1.400 2,16 tot 4,0* 1,258 1,40 4,609 tot 5,309 2,204 1,895 tot 1,945 0,745 tot 0,935 1,238 tot 1,241 1,282 1,220

4,6 tot 6,6* 1.000 tot 1.400 2,16 tot 4,0* 1,258 1,40 4,609 tot 5,309 2,204 1,895 tot 1,945 0,745 tot 0,935 1,238 tot 1,241 1,282 1,220

CONTROL x x x x x x x x x x

CLUB x x x x x x x x x x x

WORKER x x x x x x x x x x x x

DRIVER x x x x x x x x x x x x x

3,3 tot 4,4* 650 tot 1.000 1,81 tot 3,44* 1,229 1,270 4,403 tot 4,753 2,107 1,820 tot 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

3,3 tot 4,4* 650 tot 1.000 1,81 tot 3,44* 1,229 1,270 4,403 tot 4,753 2,107 1,820 tot 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

3,3 tot 4,4* 650 tot 1.000 1,81 tot 3,44* 1,229 1,270 4,403 tot 4,753 2,107 1,820 tot 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

3,3 tot 4,4* 650 tot 1.000 1,81 tot 3,44* 1,229 1,270 4,403 tot 4,753 2,107 1,820 tot 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

CITROËN

BERLINGO VAN

STANDAARD UITRUSTINGEN*

VOLUMES EN AFMETINGEN (BESTELWAGENS)

* Niet volledige lijst – (1) En passagier(s) airbag(s) - (2) Behalve TMTG >3,5 t (rijbewijs C) - (3) Vereist een compatibele smartphone.

CITROËN 

JUMPER

* met Moduwork 
inklapbare zetels .
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* Extenso® inklapbare zetel.
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OMGEBOUWDE VOERTUIGEN 

OPLOSSINGEN OP MAAT

MEDISCHE
BIJSTAND

Citroën heeft zeer veel ervaring 
met de ontwikkeling van 
voertuigen voor medische 
bijstand. Voertuigen op 
Jumpy- en Jumper-basis worden 
voorzien van een op maat 
gemaakte medische cel, 
ergonomische voorzieningen 
om de interventieteams 
doeltreffend te laten werken, 
en een specifieke ophanging 
voor het comfort van de 
vervoerde personen.

Met zijn gamma omgebouwde 
"EASY PACK"-voertuigen biedt 
Citroën een reeks betrouwbare, 
stevige en hoogwaardige 
bedrijfsvoertuigen die perfect 
worden afgestemd op uw 
behoeften en prioriteiten. 
Of u nu actief bent in de bouw 
of in de sector van de openbare 
werken, u krijgt een voertuig 
dat exact aansluit bij uw 
activiteit.
Alle voertuigen uit het gamma 
worden uitgerust met 
BlueHDi-motoren die voldoen 
aan de Euro 6-emissienormen.

GEÏSOLEERDE 
VOERTUIGEN 
EN VOERTUIGEN MET 

ACTIEVE KOELING

Citroën ontwikkelde op basis van 
de Berlingo Van, Jumpy 
en Jumper een ruim gamma 
geïsoleerde voertuigen en 
voertuigen met actieve koeling 
voor het transport van 
bederfelijke voedingswaren.

Ze voldoen aan de noden 
van professionals uit 
de voedingssector en 
voedingsdistributie.

Of u nu een vereniging, groep 
of privépersoon bent, de 
Berlingo Van -, Jumpy- en 
Jumper-modellen garanderen 
comfort en veiligheid voor uw 
passagiers. Ook aan de 
toegankelijkheid werd veel zorg 
besteed (oprijplaat, lift, 
verlagingssysteem).

VERVOER
VAN PERSONEN
MET BEPERKTE 

MOBILITEIT

BOUW EN
OPENBARE WERKEN

Voor het transport van zelfs de 
zwaarste ladingen, zowel in de 
stad als daarbuiten, biedt Citroën 
een uitgebreid gamma 
voertuigen met kiepbak en 
voertuigen met open laadbak op 
basis van de Berlingo Van, Jumpy 
en Jumper. De versies met 
Dubbele Cabine bieden dan weer 
een nuttige laadlengte tot 3 m en 
een nuttig laadvermogen tot 
1.200 kg. Ze zijn uitgerust met 
een bank op de tweede rij en 
kunnen naargelang het voertuig 
tot 7 personen vervoeren. 

HANDEL
EN DIENSTEN

Citroën biedt vernieuwende 
technische oplossingen voor 
mobiele winkels met specifieke 
inrichting (bakkerij, viswinkel, 
vleeswaren, pizza's, snacks), 
compacte en doeltreffende 
voertuigen voor wegenwerken 
en -onderhoud, takel- en 
sleepvoertuigen, voertuigen met 
ingerichte werkplaats voor snelle 
interventies, en lijkwagens. De 
inrichtingen zijn beschikbaar op 
basis van Berlingo Van, Jumpy 
en Jumper.

Citroën biedt een ruim gamma 
bestelwagens met groot volume 
aan op basis van de Jumper 
Laadvloer-cabine en de Jumper 
Chassis-cabine. Ze hebben een 
nuttig laadvolume tot 23 m³. 
U hebt de mogelijkheid om de 
materialen en uitrusting te 
kiezen die het best zijn 
afgestemd op uw activiteiten.

BESTELWAGENS 
MET GROOT VOLUME

Citroën levert maatwerk 
afgestemd op de meest 
uiteenlopende behoeften, zoals 
de ombouwing van 
personenwagen naar 
bedrijfsvoertuig, de inrichting 
van een personenwagen als 
rijschoolauto, 
vierwielaandrijving, enz. 
De adviseurs van Citroën in de 
verkooppunten zullen u graag 
helpen om uw plannen te 
realiseren.

ANDERE 
TOEPASSINGEN

Fotocredits : Durisotti/Gruau.
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BUSINESS CENTERS

C O N T R A C T

CONTRACT GARANTIEVERLENGING : TOT 6 JAAR bijkomende garantie, van 10.000 tot 200.000 km (1). Verlenging van de constructeursgarantie (2).
 Citroën Assistance 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Onmiddellijke identifi catie in het hele Citroën-netwerk.

GARANTIE & ONDERHOUD : TOT 8 JAAR, van 10.000 tot 200.000 km (1). Voordelen van het contract onderhouds- en contractverlengingscontract.
 Verlenging van de constructeursgarantie (2). 

SERVICE INBEGREPEN :  TOT 6 JAAR bijkomende garantie van 10.000 tot 200.000 km (1). Voordelen van het contract onderhouds- 
 en garantiecontract. Vervanging van slijtdelen (behalve banden).

(1) Naargelang wat het eerst wordt bereikt. Kilometerstand te rekenen vanaf 0. Looptijd te rekenen vanaf de datum van inverkeerstelling. (2) De constructeursgarantie gaat niet in tegen de wettelijke 
rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen.  Deze rechten worden niet beïnvloed door de constructeursgarantie.

W A A R B O R G

CONSTRUCTEUR (1) : 2 JAAR, herstelling of vervanging van defecte onderdelen. Citroën Assistance 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

LAK : 3 JAAR voor personenwagens. 2 jaar voor bedrijfsvoertuigen.

ANTIPERFORATIE : 12 JAAR voor personenwagens. 5 jaar voor bedrijfsvoertuigen.

(1) De constructeursgarantie gaat niet in tegen de wettelijke rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door de constructeursgarantie. 
Voor bijkomende informatie raadpleegt u de gedetailleerde voorwaarden in uw Citroën-verkooppunt.

DOWNLOAD DE MOBIELE APP SCAN MY CITROËN

om alle boorddocumentatie binnen handbereik te hebben! Dankzij de 'augmented reality' scant u 
de elementen van uw wagen en krijgt u rechtstreeks toegang tot de elementen die u interesseren.

ALLES IS INBEGREPEN, U HOEFT ENKEL NOG TE TANKEN.
Met Private Lease van PSA Finance is alles, behalve de brandstof, inbegrepen. Zodra u intekent, weet u exact waar u aan toe bent en waar u naartoe gaat aan het stuur 
van uw auto. Het Private Lease product is een verhuur op lange termijn zonder aankoopoptie, voorbehouden aan particulieren woonachtig in België, aangeboden door 
PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussels, KBO nr. 0417.159.386, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A, onder voorbehoud van 
goedkeuring van het dossier. Inbegrepen diensten zijn de volgende: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijks Verkeersbelasting, totale garantie, 
Citroën TotalDrive (onderhoud, werkuren en slijtagestukken), bijstand, Verzekering BA en schadedekking voertuig.

Met de langetermijnverhuur van Free2Move Lease Belgium kunt u uw Citroën, en ook bedrijfsvoertuigen, verhuren aan voorwaarden die aangepast zijn aan uw 
beroepsactiviteit en aan de omvang van het wagenpark van uw onderneming. De duur (24 tot 60 maanden) en de kilometerstand (tot 200.000 km) die bij de 
ondertekening van het contract werden bepaald, blijven op elk moment aanpasbaar, afhankelijk van uw werkelijke gebruik van het voertuig. Ons huuraanbod geeft 
ook toegang tot een zeer compleet gamma van diensten en geconnecteerde services. Free2Move Lease Belgium, afdeling van PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), 
Bourgetlaan 20, 1130 Brussel, KBO-nr. 0417.159.386, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A. Ontdek onze aan  biedingen en diensten op www.free2move-lease.be 

EVALUEER, PLAATS EN DEEL UW MENING OVER UW VOERTUIG ONLINE

of in een Citroën-verkooppunt na de aankoop of na een interventie op uw voertuig in de werkplaats. 
De beoordeling en uw mening worden gepubliceerd op de website van Citroën.

klantbeoor-

delingen

citroen.be

DOWNLOAD DE MOBIELE APP MY CITROËN

en profiteer van een gepersonaliseerde opvolging van uw wagen en alle Citroën-diensten vanop 
uw smartphone.

Citroën verkiest Total – De voertuigen van Citroën worden in de hele EU verkocht. Hun uitrusting kan van land tot land verschillen. Voor meer informatie over de uitrusting van elk model uit het Citroën-gamma kunt u terecht in het document “Technische kenmerken en

belangrijkste uitrusting” bij deze brochure, of in uw Citroën-verkooppunt. De weergave van koetswerkkleuren is enkel richtinggevend aangezien de drukprocedés geen natuurgetrouwe weergave mogelijk maken. Dit document heeft betrekking op de voertuigen die in de EU 

op de markt worden gebracht. De informatie over de modellen en hun kenmerken stemt overeen met de toestand op het ogenblik dat dit document werd gedrukt, en mag niet worden beschouwd als contractueel bindend. Citroën behoudt zich het recht voor om de technische

kenmerken van de voorgestelde modellen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder verplichting om dit document aan te passen. Automobiles Citroën verklaart dat het, door toepassing van de bepalingen van Richtlijn 2000/53/EG van 8 september 2000 

betreffende autowrakken, de door de Richtlijn vastgelegde doelstellingen behaalt en dat gerecycleerde materialen gebruikt worden in de producten die het op de markt brengt. Verantwoordelijke uitgever: Anne-Laure Brochard - Citroën Belux nv - Bourgetlaan 20, 1130 

Brussel - KBO-nr.: 0448813060, FSMA-nr.: 019653A, tel. nr.: 022066800 – Milieu-informatie [KB 19/03/2004] www.citroen.be - www.citroen.lu
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OM HET CITROËN-GAMMA TE ONTDEKKEN
Surf naar www.citroen.be of download de gratis app.




