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Citroën C8 - Uitrustingsniveaus
CITROËN C8 AMBIANCE LUXE
- 16” lichtmetalen wielen “Ispahan” icm Michelin banden

- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

- ESP met ASR

- Elektrisch bedienbare zij-schuifdeuren (ook met afstandsbediening)

- ABS + EBD

- Lederen stuurwiel

- Automatisch inklapbare buitenspiegels

- Lendesteunverstelling bestuurdersstoel

- Automatisch inschakelende verlichting

- MyWay navigatiesysteem met geïntegreerd kleurenscherm en Bluetooth® hands-free

- Automatische airconditioning met 4 klimaatzones

- Parkeersensoren achter

- Bandenspanningscontrolesysteem

- Radio CD/MP3 speler

- Cruise control met snelheidsbegrenzer

- Regensensor

- Draaibare bestuurdersstoel
- Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Beste lezer,

- Velours bekleding “Moara”
- Zelfdimmende binnenspiegel
- Zonneschermen op tweede en derde zitrij

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 C8 - Prijzen
							
Consumentenprijzen in €		
Uitrustingsniveau Versnellingsbak
Energielabel
CO2 (g/km)
Bijtelling
incl. btw/bpm	bpm
excl. btw/bpm
DIESEL								
HDi 135
Ambiance Luxe
H6
C
155
25%
44.800
13.113
26.628
HDi 160
Ambiance Luxe
H6
C
155
25%
48.490
13.427
29.464
HDi 160 Automaat
Ambiance Luxe
A6
F
189
25%
55.290
19.036
30.466
Prijzen exclusief leges (€ 47,25) en verwijderingsbijdrage € 37,82 excl. BTW (€ 45,00 incl. BTW)
Kosten rijklaarmaken€ 639 excl. BTW (€ 760 incl. BTW). Hierin zijn opgenomen: transport naar dealer, deconserveren, poetsen, nul-beurt en lifehammer.

Beste lezer,

						
Consumentenprijzen* in €			
CITROËN FreeDrive
					incl. btw
excl. btw
CITROËN FreeDrive Basis, 36 maanden en 40.000km					
499
419
CITROËN FreeDrive Basis, 48 maanden en 40.000km					
789
663
CITROËN FreeDrive Basis, 60 maanden en 40.000km					
989
831

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.

*	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.

						
Consumentenprijzen in €			
						incl. btw
excl. btw
Accessoires tegen meerprijs								
Lederen bekleding in diverse designs en kleurmogelijkheden					
1399		
1.176
Achterspoiler met geïntegreerd LED derde remlicht					
399		
335
Striping in diverse motieven						
252		
212
Chrome exterieuraccenten, vanaf						
73		
61
Parkeerhulp, vanaf						
389		
327
		
Trekhaak (incl. kabelset)						
598		
503
WiFi module - draadloos internet						
599		
503
Vanafprijzen inclusief montage, informeer uw dealer voor een exact overzicht van alle beschikbare accessoires voor de Citroën C8. Accessoires worden naderhand gemonteerd en leveren daardoor géén extra bijdrage op voor uw maandelijkse bijtelling
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Citroën C8 - Prijzen
		
									 Consumentenprijzen in €
				
Optiecode Ambiance Luxe incl. btw/bpm	bpm
excl. btw/bpm
Opties tegen meerprijs								
O1 3 Elektrisch bedienbare open daken, per zitrij een individueel bedienbaar
		
1.710
146
TC10
open dak met extra centrale bediening vanaf de bestuurdersplaats”			
		
830
71
O2 3-persoons achterbank voor een extra zitrij (niet mogelijk i.c.m. Pack Exclusive)		
AN03
		
750
64
O3 2 Additionele stoelen voor een extra zitrij				
AN01
		
680
58
O4 Metallic of Parelmoerlak				
0MM0
		
425
36
O5 Vernislak Noir Onyx				
0NXY

1.3149
638
576
523
327

Beste lezer,

OPTIEPAKKETTEN tegen meerprijs								
P1 Pack Exclusive 5 zitplaatsen:
- Lederen bekleding in Mistral donkergrijs
		
3.560
304
0PZ9
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met geheugen
- Xenon koplampen met koplampsproeiers
- Parkeersensoren vóór				
P2 Pack Exclusive 7 zitplaatsen (Prijs is exclusief de prijs van de twee extra stoelen):
- Lederen bekleding in Mistral donkergrijs
		
4.310
368
0PZ9
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met geheugen
- Xenon koplampen met koplampsproeiers
- Parkeersensoren vóór				

2.736

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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S = STANDAARD         = OPTIE        - = NIET LEVERBAAR

3.313

Citroën C8 - 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.

16” lichtmetalen wielen “Ispahan” en
215/60 R16 H Michelin banden
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Citroën C8 - Technische specificaties
DIESELMOTOR

HDi 135

HDi 160

HDi 160 Aut6

MOTOR
Cilinderinhoud cm3
Emissienorm
Max. vermogen in kW (PK)
bij toeren/min.
Max. koppel in Nm
bij toeren/min.

1997
Euro 5
100 (136)
4000
320
2000

1997
Euro 5
120 (163)
3750
370
1500

1997
Euro 5
120 (163)
3750
400
1750

OVERBRENGINGEN
Versnellingsbak
Aantal versnellingen vooruit

Hand
6

Hand
6

Automaat
6

Beste lezer,

STUURINRICHTING
Type
Stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen troittoirs in m.
Stabiliteitsprograma ESP (Elektronisch Stabiliteitsprogramma) met ASR (Anti-Slip Regeling)
CARROSSERIE
Cw-waarde
ONDERSTEL
Ophanging voor
Ophanging achter
VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal
Bandenmaat
REMSYSTEEM
Voor
Achter
Geventileerd
ABS met EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
BAS Brake Assist en inschakeling alarmlichten bij noodstop

Tandheugel
Variabel, toerental afhankelijk
10,9
Standaard

U heeft een
preview van deze prijslijst
		
		
0,34
geopend. 		 Onder deze preview
kunt u
		
Onafhankelijk, Pseudo MAC Pherson, ‘anti-lift’ voorziening
uw emailadres
invoeren
en achteras
wijd.m.v.
sturen
Onafhankelijk, getrokken
draagarmen, meesturende
flexibele ophangpunten
		
		
u per ommegaande
de originele
versie
lichtmetaal
215/60 R16H
van deze prijslijst op.

VOLUMES (VDA norm) in liters
bij 3 zitrijen (rij 3 maximaal naar voor/achter geplaatst)
bij 2 zitrijen (rij 2 maximaal naar voor geplaatst)
bij 1 zitrij (rij 1 maximaal naar voor geplaatst)
bij 1 zitrij (rij 1 maximaal naar voor geplaatst, t/m dak)
Tankinhoud in ltr
GEWICHTEN (KG)
Rijklaar gewicht (excl. bestuurder)
Nuttige belasting (incl. bestuurder)
Max. toelaatbaar gewicht
Max. aanhangergewicht geremd
Max. aanhangergewicht ongeremd
Max. druk op trekhaak
Max daklast
Max. treingewicht

Schijf, geventileerd
Schijf
Voor
Standaard
Standaard
		

480 / 225
830
2264
2948
80
1738
792
2530
1850
750
76
100
3945

1745
785
2530
1850
750
76
100
3945

1875
715
2590
1865
750
76
100
3930

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

194
17,7
32,2
10,5

203
17,1
31,6
9,8

196
17,8
32,1
10,9

BRANDSTOFVERBRUIK ECE norm. (99/100) ltr./100km
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Gecombineerd
Gecombineerd (km/l)
C02 (g/km)
Energielabel

7,4
5,0
5,9
16,9
155
C

7,4
5,0
5,9
16,9
155
C

9,5
5,9
7,2
13,9
189
F
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Citroën C8 - Uitrustingspecificaties
Ambiance Luxe
DYNAMISCHE SYSTEMEN
ABS met EBD (elektronische remkracht verdeling)
Automatische inschakeling noodverlichting (bij noodstop)
BAS (Brake Assist System)
Cruise control met zelfinstelbare snelheidsbegrenzer
ESP (Elektronisch Stabiliteitsprogramma)+ ASR (Anti-Slip Regeling)
Variabele stuurbekrachtiging
VERLICHTING EXTERIEUR
Koplampen met elliptische techniek
Zijknipperlichten geïntegreerd in koplampunit
Zijknipperlichten geïntegreerd in buitenspiegels
Mistlampen geïntegreerd in koplampunit
Automatische inschakeling koplampen bij duisternis of regen
Xenon-lampen met koplampsproeiers

●
●
●
●
●
●

Beste lezer,

●
●
●
●
●
Pack Exclusive

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.

RAMEN, BESCHERMING, SLOTEN
3 Elektrisch bedienbare open daken, per zitrij een individueel bedienbaar open dak met extra centrale bediening vanaf de bestuurdersplaats
Elektrisch bedienbare zij-schuifdeuren met afstandbediening
Warmtewerende voorruit
Elektrisch bedienbare ramen vóór
Elektrisch bedienbare ramen op tweede zitrij
Uitzetbare achterzijruiten
Zonneschermen geïntegreerd in portierpaneel op tweede zitrij
Zonneschermen geïntegreerd in zijpaneel op derde zitrij
Centrale deurvergrendeling met afstandbediening
Elektrisch integraal kinderslot (voor deuren en elektrische ramen) met bediening vanaf bestuurdersplaats
Automatische vergrendeling achterklep en schuifdeuren als auto rijdende is
Automatisch sluiten van elektrische ruiten bij afsluiting van de auto
Ruitenwissers met snelheidsafhankelijk interval
Ruitenwissers met regensensor
Extra getinte ramen

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AIRCONDITIONING
Temperatuurgeregelde airconditioning in vier zones: rechts en links op eerste zitrij en rechts en links op de tweede zitrij
Ventilatie-openingen op derde zitrij
Pollenfilter
Functie MAX “helder zicht” (snelle ontwaseming)

●
●
●
●

BESTUURDERSPLAATS
In hoogte en diepte verstelbaar 4-spaaks stuurwiel
Versnellingspook op middenconsole
Snelheidsmeter, toerenteller, brandstofmeter en temperatuurmeter centraal op het dashboard
Sigarettenaansteker en 12V-accessoireaansluiting op middenconsole

●
●
●
●

DASHBOARD, INSTRUMENTENPANEEL
Boordcomputer
Controlefuncties met informatiedisplay boven het stuur
Akoestisch waarchuwingssignaal “sleutel in contact” en “vergeten verlichting”
Waarschuwing geopende deuren
Bandenspanningindicator

●
●
●
●
●
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STOELEN
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Lendesteunverstelling bestuurdersstoel
Verstelbare armsteunen voor
Draaibare bestuurdersstoel
Vliegtuigtafeltjes op achterzijde voorstoelen
Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie
Verwarmde voorstoelen
Geleiderails voor Quickfix verankeringssysteem van de stoelen voor op tweede en derde zitrij
3 omklapbare en uitneembare individuele stoelen op tweede zitrij
2 extra individuele stoelen op derde zitrij, opklapbaar en uitneembaar
1 bankje op 3e zitrij voor 3 personen (niet mogelijk i.c.m. Pack Exclusive)
Stoelen verstelbaar in lengte op tweede en derde zitrij
Verstelbare en kantelbare hoofdsteunen op tweede zitrij
Isofix bevestigingspunten voor kinderzitjes op tweede zitrij (3x)

●
●
●
●
●
Pack Exclusive
Pack Exclusive

●
●

●
●
●

Citroën C8 - Uitrustingspecificaties
Ambiance Luxe
VEILIGHEID
In hoogte verstelbare veiligheidsgordels op eerste en tweede zitrij
Pyrotechnische gordelspanners met spanningsbegrenzers vóór
Drie driepunts veiligheidsgordels achter, zijgordels met spanningsbegrenzers
Zijairbags t.b.v. thorax-bescherming vóór
Gordijnairbags t.b.v. hoofdbescherming voor- en achterpassagiers
Passagiersairbag met sleutel uitschakelbaar (i.v.m.montage kinderzitje)
Kinderslot, elektrisch bediend

●
●
●
●
●
●
●

SPIEGELS EN PARKEERHULP
A-spherische buitenspiegel bestuurder, verwarmd en elektrisch bedienbaar
Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegel bijrijder
Automatisch inklapbare buitenspiegels bij afsluiting auto
Electrochrome (zelfdimmende) binnenspiegel
Extra centraal binnenspiegeltje om kinderen in de gaten te houden
Parkeersensoren achter
Parkeersensoren vóór

Beste lezer,

INTERIEUR
Verchroomde afwerking van pookknop
Lederen stuurwiel, pookknop en pookhoes
Centrale binnenverlichting met 2 spots op iedere zitrij
Kofferruimte verlichting
Drempelverlichting voorportieren
12V aansluiting in rechter zijpaneel op derde zitrij
Stoffen bekleding “Reps” met Velours “Area” donkergrijs
Lederen bekleding “Claudia” in Mistral donkergrijs
OPBERGMOGELIJKHEDEN
Afsluitbare opbergruimtes in dashboard bestuurder en passagier
Afsluitbaar dashboard kastje aan de bestuurderszijde
Opbergruimte onder de stuurkolom
Multifunctionele lade in middenconsole
Gekoelde opbergruimte in middenconsole
Lade onder de passagiersstoel
Opbergmogelijkheden in voor- en achterportieren
Hoedenplank met uitrolbaar afdekzijl (alleen 5 zitplaatsen)
Hoedenplank (bij 6 of meer zitplaatsen)
AUDIO
Radio CD met frontlader en 8 speakers
Bediening aan de stuurkolom
Snelheidsafhankelijke volumeregeling van de radio
MP3-afspeelmogelijkheid

●
●
●
●
●
●

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.
Pack Exclusive

●
●
●
●
●
●
●

Pack Exclusive

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
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NAVIGATIE- EN TELEFOONSYSTEMEN
MyWay Navigatiesysteem met 7 inch 16/9 kleurenscherm, 2D en birdview routeweergave, Bluetooth handsfree telefoonsysteem, SD-kaart met gegevens
West-Europa, Bi-tuner en grafische weergave parkeersensoren

●

EXTERIEUR
Verchroomde handgreep op achterklep
Verchroomde deurhandgrepen
Achterruit van getint glas
Dakdragers, verschuifbaar (allesdragers)

●
●
●
●

WIELEN, BANDEN
Lichtmetalen wielen type “Ispahan” met bandenspanningssensoren
Michelin 215/60 R16H banden

●
●

= STANDAARD
= OPTIE
- = NIET LEVERBAAR

●

Citroën C8 - 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 C8 - 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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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

