
CITROËN C-ZERO



ZERO CO2-UITSTOOT TIJDENS HET RIJDEN

ZERO UITSTOOT VAN SCHADELIJKE UITLAATGASSEN

Met de Citroën C-ZERO maakt Citroën deze ambities waar. Geen CO2-uitstoot tijdens het rijden en geen 
uitstoot van schadelijke uitlaatgassen; de 100% elektrische aandrijving van de Citroën C-ZERO biedt u een
nieuwe kijk op de dagelijkse mobiliteit. Met zijn vloeiende lijnen en verrassend goede prestaties is de Citroën 
C-ZERO een stadsauto waarmee het rijden door de stad een compleet nieuwe ervaring wordt: het rijden gaat 
nagenoeg geruisloos. 

De benaming Airdream staat voor de meest geavanceerde technologieën die door Citroën zijn ontwikkeld ter
bescherming van het milieu. Zo is er de micro-hybride e-HDi-technologie, de Full Hybrid-technologie en de
Full Electric-technologie. Auto’s die zijn uitgerust met van één van deze technologieën zijn herkenbaar aan de
benaming Airdream. Met Airdream wil Citroën de huidige en toekomstige generaties behoeden voor de 
risico’s van opwarming van de aarde en langdurig hoge brandstofkosten.
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CITROËN
C-ZERO

100%
ELEKTRISCH

De Citroën C-ZERO valt niet alleen op
door zijn bijzondere, 100% elektrische
aandrijflijn, maar ook door zijn gedurfde
uiterlijk. Een uiterlijk dat velen versteld zal
doen staan. De in het verlengde van de
voorruit liggende motorkap loopt vloeiend
over in het bovenste gedeelte van de
grille. Nadat u nog even naar de 

ondeugende koplampen heeft gekeken,
onderwerpt u de bijzondere vormgeving
aan een nadere blik. Het strakke design
met vloeiende en afgeronde lijnen, het
licht gewelfde dak, het grote glasopper-
vlak: aan alles ziet u dat met de 
Citroën C-ZERO de compacte auto 
volledig is geherdefinieerd. De wendbare

en handzame C-ZERO laat zich eenvou-
dig door de stad manoeuvreren. Rijplezier
krijgt zo een compleet nieuwe betekenis!
Op het gebied van zowel technologie als
design is de C-ZERO een baanbrekende
auto. Het is een waar technologisch hoog-
standje.

FUNCTIE EN VORM

De in deze brochure beschreven uitrusting omvat alle technologie die voor de Citroën C-ZERO beschikbaar is. De beschrijvingen van de
auto’s van Citroën die in Europa op de markt worden gebracht, kunnen van land tot land verschillen. Voor een gedetailleerde beschrijving
van de uitrusting van ieder model van het Citroën-productgamma verwijzen wij u naar de prijslijst, uitrustingsspecificaties en technische
gegevens verkrijgbaar via uw dealer of op www.citroen.nl. 





Vergeet alle tankstations! De Citroën 
C-ZERO wordt aangedreven door een
elektromotor met een vermogen van 49
kW die wordt gevoed door lithium-ion-
accu’s met een capaciteit van 16 kWh.
Deze accu’s leveren alle energie die nodig
is voor de voeding van zowel de elektro-
motor, de airconditioning als het verwar-
mingssysteem. De accu’s worden
binnen 9 uur volledig opgeladen via een
kabel die kan worden aangesloten op
220 V - 10 A. Het is ook mogelijk de
accu in 30 minuten voor 80% op te
laden door deze aan te sluiten op een
speciaal snellaadstation. Om het zwaar-
tepunt van de C-ZERO te verlagen, de
botsveiligheid te verhogen en interieur-
ruimte te sparen, bevinden de accu’s zich

tussen de voor- en achterwielen, onder de
vloer. De topsnelheid van 130 km/h en
de actieradius van 150 km zijn ruim 
voldoende voor het afleggen van 
dagelijkse trajecten. Rijden is kinderspel: u
hoeft alleen te sturen, gas te geven en te
remmen. Wanneer u de contactsleutel
omdraait, hoort u in plaats van een 
startende motor een geluidssignaal dat
aangeeft dat de auto klaar is om te rijden.
De C-ZERO heeft naast het lichtnet de
beschikking over nog een energiebron: de
C-ZERO zelf. Tijdens het vaart minderen
(loslaten van het gaspedaal of remmen)
werkt de motor van de C-ZERO namelijk
als generator die de kinetische energie van
de auto omzet in elektrische energie,
waarmee de accu’s worden bijgeladen.

Een display op het instrumentenpaneel
informeert u constant over het energie-
verbruik of de terugwinning van energie,
zodat u aan de hand van deze informatie
uw rijstijl kunt aanpassen om het bijladen
van de accu te bevorderen. De Citroën 
C-ZERO is verbluffend eenvoudig in het
gebruik!

EEN AUTO DIE AANSLUIT
BIJ DE REALITEIT
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De Citroën C-ZERO is ontworpen als auto
voor dagelijks gebruik. Het interieur is dus
ruim en comfortabel. Wanneer u instapt,
trekt het dashboard direct de aandacht.
Het digitale instrumentarium geeft de
snelheid, de laadtoestand van de accu’s
en de gegevens van de boordcomputer
weer, terwijl in de halve cirkel in het 
midden het energieverbruik en de terug-
winning van elektrische energie wordt
weergegeven. Een wijzer beweegt over
deze halve cirkel die bestaat uit drie 
segmenten. De stand van de wijzer is 
afhankelijk van het verbruik van energie
van de accu’s door de motor, de ver-
warming of de airconditioning, of het 
opladen van de accu’s door de motor. In
het strakke design van het dashboard zijn
ook de luchtroosters en de bedienings-
panelen van het audiosysteem en de air-
conditioning opgenomen. Dankzij hun
logische plaatsing zijn deze systemen 
intuïtief te bedienen. Als accessoire is een
portable navigatiesysteem van Garmin 
leverbaar. De voor dit systeem specifieke
houder is harmonieus in het dashboard
geïntegreerd. Om een zo goed moge-
lijke service te bieden en de Créative
Technologie in de praktijk te brengen,
heeft Citroën een nieuw pakket persoon-

lijke diensten ontwikkeld: Citroën eTouch.
U krijgt in uw Citroën C-ZERO de 
beschikking over twee nieuwe diensten:
Citroën Urgence en Citroën Assistance
met lokalisatiefunctie. Deze twee diensten
zijn gedurende de gehele levensduur van
de auto 24 uur per dag en 7 dagen per
week beschikbaar. Dankzij een gps-
module en een geïntegreerde simkaart
wordt de auto bij een storing of een 
ongeval exact gelokaliseerd. Zo kunnen
de hulpdiensten, Citroën Assistance bij
een storing en de publieke hulpdiensten
bij een ongeval, zo snel mogelijk ter
plaatse zijn. Bovendien zullen in de loop
van 2012 twee andere diensten beschik-
baar zijn via uw persoonlijke webpagina
MyCITROËN en op uw smartphone: het
Citroën Virtuele Onderhoudsboekje en 
Citroën Electric Driving. Zo beschikt u 
gelijktijdig over een handleiding en een
hulpmiddel waarmee u kunt controleren
wanneer uw C-ZERO aan een onder-
houdsbeurt toe is. Bovendien geven deze
diensten u informatie over de laad-
toestand van uw accu’s, de actieradius
van uw C-ZERO en de locatie van de
dichtstbijzijnde laadstations: dat scheelt u
een hoop zorgen. Waar u ook bent, u
kunt altijd rekenen op Citroën eTouch.

Voor meer informatie kunt u de alge-
mene gebruiksvoorwaarden raadplegen. 
Wanneer u plaatsneemt in de C-ZERO,
ontdekt u direct het voordeel van een
elektromotor… De passagiers hebben
alle ruimte. Ondanks het compacte 
formaat is de C-ZERO een volwaardige
vierpersoonsauto die ruim en comfortabel
plaats biedt aan vier volwassen inzitten-
den. Het comfort wordt nog verder 
verhoogd door de geruisloze en soepele
elektromotor. De C-ZERO is voorzien 
van grote opbergvakken in de portieren,
waarin u uw persoonlijke spullen kunt 
opbergen. Andere bagage kunt u kwijt in
de praktische bagageruimte, die een 
inhoud heeft van 166 liter. Het rijden
door de stad gaat geruisloos en 
moeiteloos. De Citroën C-ZERO is uitge-
rust met ESP, ABS en een brake-assist-
system voor extra veiligheid bij het
remmen. Ook qua passieve veiligheid
wordt niets aan het toeval overgelaten: de
C-ZERO beschikt over 6 airbags (front-,
zij- en hoofdairbags) die u bij een aan-
rijding maximaal beschermen. Bij de 
Citroën C-ZERO staat alles in het teken
van het milieu, de stad, veiligheid én het
comfort. 

HET ELEKTRISCH RIJDEN 
IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK
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Alleen Citroën verleent service zoals
Citroën
Als u een Citroën koopt, wilt u natuur-
lijk ook alles over onze service weten.
Het comfort dat uw eigen Citroën u
biedt, vindt u terug in onze service. Te
beginnen bij de dealers en alle Citroën-
medewerkers. Zij bieden u de zekerheid
dat u altijd kunt rekenen op hun 
gedegen kennis van zaken. Tevens 
verleent Citroën tal van andere vormen
van service. Het spreekt voor zich dat
er in iedere Citroën-werkplaats gewerkt

wordt volgens de strengste milieuricht-
lijnen.

Citroën Garantie
Met de contractuele fabrieksgarantie
kunt u 2 jaar lang, 7 dagen per week,
24 uur per dag rekenen op hulp-
verlening, reparatie of vervanging van
een defect onderdeel. Op de onder-
delen van de elektrische aandrijving
zoals de accu’s heeft u zelfs 5
jaar/50.000 km recht op de contrac-
tuele garantie.

Citroën FreeDrive
3, 4 of 5 jaar lang geen zorgen over 
onderhoud, reparatie en onvoorziene 
kosten? Met Citroën FreeDrive wordt aan
al uw eisen op mobiliteitsgebied voldaan!
En omdat deze wensen voor iedereen 
verschillend zijn, biedt Citroën FreeDrive
verschillende pakketten: FreeDrive Basis,
Plus en Pro. Binnen elk pakket kunt u ook
nog eens kiezen voor een looptijd en 
kilometrage dat het beste bij u past. Vraag
uw dealer naar de mogelijkheden.

CITROËN
TOT UW DIENST!
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Citroën Assistance
Hoe veilig en betrouwbaar uw Citroën ook
is, u kunt altijd wel een keer te maken krij-
gen met pech. Citroën Assistance staat
dag en nacht in bijna geheel Europa, 7
dagen per week, gereed om u in geval
van mechanische pech snel weer op weg
te helpen. In Nederland belt u het gratis
nummer: 0800 - 022 22 44. 

Citroën Snelservice
U kunt hier zonder afspraak terecht voor
onverwachte ongemakken. Bijvoorbeeld

voor het vervangen van (primaire) accu’s
en ruitenwisserbladen, het vernieuwen van
banden en uitlaten, het repareren van 
verlichting en ruiten. Maar ook voor een
snelle bandencontrole kunt u bij ons 
terecht.

Vervangend vervoer 
Mocht uw auto, om wat voor reden dan
ook, in de Citroën-werkplaats staan, dan
hoeft u nooit zonder auto te zitten. Uw
dealer kan u meer vertellen!

Citroën Carrosserie Express
Bij Citroën Carrosserie Express kunt u 
direct terecht voor reparaties en 
schadeherstel. 

Citroën Accessoires
Bij Citroën kunt u kiezen uit een breed
aanbod van onderdelen en accessoires.
Geselecteerd voor u volgens strenge 
veiligheidsnormen.
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BEKLEDINGEN

(M) = metalliclak    (P) = pareleffectlak    (V) = vernislak 
De metallic- en pareleffectlakken zijn leverbaar als optie. 

* Afhankelijk van de voorraad.

AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en gewichten: lengte 3.475 mm –
breedte 1.475 mm – hoogte 1.610 mm – 
wielbasis 2.550 mm – draaicirkel 9 m – inhoud 
bagageruimte 166 l – 4 zitplaatsen – leeggewicht
1120 kg – nuttig laadvermogen 330 kg – 5-deurs.

Motor: synchrone motor met permanent magneten
en een vermogen van 47 kW (63 pk) bij 3.500 tot
8.000 t/min, gevoed door lithium-ionaccu’s – 
maximaal koppel 180 Nm tussen 0 en 2.000
t/min – achterwielaandrijving.

Accu’s: oplaadbare lithium-ionaccu’s, in het midden
van de auto onder de vloer geplaatst – actieradius
tot 150 km – accu’s bestaande uit 88 cellen van
50 Ah, opslagcapaciteit 16 kWh, geleverde 
spanning 330 V – oplaadduur 9 uur indien aan-
gesloten op een 220 V 16 A-stopcontact (standaard
voedingskabel bijgeleverd) – in 30 min opladen voor
80% via een speciaal laadstation met een 
enkelfasige wisselstroom van 125 A en een 

spanning van 400 V.

Prestaties: topsnelheid 130 km/h – acceleratie
0 - 100 km/h in ongeveer 16 s – tussenacceleratie
van 60 - 80 km/h in 3,9 s.

Standaard veiligheidsuitrusting: ABS met EBD
en brake-assist – ESP – mistlampen vóór – 6 airbags
(frontairbags, zijairbags en hoofdairbags vóór en 
achter) – 2 driepunts ISOFIX-bevestigingspunten 
achter – geventileerde schijfremmen vóór, trommel-
remmen achter.

Standaard comfortuitrusting: automatische 
verlichting – in twee gelijke delen neerklapbare 
achterbank met verstelbare rugleuningen – elek-
trische semi-automatische airconditioning – stuur-
bekrachtiging – elektrisch bedienbare ruiten vóór en
achter – eTouch (afzonderlijke datacommunicatie-
module voor noodoproep) – led-achterlichten en
-remlichten – boordcomputer – 12 V-aansluiting –

elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels –
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel – audiosys-
teem cd/mp3 met 4 luidsprekers en Bluetooth
handsfree kit – centrale vergrendeling met afstands-
bediening – extra getinte ruiten van de achterpor-
tieren en de achterklep.

Banden: 145/65 R 15 vóór en 175/55 R 15
achter – lichtmetalen 15 inch velgen – nood-
reparatieset voor banden. 

Design: klepje voor de normale laadaansluiting
rechts – klepje voor de snellaadaansluiting links – 
stoffen stoelbekleding Parfait Knit Camel – vloer-
matten vóór en achter – stuurwiel en knop van de
selectiehendel bekleed met zwart leder met Camel-
sierstiksels.

De beschrijvingen van de auto’s van Citroën die in Europa op de
markt worden gebracht, kunnen van land tot land verschillen. Voor
een gedetailleerde beschrijving van de uitrusting van ieder model van
het Citroën-productgamma verwijzen wij u naar de prijslijst, uitrus-
tingsspecificaties en technische gegevens. U kunt ook uw Citroën-
dealer raadplegen. Deze tekst betreft alleen de auto’s die in Europa
op de markt worden gebracht. De informatie over de modellen en
hun kenmerken komt overeen met de beschrijving zoals deze geldt
op het moment dat deze tekst gedrukt is; aan deze informatie kun-

nen geen rechten worden ontleend. Citroën behoudt zich het recht
voor zonder voorafgaande kennisgeving de kenmerken van de ge-
toonde modellen te wijzigen en is daarbij niet gehouden deze tekst
bij te werken. AUTOMOBILES CITROËN verklaart, onder toepas-
sing van de bepalingen in de richtlijn CEE n°2000/53 CE van 18
september 2000 die betrekking hebben op buiten gebruik gestelde
auto’s, dat ze de doelstellingen bereikt die in deze richtlijn zijn vast-
gesteld en dat gerecycled materiaal gebruikt wordt voor de fabricage
van de producten die op de markt worden gebracht. De kleuren van

de carrosserie zoals deze zijn weergegeven vormen een indicatie; de
druktechnieken laten een getrouwe weergave van de kleuren niet toe.
Als u, ondanks de zorg die besteed is aan het samenstellen van deze
brochure, toch een fout meent te ontdekken, aarzel dan niet contact
met ons op te nemen. Voor inlichtingen, bel naar Citroën Klanten-
informatie, telefoonnummer 0800-022 60 90. Voor meer infor-
matie over de service van Citroën kunt u contact opnemen met een
van de verkooppunten van ons netwerk in Nederland. 

PEFC/10-31-1420

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT



www.citroen.nl
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