CITROËN C-ZERO
PRIJSLIJST - JANUARI 2019

CITROËN C-ZERO - VERSIES EN OPTIES MET PRIJZEN
Bedragen (in €)
Motorisatie Versnellingsbak Energielabel CO2 (g/km)
ELEKTRISCH
C-Zero

Elektrisch

Traploos

A

ConsumentenFiscale
Bijtelling
prijs (1)
waarde (2)

BPM

Incl. BTW

Excl. BTW/BPM

22.360

0

21.400

17.686

0

4%

21.400

Bedragen in €
Incl. BTW

BTW

DK13

500

87

413

NA03
NG23

200
100
430
530

35
17
75
92

165
83
355
438

Bestelcode
OPTIEMOGELIJKHEIDEN
Programmeerbare functie met afstandsbediening:
- Activeren van de airconditioningsfuncties (verwarming, airconditioning, ontwasemen)
- Programmeren van opnieuw laden (starttijd en laadtijd)
- Controleren van de laadstatus van de auto.
Verwarmbare bestuurdersstoel en elektrisch verwarmbare buitenspiegels
Laadsnoer 10 meter t.b.v. 8-14A
Metallic lak*
Parelmoerlak*

Excl. BTW

* Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken

Prijs incl. BTW

SPECIFICATIE INBEGREPEN KOSTEN

BTW

Prijs excl. BTW

Adviestarief kosten rijklaar
753,40
130,76
622,64
Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Citroën Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren driehoek, 4 veiligheidsvesten, handschoenen, olieabsorberende mat)
en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl. brandstof.
Leges
Inschrijving in het kentekenregister
39,00
n.v.t
39,00
Tenaamstelling
10,10
n.v.t
10,10
Prijs incl. BTW
37,50
120,00

Recyclingsbijdrage
Beheersvergoeding ARN

BTW
6,51
20,83

Prijs excl. BTW
30,99
99,17

Sinds 1 januari 1995 wordt de recyclingsbijdrage, die wettelijk verplicht is op grond van de wet Milieubeheer, in rekening gebracht.
De recyclingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN).
Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal.
De wettelijke verplichting van de verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate van een schoner milieu.
Automobiles Citroën verklaart dat, door toepassing van de voorschriften in de Europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde
doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt voor de fabricage van producten die door Automobiles Citroën worden verkocht.
Totaal additionele kosten

960,00

158,09

801,91

BPM EN BIJTELLING 2019

Vrijgesteld
Vast tarief
Schijf 1
Schijf 2
Schijf 3
Schijf 4
Schijf 5

(1)
(2)

CO2 (g)
Benzine en Diesel

€ per gram

0
≥1
1 t/m 71
72 t/m 95
96 t/m 139
140 t/m 156
> 156

0,360,2,60,131,215,429,-

CO2 (g)
Diesel-toeslag

€ per gram

CO2 (g)

Bijtelling

≤ 61
> 61

0,88,43

0
≥1

4%
22%

De consumentenprijs zoals hierboven vermeld, is de adviesprijs van de auto inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken.
De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.

CITROËN C-ZERO - UITRUSTINGNIVEAUS
CITROËN C-ZERO
Interieur
- Elektrische ramen vóór en achter
- In delen (50/50) neerklapbare leuning achterbank
- In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Lederen stuurwiel en pookknop
- Stuurbekrachtiging
- Afwerking interieurdelen ‘Noir Brillant’
Veiligheid:
ABS, ESP, EBD (elektronische remkrachtverdeling)
- Airbag bestuurder en passagier (uitschakelbaar)
- Zij- en gordijnairbags
- AVAS - voetganger waarschuwingssysteem
- Automatisch inschakelend dimlicht
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Exterieur
- 15” lichtmetalen velgen
- Banden 145/65 R15 (vóór) 175/55R15 (achter)
- Bumpers, handgrepen, tankdop en buitenspiegels in carrosseriekleur
- Dagrijverlichting
- LED achterlichten
- Mistlampen vóór
- Extra getinte achterste zijruiten en achterruit
- Laadaansluiting regulier laden met 10A laadsnoer (5m lengte)
- Snellaadaansluiting (125A)
- Regeneratie-functie voor terugwinning van energie bij afremmen
Comfort en telematica
- DAB+ radio met Bluetooth en USB aansluiting
- Citroën Connect Box met SOS Assistance
- Climate Control

UW ELEKTRISCHE AUTO OPLADEN - Thuis, onderweg en op het werk
THUIS LADEN

ONDERWEG LADEN

MAAK KENNIS MET DE SLIMME LAADOPLOSSINGEN VAN NEWMOTION

SLUIT AAN OP HET GROOTSTE EN SLIMSTE LAADNETWERK VAN EUROPA

Citroën werkt samen met NewMotion. NewMotion levert alles wat u nodig heeft om uw auto zo

NewMotion laadpas

gemakkelijk en betaalbaar mogelijk op te laden. Samen maken wij het opladen van uw Citroën net

De beste manier om te beginnen met elektrisch rijden,

zo eenvoudig als het opladen van uw smartphone: kom thuis en plug in wanneer u maar wilt.

is door uw gratis NewMotion laadpas aan te vragen.
Toegang tot ruim 50.000 laadpalen in 25 landen

Veiliger laden
Opladen met optimale capaciteit: tot 22 kW

Online inzicht in al uw laadsessies en -kosten
24/7 Helpdesk

Cloud-verbonden: profiteer van NewMotion’s slimme laaddiensten
Geschikt voor alle elektrische auto’s

NewMotion app

Montage, laadkabel en kleur zijn volledig naar wens aan te passen

Met de NewMotion App vindt u publieke laadpalen in

Plug & Charge - simpelweg inpluggen en laden

heel Europa inclusief informatie over hun beschikbaarheid
en laadtarieven.

Kies voor het NewMotion Plus Abonnement en profiteer

Download gratis via de App Store en Google Play

van onze slimme diensten:

• Eenvoudig beheer & inzicht in laaddata
• Automatische vergoeding van laadkosten
• Voorkom overbelasting van uw netaansluiting

Heeft u laadpalen nodig op uw werkplek?
Transformeer het parkeerterrein van uw bedrijf tot een
elektrisch laadstation

NewMotion levert slimme, toekomstbestendige laadoplossingen voor zakelijke
locaties. Onze laadpalen bieden in combinatie met onze intelligente
laaddiensten een laadoplossing die perfect aansluit bij de behoeften
van uw bedrijf.
> Lees meer op newmotion.com/kantoorlocaties

Heeft u interesse?
Wij bieden u advies op maat en helpen u graag met elke stap. Als u wilt, kunnen wij
in samenwerking met NewMotion zorgdragen voor de installatie van uw laadpunt.
Uw adviseur bij uw Citroën-dealer helpt u graag verder.

CITROËN C-ZERO - TECHNISCHE SPECIFICATIES
Full Electric
MOTOR
Type
Accu
Max. vermogen in kW (pk)
bij toeren/min.
Continu vermogen in kW (pk)
Max. koppel in Nm
bij toeren/min.
TRANSMISSIES
Versnellingsbak
VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal
Bandenmaat:
- Vóór
- Achter
REMSYSTEEM
AntiBlokkeerSysteem (ABS)
ESP
GEWICHTEN (IN KG)
Massa ledig voertuig
Laadvermogen
Totaal toegestaan belast gewicht
Max. aanhangergewicht geremd
PRESTATIES
Max. snelheid in km/u
1000m staande start in sec.
0-100 km/u in sec.
Actieradius
Gecombineerd verbruik
OPLADEN & UITSTOOT
Laadaansluiting 8/14A en laadkabel van 5m (standaard)
Oplaadkabel 16A mode 3 type 2 met Mennekes stekker (accessoire)
Snellaadaansluiting (standaard)

(1)

Gemeten door WLTP, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure. Deze kan afwijken door de rijstijl, wegomstandigheden en het gebruik van de kachel/airconditioning, etc.		

Elektrisch
16 kWh 330V Lithium Ion accu met 88 cellen
49 (67)
2.500 - 8.000
35 (47)
196
0 - 2.500

Traploos (vergelijkbaar met automaat)

Lichtmetaal
145/65 R15
175/55 R15

Standaard
Standaard

1.040
410
1.450
0

130
36,9
15,9
Max. 100 km (1)
170 Wh/km (1)

100% in 8 uur (AC 230 V / 10A)
100% in 6 uur (AC 230 V / 16A)
80% in 30 minuten (400V / 125 A)

CITROËN C-ZERO - LIJNTEKENING

CITROËN C-ZERO - AFMETINGEN EN VOLUMES
BUITENMATEN (IN MM)
Totale lengte
Wielbasis
Totale breedte excl. spiegels
Totale breedte met uitgeklapte spiegels
Totale hoogte
Overhang vóór / achter
Spoorbreedte vóór / achter
Bodemvrijheid
BINNENMATEN
Aantal zitplaatsen
BAGAGERUIMTE (IN MM)
Laadlengte:
- Met neergeklapte achterbank (voorstoelen in max. geavanceerde positie)
- Achter tweede zitrij
Breedte op ellebooghoogte vóór/achter
LAADVOLUME (IN L*)
Standaard
Met neergeklapte achterbank
DRAAICIRKEL (IN M)
Tussen muren

* Gemeten volgens de VDA-methode.

3.475
2.550
1.475
1.792
1.608
500 / 425
1.310 / 1.270
150

4

1.230
570
1.260 / 1.230

166
408

9

CITROËN C-ZERO - NOTITIES
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