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CITROËN GRAND C4 SPACETOURER - UITRUSTINGNIVEAUS

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER LIVE
Veiligheid & dynamische systemen
 - 6 airbags (bestuurder + passagier / zij-airbags/ gordijnairbags zitrij 1 & 2)
 - ABS met elektronische remkrachtverdeling (EBD) en remassistent (BAS)
 - ESP + ASR
 - Automatisch inschakelende ruitenwissers
 - Automatisch vergrendelen van de portieren bij een snelheid hoger dan 10 km/h
 - Automatisch inschakelende verlichting
 - Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
 - Bandenspanningscontrolesysteem
 - Elektronisch bediende handrem
 - Stop & Start systeem
Rijhulpsystemen
 - Driver Attention Alert
 - Coffee Break Alert
 - Cruise Control met snelheidsbegrenzer (programmeerbaar)
 - Hill Start Assist
 - Schakelindicator (i.g.v.handgeschakelde versnellingsbak)
 - Parkeersensoren achter
Interieur
 - Bagageafdekscherm
 - Omlijsting touchscreen ‘Noir Brillant’
 - Omlijsting uitstroomopeningen ventilatie in dashbord ‘Noir Brillant’
 - Panoramische geluidsisolerende voorruit met verstelbare zonnekleppen
 - Plafonnière 1ste en 2de zitrij, incl. 2 leeslampjes op 1ste zitrij en 3 leeslampjes op 2de zitrij
 - Zonnekleppen vóór met make-up spiegels
 - In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
 - Lederen stuurwiel met 2 bedieningszones
 - 12volt aansluiting middenconsole voor en bagageruimte
Opbergmogelijkheden
 - Opbergvakken in portieren vóór (1,5 liter fles)
 - Sjorringen kofferbak (4 stuks)
 - Opbergvak (afsluitbaar) in centrale console
 - Opbergvak tussen voorstoelen (uitneembaar, alléén i.c.m. automaat)
 - Opbergnet op achterzijde voorstoelen
 - Opbergvakken in dubbele bodem 2de zitrij
Verwarming & ventilatie
 - Automatische dual zone airconditioning incl. pollenfilter
 - Ventilatieregeling met blower 2de zitrij
 - Geventileerd dashboardkastje

Infotainment & telematica
 - 7” touchscreen
 - LCD-display (instrumentenpaneel)
CITROËN Connect Nav DAB+
 - Navigatiestyeem 
 - Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio 
 - Mirror Screen (Apple Carplay™ en Android Auto™) 
 -  Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar).   

Deze kaartupdates zijn gratis bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd door uw Citroën dealer
36 maanden CITROËN Connected Services:
 - Realtime verkeersinformatie; via TomTom Traffic 
 - Speedcam alert; waarschuwing voor vaste of mobiele flitsers
 - Tankstations; adres, prijsinformatie en mogelijkheid tot direct navigeren    
 - Parkeren; adres en mogelijkheid tot direct navigeren, realtime het aantal  
 beschikbare parkeerplaatsen
 - Weerbericht; weergave weerbericht op de ingestelde route 
 - Lokaal zoeken, bellen en navigeren naar gekozen POI (Point of interest)
CITROËN Connect Box
 - Noodoproep en pechhulpverlening met lokalisatiefunctie
 - Eco Driving (www.mycitroen.nl)
Stoelen & bekleding
 - Bekleding stof ‘Milazzo’ (zwart/grijs) 
 - 3 individuele zitplaatsen van gelijke grootte op 2de zitrij
 - Verstelbare achterleuning zitplaatsen 2de zitrij
 - 3 Isofix-bevestigingspunten t.b.v. kinderzitjes op 2de zitrij
 - 5 drie-punts gordels met waarschuwingssignaal niet vastmaken (optisch en akoestisch)
 - Dashboard en bovendeel deurpanelen uitgevoerd in ‘Gris’ (grijs)
 - In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
 - Kantelbare bestuurders- en passagiersstoel
Exterieur
 - LED dagrijverlichting
 - Richtingaanwijzers geïntegreerd in buitenspiegels
 - Portiergrepen in kleur carrosserie
 - Achterlichten met 3D effect
 - Achterruitenwisser, met automatische activatie bij inschakelen achteruitversnelling
 - Bumpers en buitenspiegelkappen in kleur carrosserie
 - Elektrisch bedienbare ramen voor en achter met ‘one-touch’ bediening
 - Mistlampen vóór
 - Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
 - Follow Me Home-verlichting
 - Parkeerverlichting
Onderstel
 - 16” Stalen velgen ‘Beethoven’
 - 205/60 R16 H banden
 - Bandenreparatiekit

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER FEEL
Rijhulpsystemen
 - Parkeersensoren achter 
Infotainment & telematica
 - 12” HD Panoramadisplay (instrumentenpaneel)
Stoelen & bekleding
 - In hoogte verstelbare middenarmsteunen op voorstoelen
 - 2 individuele inklapbare zitplaatsen met hoofdsteun op 3e zitrij
Exterieur
 - Dakrails (uitgevoerd in ‘Gris Aluminium’)

 - Elektrisch inklapbare buitenspiegels
 - Mistlampen vóór met statische bochtverlichting
Onderstel
 -  16” Lichtmetalen velgen ‘Notos’
 - 17” Lichtmetalen velgen ‘Pontevedra’ (alleen op BlueHDi 160 S&S EAT8) 



CITROËN GRAND C4 SPACETOURER - UITRUSTINGNIVEAUS

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER SHINE
Veiligheid & dynamische systemen
 - Keyless Entry & Start
Rijhulpsystemen
 - Achteruitrijcamera 
 - Parkeersensoren vóór en achter
 - Vermoeideidsherkenning
 - Active Safety Brake met herkenning van voetgangers, fietsers en nachtfunctie  
 (middels camera en 77 Ghz radar)
 - Verkeersbordherkenning- en adviesssyteem
Interieur
 - Chroom instaplijsten voorportieren
 - Extra binnenspiegel voor zicht naar 2de zitrij
 - Automatisch dimmende binnenspiegel
 - Interieurhandgrepen achterportieren
 - Omlijsting touchscreen, chroom satijn
 - Panoramische geluidsisolerende en warmtewerende voorruit met verstelbare zonnekleppen
Opbergmogelijkheden
 - Opberglade onder bestuurdersstoel

Stoelen en bekleding
 - 4 vloermatten
 - Ambiance Hype Grey
 - Halflederen bekleding ‘Leer Claudia / Stof Finn’ (zwart /grijs)
 - Massagefunctie en lendensteunverstelling voorstoelen (elektrisch bedienbaar)
 - Nappalederen stuurwiel met 2 bedieningszones
 - Neerklapbare passagiersstoel
 - Relax hoofdsteunen op voorstoelen
 -  Verbindingspanelen op achterzijde stoelen 2de zitrij (t.b.v. vlakke laadvloer bij  

neergeklapte stoelen)
 - In hoogte verstelbare passagiersstoel
 - Vliegtuigtafeltjes achter voorstoelen
 - Warmtewerende voorruit
Exterieur
 - Elektrisch inklapbare buitenspiegels met accentverlichting en achteruitrijstand
 - Extra getinte zijruiten achter
 - Omlijsting kentekenplaat uitgevoerd in ‘Noir Brillant’
Onderstel
 - 17” Lichtmetalen velgen ‘Pontevedra’ 
 - 205/55 R17 V banden

SPECIALE SERIE CITROËN GRAND C4 SPACETOURER C-SERIES(t.o.v. FEEL)
Rijhulpsystemen
 - Achteruitrijcamera 
Opbergmogelijkheden
 - Opberglade onder bestuurdersstoel
Stoelen en bekleding
 - Stoffen bekleding ‘Andreas Gray Delight’  
 - Dashboard en bovendeel deurpanelen uitgevoerd in ‘Pearl delight’ 
 - Massagefunctie op voorstoelen
 - Relax hoofdsteunen op de voorstoelen
 - Elektrisch bedienbare lendesteunverstelling op voorstoelen
 - In hoogte verstelbare passagiersstoel
 - Neerklapbare passagiersstoel
 - Vliegtuigtafeltjes achter voorstoelen
 - Verbindingspanelen op achterzijde stoelen 2de zitrij (t.b.v. vlakke laadvloer bij  
 neergeklapte stoelen)
 - 4 Vloermatten

Onderstel
 - 17” Lichtmetalen velgen ‘Zephyr’
 - 205/55 R17 V banden
Interieur
 - Panoramische geluidsisolerende en warmtewerende voorruit met verstelbare zonnekleppen
Exterieur
 - Voorportieren voorzien van ‘C-Series’ badge

WAARDE: € 1.400  U BETAALT: - € 100 UW VOORDEEL: € 1.500



CITROËN GRAND C4 SPACETOURER - PRIJZEN

(1)   De zuinigheidscategorie waar een auto onder valt wordt bepaald door de nieuwe WLTP-testprocedure. De exacte CO2-uitstoot onder de WLTP-testprocedure is afhankelijk van de gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan. Raadpleeg uw Citroën-
dealer of de car configurator op citroën.nl voor de meest recente informatie. Het bpm-bedrag wordt bepaald op grond van de CO2-uitstoot volgens de nieuwe WLTP-testprocedure en op basis van de standaarduitrusting. Door de nieuwe manier van 
meten van verbruik en uitstoot kunnen gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan, de CO2-uitstoot beïnvloeden en hiermee ook het totaal verschuldigde bpm-bedrag. Het exacte bpm-bedrag is afhankelijk van de CO2-uitstoot onder de WLTP-
testprocedure van de samengestelde auto. Raadpleeg uw Citroën-dealer of de car configurator op citroën.nl voor de meest actuele informatie.

(2)   De consumentenadviesprijs 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 genoemde consumentenadviesprijzen zijn de prijzen die van toepassing 
zijn op het moment van deze druk. Zij kunnen na het opstellen van deze prijslijst wijzigingen ondergaan. De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden bepaald door de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen 
vanaf 1 september 2018 hun typegoedkeuring krijgen. De WLTP-testprocedure vervangt de New European Driving Cycle (NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. Vanwege realistischere testomstandigheden zijn het brandstofverbruik en de 
CO2-uitstoot gemeten onder de WLTP in veel gevallen hoger dan die gemeten onder de NEDC. De werkelijke waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot kunnen variëren afhankelijk van de dagelijkse gebruiksomstandigheden en verschillende facto-
ren, zoals onder andere: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel uw auto samen in onze car configurator om de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto 
te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.

 (3)  De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.
(4)  EAT (Efficient Automatic Transmission)

Bedragen in €

Code Uitrustingsniveau Versnellingsbak Energielabel (1) CO2 
(g/km) (1) Bijtelling Consumenten-

prijs (2)
Fiscale 

waarde (3) BPM(2) excl. 
BTW/BPM

BENZINE
PureTech 130 S&S 1CH5CLKNPKB0A0E2 Live H6 B 141 22% 32.010 31.150 5.038 21.580

1CH5CLNNPKB0A0E2 Feel H6 B 143 22% 34.260 33.400 5.286 23.235
1CH5CL4NPKB0EOE2 C-Series H6 B 144 22% 34.160 33.300 5.410 23.050
1CH5CLQNPKB0A0E2 Shine H6 B 144 22% 36.180 35.320 5.410 24.719

PureTech 130 S&S EAT8 (4) 1CH5CLNNP1B0A0E2 Feel A8 C 152 22% 37.300 36.440 6.402 24.825
1CH5CL4NP1B0EOE2 C-Series A8 C 153 22% 37.200 36.340 6.526 24.640
1CH5CLQNP1B0A0E2 Shine A8 C 153 22% 39.220 38.360 6.526 26.309

DIESEL
BlueHDi 130 S&S 1CH5CLKMAKB0A0E2 Live H6 C 133 22% 38.390 37.530 8.223 24.220

1CH5CLNMAKB0A0E2 Feel H6 C 135 22% 40.640 39.780 8.629 25.745
1CH5CL4MAKB0EOE2 C-Series H6 C 136 22% 40.540 39.680 8.832 25.494
1CH5CLQMAKB0A0E2 Shine H6 C 136 22% 42.560 41.700 8.832 27.164

BlueHDi 130 S&S EAT8 (4) 1CH5CLNMA1B0A0E2 Feel A8 C 136 22% 44.590 43.730 8.832 28.841
1CH5CL4MA1B0EOE2 C-Series A8 C 137 22% 44.490 43.630 9.035 28.591
1CH5CLQMA1B0A0E2 Shine A8 C 137 22% 46.510 45.650 9.035 30.261

BlueHDi 160 S&S EAT8 (4) 1CH5CLNPH1B0A0E2 Feel A8 E 159 22% 46.520 45.660 13.497 26.581
1CH5CL4PH1B0EOE2 C-Series A8 E 160 22% 46.420 45.560 13.700 26.331
1CH5CLQPH1B0A0E2 Shine A8 E 160 22% 48.440 47.580 13.700 28.000

SPECIFICATIE INBEGREPEN KOSTEN incl. BTW BTW excl. BTW
Adviestarief kosten rijklaar 773,90 134,31 639,59
Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Citroën Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren driehoek en 4 veiligheidsvesten, handschoenen, olieabsorberende mat) 
en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl.brandstof.

Leges 51,10 0,73 50,37
Inschrijving in het kentekenregister 40,70 n.v.t 40,70

Tenaamstelling 10,40 0,73 9,67

Recyclingsbijdrage 35,00 6,07 28,93
Sinds 1 januari 1995 wordt de recyclingsbijdrage, die wettelijk verplicht is op grond van de wet Milieubeheer, in rekening gebracht.
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 860,00 141,12 718,88
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Bedragen in €

Optiecode LIVE FEEL C-SERIES SHINE incl. BTW
excl. BPM (1)

excl. BTW
excl.BPM (1)

CARROSSERIEKLEUREN
Vernislak 

0NWP ● ● ● ●  0  0
Polar White
Vernislak 

0NXY ● ● ● ●  400  331
Onyx Black
Metallic lak

0MM0

Steel Grey
Platinum Grey

● ● ● ●  800  661
Ruby Red
Soft Sand
Alchemy Blue

WIELEN
16” Lichtmetalen velgen ‘Notos’ DZKA ● - - -  650  537
Thuiskomer (bandenreparatiekit vervalt)

RS02 ● ● ● ●  150  124
(niet mogelijk i.c.m. BlueHDi Grand C4 SpaceTourer)

EXTERIEUR
Handsfree gemotoriseerde achterklep 

D501 - - - ●  550  455
- Incl. extra getinte achterruit
Extra getinte zijruiten en achterruit

VD09 ● ● ● ●  150  124
Niet i.c.m. WQ81

● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar 

(1)   Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen bpm. Voor een exacte vaststelling van het bpm-bedrag van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze car configurator 
op www.citroen.nl



CITROËN GRAND C4 SPACETOURER - PRIJZEN

● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar 

(1)   Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen bpm. Voor een exacte vaststelling van het bpm-bedrag van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze car configurator 
op www.citroen.nl

Bedragen in €

Optiecode LIVE FEEL C-SERIES SHINE incl. BTW
excl. BPM (1)

excl. BTW
excl.BPM (1)

BEKLEDING / INTERIEUR
Ambiance Dune Beige

0PIX

- Stoffen bekleding 'Yatago Grey' (zwart / beige)
- Dashboard en bovendeel deurpanelen uitgevoerd in 'Dune Beige' (beige)
- Massagefunctie op voorstoelen
- Relax hoofdsteunen op de voorstoelen
- In hoogte verstelbare passagiersstoel
- Elektrisch bedienbare lendensteunverstelling op voorstoelen
- Neerklapbare passagiersstoel - ● - ●  500  413
- Opberglade onder bestuurdersstoel
- Verbindingspanelen op achterzijde stoelen 2de zitrij 
  (t.b.v. vlakke laadvloer bij neergeklapte stoelen)
- Parfumeur
- 4 vloermatten
- Deurgrepen interieur achterportieren
- Vliegtuigtafeltjes achter voorstoelen
Pack leder
- Splitlederen bekleding, deels geperforeerd, in kleurstelling ‘Black’ (zwart)
- Elektrisch bedienbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie (7-voudig verstelbaar)
- Relax passagiersstoel vóór met onderbeensteun 
- Stoelverwarming voorstoelen met 3 standen
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels met achteruitrijstand en geheugenfunctie
- Relax hoofdsteunen op de voorstoelen en stoelen 2de zitrij
- Gelaagde geluidswerende zijruiten vóór
- Extra getinte zijruiten en achterruit
- Pack Enfant
Naar keuze te combineren met interieurambiances:
- Dune Beige (8PFC)
- Hype Grey (8PFR)

0P8P - - - ● 2.400 1.983 

Pack nappaleder

0P8Q

Extra t.o.v. Pack leder:
- Nappalederen bekleding in bi-ton kleurstelling ‘Black / Beige’ (zwart / beige)
- Elektrisch bedienbare stoelen vóór (7-voudig verstelbaar)
- Relax passagiersstoel vóór met onderbeensteun 
Uitsluitend verkrijgbaar met interieurambiance:
- Ambiance Dune Beige
Neerklapbare passagiersstoel en opberglade bestuurderstoel vervallen

- - - ● 3.000 2.479

Pack Enfant 
- Zonneschermen 2de zitrij geïntegreerd in portierpaneel

XN01 - - - ● 200 165
- Extra binnenspiegel voor zicht naar 2de zitrij
- Deurgrepen interieur achterportieren
Stoelverwarming voorstoelen met 3 standen

NA01
Incl. ● ● ● - 300 248
- Neerklapbare passagiersstoel
- In hoogte verstelbare passagiersstoel - - - ● 200 165
- Vliegtuigtafeltjes achter voorstoelen
Vliegtuigtafeltjes achter voorstoelen

FZ01 - ● ● ● 100 83
Niet i.c.m. NA01
Automatisch dimmende binnenspiegel RL05 - ● ● ● 150 124
Panoramisch vast glazen dak

OK01
Incl: - - - ● 900 744
 - LED accentverlichting en kaartleeslampjes boven zijruiten 2de zitrij
 - Elektrisch verstelbaar zonnescherm
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● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar 

(1)   Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen bpm. Voor een exacte vaststelling van het bpm-bedrag van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze car configurator 
op www.citroen.nl

 Bedragen in €

Optiecode LIVE FEEL C-SERIES SHINE incl. BTW
excl. BPM (1)

excl. BTW
excl.BPM (1)

RIJHULPSYSTEMEN
Pack City Camera

WY08 - ● ● ●  300  248
- Achteruitrijcamera 
Pack Park Assist 

WY09
- Park Assist System (automatisch inparkeren)
- Dodehoekdetectie - - ● ● 800 661
- Parkeersensoren vóór
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels met accentverlichting en achteruitrijstand
Pack Park Assist 360°

WY11
Extra t.o.v. Pack Park Assist: - - - ● 1.450 1.198
- 360° Camera
- Omlijsting kentekenplaat en verlichting vóór uitgevoerd in Noir Brillant
Pack Safety

WQ85

- Automatisch dimmende binnenspiegel
- Verkeersbordherkenning- en adviessysteem - ● ● ● 400 331
- Active Safety Brake met voetgangersherkenning
- Driver Attention Alert
- Warmtewerende voorruit
Pack Safety & Drive Assist 2

WQ81

Extra t.o.v. Pack Safety 
- Automatisch grootlicht assistant
- Adaptive Cruise Controle incl. STOP-functie i.c.m. EAT8 versnellingsbak
- Adaptive Cruise Control met remfunctie tot 30 km/h i.c.m. handgeschakelde versnellingsbak

- ● ● ● 850 702-  Active Safety Brake met herkenning van voetgangers, fietsers en nachtfunctie  
(middels camera en 77 Ghz radar)

- Extra getinte zijruiten en achterruit
- Gelaagde geluidswerende zijruiten vóór
- Lane Keeping Assist
- Nappalederen stuurwiel met 4 bedieningszones



CITROËN GRAND C4 SPACETOURER - TECHNISCHE SPECIFICATIES

BENZINEMOTOR PureTech 130 S&S PureTech 130 S&S EAT8 (1)

MOTOR
Type Euro 6.d Euro 6.d
Brandstof Benzine Benzine
Cilinderinhoud cm3 1199 1199
Max. vermogen in kW (pk) 96 (130) 96 (130)
bij toeren/min. 5500 5500
Max. koppel in Nm 230 230
bij toeren/min. 1750 1750
Stop & Start systeem met startmotor met startmotor

OVERBRENGINGEN
Versnellingsbak Handgeschakeld Automaat
Aantal versnellingen vooruit 6 8

STUURINRICHTING
Type Tandheugel Tandheugel
Stuurbekrachtiging Elektrisch Elektrisch
Draaicirkel tussen trottoirs in m 11 11

ONDERSTEL
Ophanging voor Onafhankelijk, Pseudo MAC Pherson Onafhankelijk, Pseudo MAC Pherson
Ophanging achter Semi-onafhankelijk, torsie-as Semi-onafhankelijk, torsie-as

VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal Staal / Lichtmetaal Staal / Lichtmetaal
Bandenmaat  205/60 R16 H  205/60 R16 H

205/55 R17 V 205/55 R17 V

REMSYSTEEM
Voor Geventileerde remschijven vóór Geventileerde remschijven vóór
Achter Remschijf Remschijf
ABS / ESP / Brake Assist Standaard Standaard
Parkeerrem Elektrisch Elektrisch

VOLUMES (VDA NORM)
Inhoud kofferruimte (dm3) onder hoedenplank met stoelen rij 2 in achterste stand 645 645
Inhoud kofferruimte (dm3) onder hoedenplank met stoelen rij 2 in voorste stand 704 704
Inhoud kofferruimte (dm3) tot aan dak met stoelen rij 2 ingeklapt 1851 1851
Tankinhoud 57 57

GEWICHTEN (KG)
Massa ledig voertuig (kenteken) 1295 1374
Nuttige belasting 815 756
Max. toelaatbaar gewicht 2110 2130
Max. aanhangergewicht geremd (binnen max. treingewicht) 1300  

(1150 i.c.m. 7 zitplaatsen)
1150

Max. aanhangergewicht ongeremd 680 680
Max. treingewicht (voertuig met aanhanger) 3195 3235
Max. druk op trekhaak 70 70
Max. daklast 80 80

PRESTATIES 
Max. snelheid in km/h 200 200
0-100 km/h in sec. 9,8 11,5

BRANDSTOFVERBRUIK ECE LTR./100KM (2)

Verbruik Laag: stad (L / 100km) 7,2 - 7,3 8,4 - 8,5
Verbuik Gemiddeld: buitenwijk (L / 100km) 6,2 - 6,3 6,7
Verbruik Hoog: buitenweg (L / 100km) 5,4 - 5,5 5,7
Verbruik Extra Hoog: snelweg (L / 100km) 6,6 - 6,7 6,9 - 7,0
Verbruik Gecombineerd (L / 100km) 6,2 - 6,3 6,7
CO2 (g/km) bij gecombineerd gebruik 141 - 144  152 - 153
Energielabel B C

(1)   Efficient Automatic Transmission
(2)   De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden bepaald door de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 hun typegoedkeuring krijgen. De WLTP-testprocedure vervangt de New European Driving 

Cycle (NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. Vanwege realistischere testomstandigheden zijn het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot gemeten onder de WLTP in veel gevallen hoger dan die gemeten onder de NEDC. De werkelijke waarden voor 
brandstofverbruik en CO2-uitstoot kunnen variëren afhankelijk van de dagelijkse gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals onder andere: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel 
uw auto samen in onze car configurator om de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie. 



CITROËN GRAND C4 SPACETOURER - TECHNISCHE SPECIFICATIES

DIESELMOTOR BlueHDi 130 S&S BlueHDi 130 S&S EAT8 (1) BlueHDi 160 S&S EAT8 (1)

MOTOR 
Type Euro 6.d TEMP Euro 6.d TEMP Euro 6.d TEMP
Brandstof Diesel Diesel Diesel
Cilinderinhoud cm3 1499 1499 1997
Max. vermogen in Kw (DIN pk) 96 (130) 96 (130) 120 (160)
bij toeren/min. 3750 3750 3750
Max. koppel in Nm 300 300 400
bij toeren/min. 1750 1750 2000
Stop & Start systeem met startmotor met startmotor met omkeerbare dynamo

OVERBRENGINGEN
Versnellingsbak Handgeschakeld Handgeschakeld Automaat
Aantal versnellingen vooruit 6 6 8

STUURINRICHTING
Type Tandheugel
Stuurbekrachtiging Elektrisch
Draaicirkel tussen troittoirs in m. 11

ONDERSTEL
Ophanging voor Onafhankelijk, Pseudo MAC Pherson
Ophanging achter Semi-onafhankelijk, torsie-as

VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal Staal / Lichtmetaal Staal / Lichtmetaal Lichtmetaal
Bandenmaat  205/60R16 V  205/60R16 V 205/55R17 V

205/55R17 V 205/55R17 V

REMSYSTEEM
Voor Geventileerde remschijven vóór
Achter Remschijf
ABS / ESP / Brake Assist  Standaard
Parkeerrem Elektrisch

VOLUMES (VDA NORM)
Inhoud kofferruimte (dm3) onder hoedenplank met stoelen rij 2 in achterste stand 645
Inhoud kofferruimte (dm3) onder hoedenplank met stoelen rij 2 in voorste stand 704
Inhoud kofferruimte (dm3) tot aan dak met stoelen rij 2 ingeklapt 1851
Tankinhoud in ltr. 55
Tankinhoud AdBlue® in litr. 17

GEWICHTEN (KG)
Massa ledig voertuig (kenteken) 1405 1405 1515
Nuttige belasting 785 805 775
Max. toelaatbaar gewicht 2190 2210 2290
Max. aanhangergewicht geremd (binnen max. treingewicht) 1550  

(1500 i.c.m. 7 zitplaatsen)
1500 1600

Max. aanhangergewicht ongeremd 710 750 750
Max. massa combinatie 3390 3510 3590
Max. druk op trekhaak 70
Max. daklast 80

PRESTATIES
Max. snelheid km/h 198 198 210
0-100 km/h in sec. 10,9 11,8 9,2

BRANDSTOFVERBRUIK LTR./100KM (2)

Verbruik Laag: stad (L / 100km) 5,7 - 5,9 6,2 7,4
Verbuik Gemiddeld: buitenwijk (L / 100km) 4,9 - 5,1 5,0 6,0
Verbruik Hoog: buitenweg (L / 100km) 4,4 - 4,5 4,4 - 4,5 5,2
Verbruik Extra Hoog: snelweg (L / 100km) 5,5 - 5,6 5,5 - 5,6 6,3
Verbruik Gecombineerd (L / 100km) 5,7 - 5,9 5,2 6,1
CO2 (g/km) bij gecombineerd gebruik 133 - 136 136 - 137 159 - 160
Energielabel C C E

(1)   Efficient Automatic Transmission
(2)   De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden bepaald door de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 hun typegoedkeuring krijgen. De WLTP-testprocedure vervangt de New European Driving 

Cycle (NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. Vanwege realistischere testomstandigheden zijn het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot gemeten onder de WLTP in veel gevallen hoger dan die gemeten onder de NEDC. De werkelijke waarden voor 
brandstofverbruik en CO2-uitstoot kunnen variëren afhankelijk van de dagelijkse gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals onder andere: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel 
uw auto samen in onze car configurator om de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie. 



BPM / BIJTELLING 2020 KWARTAAL 3 & 4

BPM-DIFFERENTIATIE
Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:
• Een vast tarief van € 366 voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 g/km of meer (behalve PHEV) • Een dieseltoeslag van € 78,82 per gram boven de grenswaarde van 80 gram
• Een BPM-opslag voor auto's met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel • De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verwerkt

1. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (EV, NUL EMISSIE)
Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag
0 g/km € 0
Grenswaarden fiscale waarde Fiscale bijtelling
 €45.000 8%

> €45.000 22%
Motorrijtuigenbelasting Geen

2. BENZINE & DIESEL VOERTUIGEN
Vast tarief € 366
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km (Benzine & Diesel)
1 - 90 g/km € 1
91 - 116 g/km € 57
117 - 162 g/km € 124
163 - 180 g/km € 204
> 181 g/km € 408

Grenswaarden CO2-uitstoot Diesel-toeslag per g/km
< 80 g/km € 0
> 80 g/km € 78,82

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Vol tarief (afh van voertuiggewicht en provincie van registratie)

3. PLUG-IN HYBRID VOERTUIGEN (PHEV)
Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km
1 - 34 g/km € 24
35 - 60 g/km € 83
> 61 g/km € 199

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Half tarief (1-50 g/km) / Vol tarief (> 50 g/km) (afh van voertuiggewicht en provincie van registratie)
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Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag en gelden ten tijde van deze druk. De weergegeven prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Citroën behoudt zich het recht voor de specificaties en uitvoering 
van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig aan te passen. Door deze wijzigingen aan een uitvoering en/of model kan de CO2 gerelateerde toeslag (bpm) veranderen waardoor kortingen/toeslagen kunnen 
wijzigen. Kijk voor informatie over de energie labels en CO2-uitstoot op www.citroen.nl, of vraag uw Citroën dealer naar de actuele informatie. Auto’s uit voorraad van de importeur en/of de dealer kunnen afwijkende energie labels en/of CO2-uitstoot hebben, 
uw Citroën dealer kan u hier over informeren. Druk/zetfouten voorbehouden.


