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CITROËN LEIDER IN
ZAKELIJKE MOBILITEIT
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INTRODUCTIE         PAG. 4

CITROËN BUSINESS CENTERS       PAG. 6

SALES EN AFTERSALES        PAG. 8       

CONVERSIES (OP- EN OMBOUW)       PAG. 10  

BUSINESS-MODELLEN: SPECIAAL VOOR DE ZAKELIJKE RIJDER   PAG. 16  

MILIEUVRIENDELIJK ONDERNEMEN      PAG. 18

PRIVÉ RIJDEN IN EEN CITROËN VAN DE ZAAK     PAG. 36

BEKROONDE KWALITEIT        PAG. 38

CONTACT         PAG. 43

INHOUDSOPGAVE

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN 
VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

• CITROËN BUSINESS CENTERS

• OP- EN OMBOUW

• LEASEN EN VERZEKEREN

• ONLINE WAGENPARKBEHEER

• ELEKTRISCH RIJDEN

• PRAKTISCHE SERVICES, ADVIES EN MEER
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CITROËN JUMPY CITROËN JUMPY COMBI

CITROËN BERLINGO VAN CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPERCITROËN C5 AIRCROSS

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

Citroën en zakelijke mobiliteit zijn nauw met elkaar verweven. Denk bijvoorbeeld aan het succes van de 
Citroën HY, de iconische bestelbus. Deze bleef van 1947 tot 1982 vrijwel onveranderd in productie, een 
record voor een bestelwagen. De innovatieve HY beschikte over een praktische laadruimte en was in 
gebruik bij de meest uiteenlopende bedrijven. Het is een voorbeeld van onze sterke aandacht voor de 
zakelijke markt, die van oudsher een belangrijke plaats inneemt bij Citroën. 

Vandaag de dag beschikt Citroën over een groot aanbod van modellen voor ieder bedrijf en iedere zakelijke 
rijder. Van personenauto’s voor de leasevloot van bedrijven, tot en met bestelwagens en transportbussen 
voor het vervoer van materieel of personen: voor ieder doel hebben we het juiste model in huis. Al onze 
bedrijfswagens zijn echte alleskunners. Bovendien hebben we talloze op- en ombouwmogelijkheden, 
waarmee Citroën zich al vanaf het begin onderscheidt.

In de filosofie van Citroën bestaat aandacht voor de zakelijke markt uit meer dan een passend 
modellenaanbod. Het bieden van de best denkbare service, actief meedenken over uw mobiliteitsbehoefte, 
bijdragen aan uw wagenparkbeheer en helder advies over leaseconstructies en verzekeringen: het is slechts 
een greep uit de uitgebreide ondersteuning die wij u als zakelijke rijder bieden.

In deze brochure geven we u een overzicht van de services en oplossingen waarop u als bedrijf of zakelijke 
rijder bij Citroën kunt rekenen. Heeft u na het lezen van deze brochure vragen of wilt u meer weten?  
Neemt u dan contact op met uw aanspreekpunt voor de Business-modellen van Citroën, of kijk op  
https://business.citroen.nl voor meer informatie.

INTRODUCTIE

NU 
Gelanceerd in 1996 en met meer 
dan 15 miljoen geproduceerde 
exemplaren, heeft de iconische 
Citroën Berlingo plaatsgemaakt voor 
een derde generatie, genaamd:  
Citroën Berlingo VAN.  
De Berlingo VAN maakt een  
echte sprong op het gebied van stijl, 
uitrusting en modulariteit.  
De ideale partner voor alle 
professionals!

Citroën borduurt voort op het 
succes van de 2CV - er is een 

wachtlijst van maar liefst  
zes jaar - en introduceert de 
2CV-bestelvariant tijdens de 

Autosalon Parijs in 1948. 
De productie loopt door tot  

 maart 1978 met 1,2 miljoen 
verkochte exemplaren.

TOEN
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DE PLUSPUNTEN VAN HET
CITROËN BUSINESS CENTER:

• ALTIJD EEN BREDE VOORRAAD NIEUWE CITROËN- 
BEDRIJFSWAGENS

• HELDERE ADVIEZEN VOOR UW 
MOBILITEITSBEHOEFTE DOOR ERVAREN 
ACCOUNTMANAGERS

• ACTIEF MEEDENKEN OM DE “TOTAL COST OF 
OWNERSHIP” VAN UW WAGENPARK TE 
OPTIMALISEREN

• TOEGEWIJDE SPECIALISTEN VOOR AL UW 
ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN

• KLEINE REPARATIES AAN BEDRIJFSWAGENS 
DEZELFDE DAG KLAAR

• AFSPRAKEN VOOR GROTERE REPARATIES EN 
ONDERHOUD BINNEN VIJF WERKDAGEN

• BIJ ELKE ONDERHOUDSBEURT STANDAARD 
MOBILITEITSGARANTIE

• ERKEND SCHADEHERSTEL DOOR CITROËN

• FLEXIBELE OPENINGSTIJDEN

• HAAL-EN-BRENGSERVICE

Van leasemaatschappij en autoverhuurder, tot en met 
het MKB en zelfstandige professionals: wat voor bedrijf 
u ook heeft, met een Citroën Business Center beschikt 
u over een partner in zakelijke mobiliteit die actief met 
u meedenkt en uw wensen altijd vooropstelt. 

DESKUNDIG ADVIES DOOR ERVAREN SPECIALISTEN
Het landelijke netwerk van onze Business Centers 
bevindt zich verspreid over heel Nederland. U kunt er 
uiteraard terecht voor een breed assortiment 
bedrijfswagens en personenauto’s voor zakelijk 
gebruik. Bovendien staat in elk Business Center een 
team van deskundige experts voor u klaar, 
gespecialiseerd in advies, verkoop en wagenpark-
beheer. Deze specialisten in zakelijke mobiliteit helpen 
u met oplossingen die naadloos aansluiten bij de 
behoeften van uw bedrijf. 

VOOR IEDER BEDRIJF DE JUISTE OPLOSSING
Elk Business Center beschikt over speciaal opgeleide 
accountmanagers voor de zakelijke markt. Ze 
beschikken over diepgaande kennis van onze 
bedrijfswagens en staan garant voor de best mogelijke 
service. Wat de omvang van uw bedrijf ook is, en waar 
uw activiteiten ook uit bestaan: u kunt altijd rekenen 
op advies op maat. Bent u een autoverhuurder, 
leasemaatschappij of andere “key account”? Dan krijgt 
u uw eigen key-accountmanager, die samen met u de 
beste oplossingen voor uw bedrijf realiseert.

PERSOONLIJKE AANDACHT
Onze Business Centers zijn speciaal ingericht voor 
zakelijke klanten. Zo beschikken ze over comfortabele 
wachtruimtes, die voorzien zijn van gratis, snelle 
wifi-verbinding. Hierdoor kunt u online altijd contact 
houden met uw bedrijf en hoeft u geen tijd te verliezen 
als u bijvoorbeeld even wacht op een kleine reparatie. 
Persoonlijke aandacht en een hechte klantrelatie staan 
in ieder Business Center voorop.

CITROËN
BUSINESS CENTERS
EEN PURE FOCUS OP 
ZAKELIJKE MOBILITEIT
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SALES
KOPEN OF LEASEN

KWALITEIT IN ONDERHOUD 
EN ONDERDELEN

AFTERSALES

De keuze voor kopen of leasen hangt af van meerdere 
factoren. Bij grotere wagenparken kan leasen een goede 
optie zijn, maar toch zijn er ook bedrijven die dan juist 
kopen. Aangekochte voertuigen komen op de balans en 
vormen zo een interessante afschrijfpost en door 
verschillende overheidsregelingen kan versneld 
afschrijven gunstig zijn. Bij full operational lease kan juist 
de mogelijkheid om auto’s buiten de balans te houden 
aantrekkelijk zijn. U houdt dan meer ruimte over voor 
andere investeringen. 

ADVIES
Of u nu overweegt om een Citroën te kopen, te leasen of 
te financieren: u kunt rekenen op de ondersteuning en
advisering van onze ervaren accountmanagers. Zij helpen 
u het juiste model te selecteren en denken met u mee 
over de beste keuze voor uw specifieke situatie. Ook 
adviseren ze over ”total cost of ownership”, autodelen en 
mobiliteitsbudgetten. Daarbij hebben ze uiteraard een 
scherp oog voor de specifieke situatie van uw bedrijf.

Rijdt u eenmaal in een bedrijfsauto van Citroën, dan bieden we 
u de best denkbare aftersales. U kunt rekenen op tal van dien-
sten en ondersteuning, en uw accountmanager bij Citroën 
denkt graag met u mee over het optimaliseren van uw 
wagenpark. Uiteraard bent u verzekerd van solide onderhouds-
beurten, uitgevoerd door ervaren Citroën-monteurs. Om de 
kwaliteit van uw bedrijfswagens te borgen, werken de Citroën-
dealer en de Citroën Erkend Reparateurs alleen met onderde-
len die speciaal voor uw auto’s zijn ontwikkeld.

RUITSCHADE SNEL EN DESKUNDIG VERHOLPEN
De kwaliteit van onze aftersales ziet u ook terug in onze aan-
dacht voor de veiligheid van uw wagenpark. Zo zorgen we 
ervoor dat we de ruiten van uw bedrijfsauto’s bij elke tech-
nische keuring zorgvuldig controleren. Constateren we schade 
aan een ruit? Dan nemen we u alle zorg uit handen. 

U kunt hierop rekenen:

• Deskundige reparatie door specialisten van Citroën 

• Kwaliteit en garantie van originele Citroën-onderdelen

• Alle administratieve formaliteiten rechtstreeks geregeld 
met uw verzekeringsmaatschappij

Nimet van Pelt,
eigenaresse SHS Cleaning:

“In ons wagenpark hebben we meerdere 
Berlingo’s en een Jumpy. Wij zijn erg blij 
met de goede service van onze 
accountmanager bij Citroën. Hij heeft 
kennis van zaken en staat altijd voor ons 

klaar. Als we bijvoorbeeld met spoed een auto nodig hebben, 
dan regelt hij dat zo. Wat we zeer waarderen is de 
klantvriendelijkheid bij onze Citroën-dealer. Ze weten wat 
ondernemers beweegt en we voelen ons er altijd welkom.  
We kunnen alleen maar tevreden zijn. Mooie auto’s en een 
perfecte dienstverlening. Wat wil je nog meer?” 
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OPEN LAADBAKWAGENS MET EEN LAADVERMOGEN TOT 2.000 KG
De open laadbakwagens van Citroën kunt u volledig aan uw wensen aanpassen. Een ander 

type laadvloer, een laadkraan, een kist vóór of in de laadbak, hogere zijborden, optische 
signalering of een veegvuilkap: het kan allemaal. De open laadbakwagens beschikken over een 
grote trekkracht en zijn leverbaar met zuinige en krachtige dieselmotoren. Daarnaast zijn er ook 

uitvoeringen met dubbele cabine.

VERVOER OP MAAT: ROLSTOELVERVOER 
De bedrijfswagens van Citroën zijn zeer geschikt om aan te passen voor rolstoelvervoer. De 
mogelijkheden zijn bijzonder groot. Zo kunt u kiezen voor een lichtgewicht oprijplaat, een 

oprijplateau of een elektrische rolstoellift. Met een NIVO-systeem zakt de achterzijde van de 
auto naar de grond voor een nog betere toegankelijkheid voor rolstoel en gebruiker. Naast de 

Berlingo VAN, Jumpy en Jumper, is ook de SpaceTourer Business geschikt voor deze conversie.

BEDRIJFSWAGENS: VRIJWEL ALLES IS MOGELIJK
Citroën biedt tal van op- en ombouwmogelijkheden voor de Berlingo VAN, Jumpy en Jumper. Erkende 
ombouwspecialisten stemmen deze praktische en robuuste bedrijfswagens naadloos af op uw specifieke 
wensen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de vele mogelijkheden.

KOEL-/VRIESTRANSPORT
De koelwagens van Citroën voldoen aan de strengste eisen en zijn praktisch en flexibel. Mogelijk is 
bijvoorbeeld een laadruimte met meerdere compartimenten en laadniveaus, evenals een 
strokengordijn. Er zijn ook vriesunits met een temperatuurbereik tot -20° of een nachtkoeling. Wilt u 
uw bedrijfswagen flexibel inzetten? Citroën biedt ook losse en uitneembare koel- en vriesunits aan die 
de complete laadruimte benutten. Voor deze losse koel- en vriesunits (tot -18°) zijn nagenoeg geen 
aanpassingen aan de bedrijfswagen nodig.

Citroën staat al vanaf het begin van zijn historie bekend om zijn conversiemogelijkheden. Onze specialisten 
kunnen iedere auto op maat aanpassen en staan garant voor talloze mogelijkheden voor op- en ombouw. 
Daarbij kenmerken alle conversies zich door hun hoge kwaliteit, dankzij Citroëns unieke ervaring en expertise.

CONVERSIES (OP- EN OMBOUW)
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B-/BE-COMBINATIES EN BAKWAGENS (JUMPER)
Citroën heeft het laadvermogen van de Citroën Jumper zowel voor B- als BE-rijbewijs 
geoptimaliseerd. Hierdoor bespaart u op uw bedrijfskosten. Het lage eigen gewicht en de 
ruime keuze uit zuinige dieselmotoren zorgen voor een gunstig brandstofverbruik. 
Conversiemogelijkheden zijn:

• Citroën Jumper met lokale ombouw naar bakwagen (diverse chassislengtes en 
carrosserievarianten)

• Citroën Jumper met lokale ombouw naar BE-combinatie (als Plus-uitvoering tot 575 kg 
meer laadvermogen op B-rijbewijs)

4X4: ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN OPTIMALE PRESTATIES
Rijdt u voor uw bedrijf regelmatig op ruw terrein? De Citroën-bedrijfswagens met 
4x4-aandrijving van Dangel presteren onder de meest extreme omstandigheden optimaal. 
Ze zijn ook leverbaar met een limited-slipdifferentieel, voor nog meer grip op moeilijke 
ondergronden. Afhankelijk van uw wensen en gebruik is er altijd een Citroën- 
bedrijfswagen met vierwielaandrijving die bij u past.

ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN
De bovenstaande voorbeelden zijn slechts een kleine greep uit de vele 
conversiemogelijkheden voor de Berlingo VAN, Jumpy en Jumper.  
Andere voorbeelden van op- en ombouw voor deze alleskunners zijn:

• Afzetcontainer (veel laadruimte en toegang tot milieuzones in steden)

• Ambulances 

• Autotransporter (Jumper, met het hoogste laadvermogen in z’n 
klasse)

• Dubbele cabines (met plaats voor maximaal zeven personen)

• Glasrasteel (opbouw op een gesloten bestelwagen of op een 
Chassis Cabine)

• Laadruimte-inrichting (uitgebreid inbouwprogramma)

• Marktwagens in alle soorten (rijdende bakkerswinkel, 
viskramen, snackwagens, enz.)

ALLESKUNNERS

VERVOER VAN PERSONEN
MET VERMINDERDE MOBILITEIT

KOELWAGEN

4x4 DANGEL
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RIJSCHOLEN: DE BESTE ERVARING VOOR LEERLING EN INSTRUCTEUR
Voor rijscholen selecteren wij onze beste modellen, die voldoen aan alle 
regelgeving voor rijscholen. Ze zijn speciaal geschikt voor een optimale 
ervaring voor bestuurder en rijlesinstructeur.
Denk daarbij aan:

• Comfort en hoge zitpositie voor de bestuurder

• Optimale wendbaarheid en zichtbaarheid

• Aanpasbare stuurbekrachtiging

• Uitgebreide verstelmogelijkheden van het stuurwiel en de 
bestuurdersstoel

TAXI’S: DE HOOGSTE EISEN ALS UITGANGSPUNT
Bent u taxichauffeur, dan stelt u hoge eisen aan uw auto. De taximodellen 
van Citroën voldoen aan al uw wensen én die van uw klanten. Comfort, 
duurzaamheid, binnenruimte en een rijke, moderne uitrusting: zowel voor 
u als uw klanten bieden we alleen het allerbeste.
Onze taximodellen staan voor:

• Een ruime bestuurdersplaats met veel comfort en een hightech 
uitrusting

• Een indrukwekkende wendbaarheid

• Dynamische en zuinige motoren

• Geoptimaliseerde binnenruimte voor uw klanten

ALLE RUIMTE IN DE GRAND C4 SPACETOURER
Vervoert u veel mensen tegelijk? Dan is de Citroën SpaceTourer een ideale 
keuze. U en uw passagiers zijn verzekerd van het maximale in comfort en 
ruimte. De Citroën SpaceTourer is in de loop van 2020 ook verkrijgbaar als 
volledig elektrische variant, met een actieradius tot 330 km volgens WLTP.

PERSONENAUTO’S:  
IDEALE MODELLEN VOOR 
RIJSCHOLEN EN TAXI’S

CITROËN C3 AIRCROSS SUV

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER
(LENGTE M – XL)

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5 AIRCROSS SUV
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Wilt u een auto van de zaak rijden of bent u ondernemer, dan profiteert u van de speciale 
Citroën Business-modellen. Ze hebben een rijke uitrusting (denk aan full colour navigatiesysteem 
en diverse rijhulpsystemen), die speciaal is afgestemd op de zakelijke markt. Hierdoor beschikken 
ze standaard over vrijwel alle opties die u als zakelijke rijder mag verwachten. 
De Business-modellen zijn speciaal voor de zakelijke rijder aantrekkelijk geprijsd. Dat maakt ze 
niet alleen voordelig in aanschaf, maar ook voor uw fiscale bijtelling.

SPECIAAL VOOR DE ZAKELIJKE RIJDER

BUSINESS-MODELLEN

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURERCITROËN C4 CACTUS

CITROËN C3

CITROËN
C5 AIRCROSS SUVCITROËN

C3 AIRCROSS SUV
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Duurzaamheid zit in het DNA van Citroën. Zo 
zijn steeds meer van onze bedrijfswagens ook 
verkrijgbaar als volledig elektrische - en dus 
emissievrije - modellen. En met de C5 Aircross 
SUV Hybrid biedt Citroën een plug-in hybride 
die bij uitstek geschikt is voor de zakelijke 
rijder. Daarnaast onderscheiden we ons door 
onze innovatieve dieselmodellen, die zich 
kenmerken door hun ultralage CO2-uitstoot.

Elektrisch rijden biedt diverse voordelen, zowel voor uw 
bedrijf als het milieu. Motorlawaai en uitlaatgassen behoren 
tot het verleden, terwijl elektrisch rijden tegelijk 
kostenefficiënt is. Het kan bovendien een mooi en duurzaam 
visitekaartje voor uw bedrijf zijn. Bij Citroën is elektrisch 
rijden dan ook volledig ingebed in het aanbod voor 
bedrijven. 

Overweegt u om duurzaam te gaan rijden met uw bedrijf? 
Kies dan voor Citroën. In onze elektrische modellen ontdekt 
u de talrijke voordelen van elektrisch rijden: bescheiden 
afmetingen, een korte oplaadtijd en een actieradius die groot 
genoeg is voor uw dagelijkse ritten. Voor onze elektrische 
modellen geldt een garantie op de accu van acht jaar of 
100.000 km.

AANBOD VAN ELEKTRISCHE MODELLEN
Citroën heeft al een lange geschiedenis met elektrische 
bedrijfsauto’s. Zo was de vorige generatie Berlingo al 
leverbaar in een elektrische variant. Komend jaar kunt u ook 
de grotere bestelauto’s volledig elektrisch bij Citroën 
verwachten. Zowel de Jumpy als Jumper komt volledig 
elektrisch beschikbaar. 

Een maat groter dan de Berlingo is de elektrische Jumpy, die 
in 2020 op de markt komt. Deze emissievrije Jumpy zal 
leverbaar zijn in twee varianten. De eerste heeft een 50 kWh 
sterke accu en een actieradius van 230 kilometer (zoals 
gemeten door de WLTP*), bij de tweede variant is dat 
respectievelijk 75 kWh en 330 kilometer. Naast de Berlingo 
en de Jumpy is er voor de grootste transporten de elektrische 
Jumper, die eveneens in 2020 op de markt komt.

* WLTP: Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, de wereldwijd 
geharmoniseerde standaard voor onder meer het bereik van elektrische auto’s.

MILIEUVRIENDELIJK 
ONDERNEMEN

ELEKTRISCH RIJDEN: 
EEN CITROËN BIEDT 
DUURZAAM MEER 
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Onze elektrische modellen bieden u een uniek rijcomfort dankzij de Full 
Electric-aandrijflijn. Uw elektrische Citroën rijdt zowel in de stad als op 
buitenwegen geruisloos en is uitermate wendbaar. Dankzij de prestaties en 
actieradius van onze elektrische modellen zijn ze zowel ideaal voor gebruik 
in de stad, als voor het maken van langere ritten.

EENVOUDIG OPLADEN
Uw elektrische Citroën kunt u aansluiten op een openbare laadpaal, of thuis 
op een normaal 230V-stopcontact. Bovendien wordt de accu onderweg 
bijgeladen door het omzetten van kinetische energie in elektrische energie 
bij snelheid minderen en afremmen. Dit draagt bij aan de duurzame en 
kostenefficiënte manier van elektrisch rijden met Citroën.

FISCALE VOORDELEN
Een elektrische auto is niet alleen goed voor het milieu, maar is ook fiscaal 
aantrekkelijk. Denk aan vrijstellingen voor aanschafbelasting en 
motorrijtuigenbelasting, en de lagere bijtelling bij privégebruik van een 
zakelijke leaseauto. Omdat de fiscale regelgeving regelmatig verandert, kan 
uw accountmanager bij Citroën u meer vertellen over de actuele fiscale 
voordelen.

VEELZIJDIGE 
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN 
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Ook de Citroën C5 Aircross SUV Hybrid weerspiegelt het door Citroën ingezette offensief voor een steeds 
groter aanbod van duurzame modellen. Deze SUV combineert alle sterke punten van een normale 
verbrandingsmotor voor lange reizen, met de voordelen van elektrisch vermogen voor kortere ritten. Het 
comfort, besturings- en rijgemak zijn zoals u van een Citroën in dit segment mag verwachten, mede dankzij 
het hoogwaardige veersysteem en de standaard Advanced Comfort-stoelen.

ULTRALAGE CO2-UITSTOOT
De CO2-uitstoot van de Citroën C5 Aircross SUV Hybrid is bijzonder laag: minder dan 36 gr./km NEDC 
gedurende een WLTP-cyclus. In de elektrische modus zijn snelheden tot 135 km/u geen probleem, in 
combinatie met een bereik van 64 km (NEDC) over een WLTP-cyclus.

PLUG-IN HYBRIDE (PHEV):  
HET BESTE VAN TWEE WERELDEN 

22 23

A COMFORT THAT
WILL MAKE SOME

CITROËN C5 AIRCROSS SUV HYBRID
PLUG-IN HYBRID 

Ë-COMFORT CLASS SUV
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HVO100: CO2-REDUCTIE TOT 89% 
Diesel rijden met Citroën kan bijzonder milieuvriendelijk. 
Dat komt door het gebruik van HVO100, wat staat voor 
100% Hydrotreated Vegetable Oil. Dit is een duurzame 
brandstof voor dieselmotoren, gewonnen uit 
plantenresten en ander organisch materiaal. Gemeten 
op basis van “well-to-wheel”, kan de maximale 
CO2-reductie bij rijden op HVO100, oplopen tot maar 
liefst 89%.

GESCHIKT VOOR ALLE EURO 5- EN EURO 
6-DIESELMOTOREN VAN CITROËN
Een belangrijk kenmerk van HVO100 is de hogere 
verbrandingswaarde ten opzichte van synthetische 
diesel, zodat er een schonere verbranding in de motor 
plaatsvindt. Dit resulteert in een aanzienlijke reductie van 

de uitstoot van stikstof (-9%), koolmonoxide (-24%),  
en roet en fijnstof (-33%). Omdat alle Euro 5- en Euro 
6-dieselmotoren van Citroën geschikt zijn voor het 
gebruik van HVO100, rijdt u met deze diesels dus veel 
duurzamer.

LAGERE INVESTERINGEN
Bedrijven en instellingen die hun wagenpark op korte 
termijn willen verduurzamen, komen er vaak achter dat 
niet alle dieselvoertuigen zomaar door elektrische auto’s 
zijn te vervangen. De voor HVO100 geschikte 
dieselmodellen van Citroën zijn een aantrekkelijk 
alternatief om milieuvriendelijker te rijden, maar dan 
zonder grote investeringen en technische aanpassingen.

MET EEN CITROËN
KAN HET 
DUURZAAM DIESEL 
RIJDEN 
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Citroën Business Finance is de financiële partner voor alle zakelijke Citroën-rijders en 
wagenparkbeheerders. U bent verzekerd van financieringsoplossingen die perfect aansluiten bij de 
behoefte van uw bedrijf. Leasen op lange of korte termijn, financial lease, private lease: het is 
allemaal mogelijk. Citroën Business Finance valt onder de financieringsmaatschappij PSA Financial 
Services Nederland B.V., onderdeel van de PSA Groupe, waartoe ook Citroën behoort.

FINANCIAL LEASE: GOEDE KEUZE VOOR KLEINE BEDRIJVEN EN ZZP’ERS
Financial lease is een flexibele financieringsconstructie die bij uitstek geschikt is voor kleine 
bedrijven, zelfstandige professionals en zzp’ers. De maandtermijnen bestaan uitsluitend uit rente 
en aflossing. Uw auto komt op de balans te staan, terwijl u bij aanschaf profiteert van de fiscale 
investeringsaftrek. Zo hoeft uw bedrijfsauto de liquiditeit van uw bedrijf niet aan te tasten.

De voordelen van Financial Lease op een rij:

• Interessante financiële pluspunten

• Uw auto komt op de balans te staan

• Profiteren van de fiscale investeringsaftrek

• Eén contactpersoon bij Citroën voor al uw mobiliteitszaken

FINANCIAL LEASE MET SLOTTERMIJN: LAGERE MAANDLASTEN
Kiest u voor financial lease met een slottermijn, dan blijven uw maandlasten lager, want u hoeft 
dan niet het volledige kredietbedrag af te lossen. Over de slottermijn betaalt u tijdens de looptijd 
van het contract alleen rente. De hoogte van de slottermijn bepaalt u samen met uw 
Citroën-dealer. Door de slottermijn lager vast te stellen dan de inruilwaarde, ontstaat er aan het 
eind van het contract financiële ruimte. Die kunt u dan gebruiken bij een volgende Citroën op basis 
van financial lease. Blijft u liever doorrijden in uw Citroën? Dan volstaat het om de slottermijn te 
voldoen of te herfinancieren.

OPERATIONAL LEASE: ALLE ZORG UIT HANDEN
U kunt bij Citroën kiezen voor meerdere vormen van 
operational lease. Hierover leest u verderop in deze 
brochure onder ”Free2Move”, dat operational lease 
namens Citroën verzorgt.

SHORT LEASE: OPTIMALE FLEXIBILITEIT  
VOOR UW BEDRIJF
Heeft u tijdelijk extra auto’s nodig? Dan is short lease 
voor een periode van maximaal 12 maanden ideaal. U 
profiteert van hetzelfde totaalpakket als bij full service 
operational lease. Het enige verschil is dat de 
maandelijkse vergoeding iets hoger ligt, doordat de 
afschrijving op auto’s in het eerste jaar nu eenmaal wat 
hoger is. Uw short-leaseovereenkomst kunt u na afloop 
ook omzetten in een leasecontract voor langere tijd. U 
kunt dan rekenen op een financieel gunstige regeling.

PRIVATE LEASE: IDEAAL VOOR ZZP’ERS
Voor zzp’ers kan private lease een interessante optie 
zijn. Hierbij wordt u geen eigenaar van de auto, maar 
sluit u een contract af tegen een vooraf bepaalde 
looptijd en een verwacht aantal kilometers per jaar. 
Doordat de auto eigendom blijft van Citroën, loopt u 
geen enkel risico op restwaardeverlies.

De voordelen van Private Lease:

• Geen financiële risico’s

• Een vast, aantrekkelijk maandbedrag

• Inclusief reparatie en onderhoud door de 
Citroën-dealer

• Inclusief 24-uurs pechhulp van Citroën Business 
Assistance, ook in het buitenland

LEASEN EN FINANCIERING: 
CITROËN BUSINESS FINANCE

SERVICES
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CITROËN ASSURANCE BUSINESS STER: DE IDEALE VERZEKERINGSOPLOSSING 
VOOR UW BEDRIJFSAUTO
Citroën Assurance Business Ster biedt een ideale verzekeringsoplossing voor uw 
bedrijfsauto. Zo is er onder andere de mogelijkheid om aanvullend een eigen 
vervoersdekking af te sluiten (voor schade aan vervoerde goederen). Ook is de 
eventuele belettering van uw Citroën automatisch meeverzekerd. Een zakelijke 
bedrijfsauto kan Beperkt Casco of Volledig Casco verzekerd worden.

CITROËN ASSURANCE FLEET STER: DE BESTE KEUZE VOOR UW WAGENPARK
Indien u tien of meer Citroëns tegelijk aanschaft, kan het aantrekkelijk zijn om die 
niet afzonderlijk, maar als wagenpark te verzekeren. Citroën Assurance is een ervaren 
specialist op dit gebied en stelt graag een op maat gemaakt verzekeringsaanbod voor 
u samen.

ADVIES EN CONTACT
Uw accountmanager bij Citroën adviseert u graag welk verzekeringsproduct het beste 
bij uw bedrijf past. U kunt ook bellen met Citroën Assurance via 024 - 36 65 695, 
op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Sluit u via Citroën Assurance een verzekering af, dan kunt u gebruikmaken van onze 
gratis opzegservice en regelen we alles voor u. Wilt u online een autoverzekering 
afsluiten? Kijkt u dan op www.citroen.nl/assurance.

CITROËN
ASSURANCE:
ALTIJD EEN
PASSENDE 
VERZEKERING 
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FREE2MOVE: OPERATIONAL LEASE EN MEER
NETTO OPERATIONAL LEASE: ZELF GRIP HOUDEN OP VARIABELE KOSTEN
Met deze leasevorm houdt u zelf grip op de variabele kosten. Het financiële voordeel van operational lease blijft echter intact: 
u beschikt voor een vast en aantrekkelijk maandbedrag over uw leaseauto‘s, zonder dat dit uw balans beïnvloedt of verstoort. 
Het verschil met full service operational lease is dat u zelf uw onderhoud, reparaties en verzekeringen regelt.

FLEET SHARING: AUTODELEN WAS NOG NOOIT ZO EFFICIËNT
Free2Move Fleet Sharing biedt uw medewerkers een online oplossing voor autodelen, wat kostenbesparingen mogelijk 
maakt. Kilometervergoedingen, het huren van auto’s en taxiritten behoren met Fleet Sharing tot het verleden. Via het online 
platform van Fleet Sharing kunnen uw medewerkers altijd een auto reserveren. Ook privégebruik van bedrijfsauto’s is 
mogelijk, dankzij de speciale privémodus. Fleet Sharing is er voor alle auto’s in uw bedrijf, ongeacht merk of aantal.

CONNECT FLEET: REALTIME, ONLINE WAGENPARKBEHEER
Met behulp van het softwarepakket Free2Move Connect Fleet kunt u online uw wagenpark monitoren en de kosten
daarvan zo laag mogelijk houden. De gegevens van al uw zakelijke auto’s worden realtime doorgegeven aan het
speciale online platform van Connect Fleet.
De voordelen van Connect Fleet:

• Helpt autokosten te verlagen door tips op basis van inzicht in brandstofverbruik en rijgedrag

• Geolokalisatie helpt om afspraken efficiënter te plannen en snel te reageren op onverwachte situaties

• Langere levensduur van uw auto’s door beter inspelen op storingen en onderhoudsmeldingen. Meldingen komen 
realtime binnen op het dashboard en kunnen automatisch naar uw dealer gaan.

• Stimuleert veilig en milieubewust rijden

CONNECT FLEET EN FLEET SHARING OPNEMEN IN UW LEASECONTRACT 
Wilt u gebruikmaken van Connect Fleet en/of Fleet Sharing? Dan kunt u dit vastleggen in uw Free2Move-leasecontract.

Free2Move verzorgt de diverse vormen van operational lease voor Citroën en biedt slimme online oplossingen voor  
autodelen en wagenparkbeheer.

FULL SERVICE OPERATIONAL LEASE: TOTALE ONTZORGING
Dit is de meest gekozen en meest complete leasevorm, tegen een scherp maandbedrag. U heeft geen omkijken naar 
renteafschrijving, reparaties, onderhoud en houderschapsbelasting. Vervangend vervoer en een allriskverzekering met
aanvullende inzittendenverzekering zijn inbegrepen, evenals 24-uurs pechhulp. Duurt een reparatie bij pech onverhoopt 
langer dan 24 uur, dan krijgt u meteen een vervangende auto. Heeft u ergens anders al diensten ondergebracht?  
Dan hoeft u die niet in het leasecontract op te nemen.

Bij full service operational lease stelt u vooraf het aantal leasetermijnen vast. Mocht u meer of minder kilometers rijden dan 
contractueel vastgelegd, dan kan tussentijdse aanpassing plaatsvinden. Belangrijk voordeel van full service operational lease 
is dat dit een vorm is van off-balance financiering, die de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen van uw bedrijf 
niet beïnvloedt.

Andere voordelen zijn:

• Geen risico op onverwachte kosten

• Vast maandbedrag, gebaseerd op model, uitvoering, aantal kilometers, etc.

• Vereenvoudiging van uw administratie, met één maandelijkse factuur

• Onderhoud en reparaties mogelijk bij alle Citroën-dealers
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EEN PASSENDE HUURAUTO IN EEN HANDOMDRAAI
Wilt u tijdelijk een Citroën huren? Dan kunt u kiezen uit 
een breed gamma van bedrijfswagens en 
personenauto’s. Met Citroën Rent heeft u altijd de juiste 
Citroën binnen handbereik. Zowel zakelijk als privé, voor 
een paar uur, een paar dagen of langer. U kunt kiezen 
uit de nieuwste modellen, tegen scherpe huurtarieven.

HUREN ZONDER ZORGEN
Als bedrijf huurt u zonder zorgen en met de zekerheid 
dat Citroën erachter staat. Zo zijn al onze verhuurprijzen 
inclusief verzekering en krijgt u altijd een wagen mee die 
is onderhouden door onze eigen monteurs. Bovendien 
huurt u een auto volgens de huurvoorwaarden van 
BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven. Zo kunt u met 
Citroën Rent rekenen op de service van een 
gespecialiseerde en betrouwbare organisatie. Dat is de 
zekerheid van Citroën.

Wilt u meer weten? Vraag uw Citroën-accountmanager 
naar de mogelijkheden.

CITROËN RENT 
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157000.00.232_Citroën_Business_brochure_v12 page 34 157000.00.232_Citroën_Business_brochure_v12 page 35

DE ZEKERHEID VAN 24/7 PECHHULP, IN BIJNA GEHEEL EUROPA
Iedere Citroën kenmerkt zich door zijn grote betrouwbaarheid. Toch kan pech iedereen weleens overkomen. 
Daarom is het goed om te weten dat Citroën Assistance altijd voor u klaarstaat. Heeft u pech, dan sturen de 
medewerkers van onze professionele pechhulp zo snel mogelijk een reparateur naar u toe. Is directe reparatie 
van uw auto niet mogelijk, dan zorgen we altijd voor een oplossing om uw reis te vervolgen.
De Nederlandstalige helpdesk van Citroën Assistance is 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u 
beschikbaar, zowel voor hulp in Nederland als in de meeste andere Europese landen.

De Citroën Connect Box is een unit met een eigen simkaart en gps-ontvanger, die Citroën standaard in de 
fabriek monteert in bedrijfsauto’s. De Connect Box biedt twee functies met bijbehorende diensten: Citroën 
Connect SOS en Citroën Connect Assistance.

CITROËN CONNECT SOS: HULP IN NOODSITUATIES
Met Citroën Connect SOS worden in noodsituaties, zoals een ongeluk, de juiste hulpdiensten zo snel 
mogelijk ingeschakeld. Deze technologie, die Citroën in 2003 als een van de eerste merken lanceerde, heeft 
haar waarde in de praktijk ruimschoots bewezen. 
Het systeem bestaat uit een noodoproepservice met gps, die overal in Europa 24/7 beschikbaar is. Deze 
service is kosteloos en zorgt ervoor dat hulpdiensten sneller ter plaatse zijn bij ongevallen. Bevindt u zich in 
een noodsituatie of bent u daar getuige van? Dan komt u door het indrukken van de SOS-toets op het 
dashboard, direct in contact met de alarmcentrale van Citroën Connect SOS.

AUTOMATISCHE NOODOPROEP
Als u zelf een aanrijding heeft, verstuurt uw Citroën automatisch een noodoproep naar onze alarmcentrale, 
zodra de airbags of de pyrotechnische gordelspanners in werking treden. Het systeem geeft uw locatie door 
en roept de hulp in van de benodigde hulpdiensten. Een medewerker neemt onmiddellijk contact met u op 
via het handsfree communicatiesysteem van uw auto. Mocht u niet kunnen reageren doordat u buiten 
bewustzijn bent, dan worden de hulpdiensten automatisch naar u toe gestuurd. Een veilig idee!

CITROËN CONNECT ASSISTANCE: DIRECT IN CONTACT MET PECHHULP
Met Citroën Connect Assistance hoeft u bij pech nooit meer op zoek naar het juiste telefoonnummer. Met 
een simpele druk op de “Double Chevrons”-toets krijgt u direct verbinding met Citroën Assistance, zodat uw 
pechhulpverlener sneller bij u kan zijn. Daarnaast geeft uw auto gelijk online technische informatie door aan 
uw dealer. Deze kan zo anticiperen op werkzaamheden die mogelijk nodig zijn, en deze efficiënter en sneller 
uitvoeren.

CITROËN ASSISTANCE: 
SNELLE PECHHULPVERLENING 

CITROËN CONNECT BOX:  
EEN VEILIG IDEE 
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AUTOMATISCH BIJHOUDEN VAN PRIVÉRITTEN
Het is in deze brochure al eerder aangehaald: u kunt uw 
zakelijke Citroën natuurlijk ook privé gebruiken. Beschikt u 
over Fleet Sharing van Free2Move, dan wordt het privégebruik 
van bedrijfsauto’s automatisch bijgehouden dankzij de speciale 
privémodus. Fleet Sharing is toepasbaar op alle auto’s in uw 
bedrijf, om welk aantal of merk het ook gaat.

BIJTELLING BIJ PRIVÉGEBRUIK
Bij privégebruik van een zakelijke auto dient u rekening te 
houden met de fiscale bijtelling. Blijft het aantal 
privékilometers onder de 500 per jaar, dan hoeft u geen 
bijtelling te betalen. Daarboven geldt een bijtellingspercentage 
van 22% voor brandstofauto’s. Voor volledig elektrische auto’s 
geldt een lagere bijtelling van 8% in het jaar 2020. In de jaren 
daarna zal deze verlaagde bijtelling stapsgewijs worden 
gelijkgetrokken, totdat in 2026 het normale bijtellingspercen-
tage is bereikt.*

* Raadpleeg uw Citroën-dealer voor de actuele fiscale regels.

PRIVÉ RIJDEN IN EEN 
CITROËN VAN DE ZAAK
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De Citroën Jumpy kan worden uitgerust
met een 4x4-aandrijving die samen met
de Franse offroadspecialist Automobiles
Dangel is ontwikkeld. Dankzij de drie
beschikbare standen - ECO 4X2,
AUTO 4X4 en REAR LOCK - staat
deze uitvoering ook buiten de gebaande
wegen zijn mannetje.

DANGEL 4x4
Met Grip Control brengt de Citroën Jumpy 
u overal. Deze antispinregeling verbetert 
de tractie van de voorwielen. De draaiknop 
op het dashboard heeft vijf standen 
waarmee u de werking van het systeem 
kunt aanpassen aan het type ondergrond 
waarop u rijdt: standaard, zand, sneeuw, 
offroad, ESP OFF.

GRIP CONTROL

MAX.

4 m

MAX.

1500 kg
MAX.

6,60 m3
MAX.

2,50 t

MAX.

1,258 m
MAX.

1,40 m

Citroën is met zijn bedrijfswagens een van de meest 
toonaangevende én bekroonde merken. Zo won de Berlingo 
VAN in 2019 de International Van of the Year Award en is de 
Citroën Jumpy verkozen tot Bestelauto van het Jaar 2020, de 
belangrijkste prijs in de Nederlandse bedrijfswagenwereld.

JUMPY: IDEALE COMPAGNON VOOR DE HARDE WERKER
Door zijn doordachte ontwerp biedt de Jumpy een ongekend 
niveau aan gebruiksmogelijkheden, comfort en veiligheid. Hij 
is voorzien van rijhulpsystemen en uiterst moderne motoren. 
Daarmee is de Jumpy de ideale compagnon voor de harde 
werker. Hij is leverbaar in drie lengtes en optioneel met vele 
extra mogelijkheden. Ook is hij er in een uitvoering met 
dubbele cabine.
De kenmerken van deze alleskunner in het kort:

• Een laadvermogen tot wel 1500 kg

• Een laadvolume tot wel 6,6 m3

• Een nuttige lengte tot wel 4 m 

• Nuttige breedte tussen de wielkasten: 1,25 m

Er is een Jumpy voor iedere professional en voor iedere 
bedrijfsactiviteit. Met de Worker, Driver en CityVan kunt u 
kiezen uit varianten die speciaal geschikt zijn voor specifieke 
doelen, zoals gebruik op bouwplaatsen, voor langere 
afstanden of juist vooral in de stad. De standaard uitgevoerde 
Control, de luxere Club en de Combi (tot negen inzittenden), 
maken dit gamma compleet.

BEKROONDE KWALITEIT
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TOEKOMST
VISIE
De Citroën Ami staat voor Citroëns visie op elektrische mobiliteit:  
bereikbaar voor een groot publiek, [online] beschikbaar tegen lage kosten  
en op elke gewenste manier in te zetten [huur, huurkoop of carsharing].  
Een 100% connected en comfortabele oplossing op het gebied van design  
en gebruik! Met de Ami maakt Citroën het statement dat mobiliteit  
meer is dan autorijden: Inspired by You!
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CONTACT
CITROËN NEDERLAND
business.citroen.nl
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