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CITROËN C1 - UITRUSTINGSNIVEAUS

Exterieur
 - Buitenspiegelkappen in kleur ‘Caldera Black’
 - Elektrisch bedienbaar canvas open dak uitgevoerd in zwart
 - Korte antenne

Interieur
 - Dashboardstrip uitgevoerd in ‘Glossy Black’

CITROËN C1 AIRSCAPE SHINE (extra uitrusting t.o.v. SHINE)

Rijhulpsystemen
 - Achteruitrijcamera (weergave via 7” touchscreen)
 - Snelheidsmeter met witte achtergrondverlichting
 - Toerenteller
Interieur
 - Deurgrepen interieur in chrome
 - Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspookknop

Infotainment en telematica
 - 7” touchscreen
 - Mirror Screen (Apple Carplay™ en Android Auto™) (vervalt i.c.m. Pack Nav)
Exterieur
 - Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
 - Voorbumper met ‘Glossy Black’ afwerking
Onderstel
 - 15” lichtmetalen velgen ‘Planet’ met zwarte wielnaafdoppen

CITROËN C1 SHINE (extra uitrusting t.o.v. FEEL)

Veiligheid en dynamische systemen
 - Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
 - 6 airbags (bestuurder + passagier / zij-airbags / gordijnairbags)
 - ABS met remassistent (BAS)
 - ESP met ASR
 - Bandenspanningscontrolesysteem
 - LED dagrijverlichting
 - Stop & Start systeem
 - Variabele elektrische stuurbekrachtiging
Rijhulpsystemen
 - Instelbare snelheidsbegrenzer
 - Hill Start Assist
 - Opschakelindicator
 - Snelheidsmeter met oranje achtergrondverlichting
Interieur
 - Omlijsting multimedia en versnellingspook uitgevoerd in ‘Glossy Black’
 - Plafonnière verlichting vóór
 - 12V aansluiting in middenconsole
 - Boordcomputer
Infotainment en telematica
 - Radio Bluetooth® DAB+
 -   4 speakers
 -   Bluetooth® handsfree
 -   Digitale tuner DAB+
 -   USB en Jack aansluiting
 -   Radiobediening mogelijk vanaf het stuur

Opbergmogelijkheden
 - Afsluitbaar dashboardkastje
Verwarming en ventilatie
 - Airconditioning incl. pollenfilter
Stoelen en bekleding
 - In delen neerklapbare rugleuning achterbank (50/50)
 - In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
 - Hoofdsteunen achter
 - In hoogte verstelbaar stuurwiel
 - Neerklapbare rugleuning achterbank met Isofix bevestigingspunten
 - Stoffen bekleding ‘Mica Grey’
 - Zonneklep bestuurder en passagier met spiegel
Exterieur
 - Buitenspiegelkappen in carrosseriekleur (Caldera Black i.c.m. metallic lak ‘Nude’)
 - Deurgrepen in carrosseriekleur
 - Elektrisch bedienbare ruiten vóór
 - Ruitenwisser achter
 - Van binnenuit verstelbare buitenspiegels
Onderstel
 - 14” stalen velgen met wieldop ‘Star’
 - Bandenreparatiekit

CITROËN C1 FEEL



Interieur
 - Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspookknop
Infotainment en telematica
 - 7” touchscreen
 - Mirror Screen (Apple Carplay™ en Android AutoTM)
Stoelen en bekleding
 - Stoffen bekleding ‘Urban Ride’
 - Omlijsting ventilatieopeningen, multimedia en versnellingspook uitgevoerd in Porcelain White
 - Dashboardstrip uitgevoerd in Satin Grey

Exterieur
 - Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
 - Chrome raamlijsten
 - Extra getinte achterste zijruiten en achterruit
 - Kunststof wielkastverbreders, uitgevoerd in ‘Black mat’
Onderstel
 - 15” stalen velgen met wieldop ‘Comet’ en zwarte wielnaafdoppen

CITROËN C1 - UITRUSTINGSNIVEAUS

WAARDE: € 1.000  U BETAALT: € 550 UW VOORDEEL: € 450

SPECIALE SERIE CITROËN C1 MILLENIUM (extra uitrusting t.o.v. FEEL)



SPECIFICATIE INBEGREPEN KOSTEN incl. BTW BTW excl. BTW
Adviestarief kosten rijklaar 643,45 116,77 531,78

Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Citroën Safety Kit (o.a. lifehammer, gevarendriehoek,
4 veiligheidsvesten, handschoenen, olieabsorberende mat) 

Leges 51,55 0,75 50,80
Inschrijving in het kentekenregister 40,80 n.v.t 40,80
Tenaamstelling 10,75 0,75 10,00
Recyclingsbijdrage 25,00 4,34 20,66
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 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 720,00 116,77 603,23

CITROËN C1 - PRIJZEN

  Bedragen in €

Code Uitrustingsniveau Transmissie Consumenten-
prijs (1)

Fiscale 
waarde (2) BPM (3) excl.  

BTW/BPM
Bijtelling
 vanaf (4)

CO2
(g/km) (5) Energielabel (6)

5 DEURS
VTi 72 S&S 1CB1A5KKIJB0A080 FEEL H5 15.980 15.260 2.010 10.950 104 109 B

1CB1A5KKIJB0JW80 MILLENIUM H5 16.530 15.810 2.010 11.405 107 109 B
1CB1A5NKIJB0A080 SHINE H5 17.030 16.310 2.147 11.705 111 110 B

5 DEURS AIRSCAPE
VTi 72 S&S 1CB1B5NKIJB0A080  AIRSCAPE SHINE H5 18.030 17.310 2.147 12.531 118 110 B

PRIVATE LEASE
Bent u geïnteresseerd in private lease? U kunt uw exacte Private Lease maandtermijn berekenen op www.privatelease.citroen.nl. Hier kunt u uw nieuwe Citroën samenstellen naar uw wensen en de 
Private Lease maandtermijn berekenen op basis van de door u gewenste looptijd, kilometrage, opties, etc. Voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden kunt u hier ook terecht.

(1)   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 prijzen zijn adviesprijzen en kunnen na het opstellen van deze prijslijst wijzigingen ondergaan. Vraag uw Citroën-dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.
(2)  De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling. 
(3)   De hoogte van de bpm is gebaseerd op de per 1 januari 2022 geldende tarieven. Het weergegeven bpm-bedrag wordt bepaald op grond van de CO2-uistoot volgens de WLTP-testprocedure en op basis van de standaard uitrusting. Het totale bpm-

bedrag is afhankelijk van de exacte CO2-uitstoot volgens de WLTP-testprocedure van de samengestelde auto inclusief gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan.  
Raadpleeg uw Citroën-dealer voor meer informatie of stel uw auto samen in onze car configurator op www.citroën.nl/carconfigurator om de exacte CO2-emissie, het totale bpm-bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. 

(4)   Netto bijtellingsbedrag op basis van 37,07% loonbelasting en 22% bijtelling. Vanafbedrag op basis van de standaard uitrusting, het totale bijtellingsbedrag is afhankelijk van de samengestelde auto inclusief gekozen opties en pakketten.  
Citroën Nederland en de Citroën dealers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de werkelijke loonbelasting en/of bijtellingspercentage afwijkt of wordt gewijzigd

(5)  De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie worden bepaald door de WLTP-testprocedure en op basis van de standaard uitrusting. De exacte CO2-uitstoot volgens de WLTP-testprocedure is afhankelijk van de samengestelde auto 
  inclusief de gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan.
(6)   De vermelde energielabels zijn gebaseerd op de CO2-emissie volgens de WLTP-testprocedure en op basis van de standaard uitrusting. Het definitieve label is afhankelijk van de exacte CO2-uitstoot volgens de WLTP-testprocedure van de samengestelde 

auto inclusief de gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan.



BEKLEDING / INTERIEUR
Ambiance Urban Blue

0PC8 / 0RFZ l l l - 100 83
- Stoffen bekleding Square Blue
- Dashboardaccenten uitgevoerd in Glossy Black
- Dashboardstrip uitgevoerd in Anodised Blue
Stoffen bekleding Square Blue

0PC8 / 0RFZ - - - l 100 83- Niet gekoppeld aan een interieurambiance
(niet mogelijk i.c.m. Roof pack Red)
Ambiance Metropolitan Grey

0PT8 / 0RFE l l l - 100 83
- Stoffen bekleding Urban Ride
- Dashboardaccenten uitgevoerd in Porcelain White
- Dashboardstrip uitgevoerd in Satin Grey
Stoffen bekleding Urban Ride

0PT8 / 0RFE - - - l 100 83- Niet gekoppeld aan een interieurambiance
(niet mogelijk i.c.m Roof pack Red of Blue)
Stoelverwarming voorstoelen NA01 - l l l 150 124

CITROËN C1 - OPTIEPRIJZEN

Bedragen in €

OPTIECODE FEEL MILLENIUM SHINE AIRSCAPE
SHINE

incl. BTW
excl. BPM (1)

excl. BTW
excl.BPM (1)

CARROSSERIEKLEUREN / EXTERIEUR
Metallic lak
Gallium Grey
Galaxite Grey
Calvi Blue
Nude
Caldera Black 
Emerald

0N9B
0N4G 
0NTB
0NPE
0NXZ
0NAG

l l l l 510 421

Vernislak 
Scarlet Red

0NY2 l l l l 200 165

Standaard vernislak 
0N4H l l l l 0 0

Oural White
Chrome buitenspiegelkappen YI07 l l l l 65 54

Roof pack Red
- Canvas open dak uitgevoerd in Sunrise Red
- Buitenspiegelkappen en wielnaafdoppen uitgevoerd in Sunrise Red
- Dashboardaccenten uitgevoerd in Sunrise Red
(niet mogelijk i.c.m. carrosseriekleuren Scarlet Red, Nude, Caldera Black en Emerald) 
(niet mogelijk i.c.m. bekledingen Square Blue en Urban Ride) 

UP09 - - - l 100 83

Two tone Caldera Black
- Dak en buitenspiegelkappen uitgevoerd in Caldera Black
(niet mogelijk i.c.m. carrosseriekleuren Emerald, Calvi Blu, Caldera Black of Scarlet Red)

J5T5 - l l - 150 124

Two tone Emerald
JD39 - - l - 150 124- Dak en buitenspiegelkappen uitgevoerd in Emerald

(alléén mogelijk i.c.m. carrosseriekleur Oural White)

VELGEN
15” stalen velgen met wieldop ‘Comet’ ZH5W l l - - 100 83
15” lichtmetalen velgen ‘Planet Black’ ZH5Z - - l l 50 41
Thuiskomer 
(bandenreparatiekit vervalt)

RS02 l l l - 100 83

14” stalen velgen met 
wieldoppen ‘STAR’

15” stalen velgen met 
wieldoppen ‘COMET’

15” lichtmetalen velgen 
‘PLANET’

15” lichtmetalen velgen 
‘PLANET BLACK’

(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.  
Ga hiervoor naar www.citroen.nl/configurator of scan bovenstaande QR-code.

l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar



CITROËN C1 - OPTIEPRIJZEN

(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/configurator

l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar 

Bedragen in €

OPTIECODE FEEL MILLENIUM SHINE AIRSCAPE
SHINE

incl. BTW
excl. BPM (1)

excl. BTW
excl.BPM (1)

AUDIO
Radio DAB+ / MP3-speler
  - 4 speakers
  - Bluetooth® handsfree en streaming audio A2DP
  - Digitale tuner DAB+ 
  - USB en jack aansluiting 
  - Radiobediening vanaf het stuur

WLV7 l l l l 350 289

OPTIEPAKKETTEN
Pack Comfort
- Extra getinte achterste zijruiten en achterruit
- Chrome buitenspiegelkappen
- Chrome raamlijsten
- Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
- Toerenteller 

J2VQ l - - - 220 182

Pack Techno
-- 7” touchscreen 
- Mirror Screen (Apple Carplay™ en Android AutoTM)
- Achteruitrijcamera met weergave via 7” touchscreen
 (zonder parkeersensoren)

UB02

l - l l 300 248

- l - - 100 83

Pack Comfort Plus
  - Automatisch geregelde airconditioning
  - Automatisch inschakelende verlichting
  - Extra getinte achterste zijruiten en achterruit
  - Chrome raamlijsten

J4W5 - - l l 150 124

Pack Nav
  - Touchscreen navigatiesysteem
  - Volledig geïntegreerd full map navigatiesysteem
  - Bediening en 3D weergave via het 7” touchscreen
  - Kaartmateriaal voor 33 landen in Europa
 Let op: Mirror Screen (Apple Carplay™ en Android Auto™) komt te vervallen

D308 - - l l- 400 331

Pack Drive Assist
  - Active City Brake
  - Lane Departure Warning System
  - Verkeersbordherkenning

D404 - - l l 450 372

Pack Vision
  - Mistlampen vóór
  - Parkeersensoren achter

D327 - - l l 400 331

  



CITROËN C1 - LIJNTEKENINGEN
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CITROËN C1 - TECHNISCHE SPECIFICATIES

(1)  De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie voldoen aan de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 typegoedkeuring krijgen. De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie kunnen vari-
eren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals: 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-emissie, 
het BPM bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.

MODEL EN PRODUCTWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

BENZINEMOTOR VTi 72 S&S

MOTOR
Brandstof Benzine
Emissienorm Euro 6.d-ISC FCM
Cilinderinhoud cm3 998 
Kleppen per cilinder 4 
Max. vermogen in kW (pk) 53 (72)
bij toeren/min. 6000 
Max. koppel in Nm 93 
bij toeren/min. 4400 
Stop & Start systeem met startmotor

TRANSMISSIE
Versnellingsbak Handgeschakeld
Aantal versnellingen vooruit 5 

STUURINRICHTING
Type Tandheugel
Stuurbekrachtiging Elektrisch, variabel
Draaicirkel tussen trottoirs in m. 9,6 

ONDERSTEL
Ophanging voor Onafhankelijk, Pseudo MAC Pherson
Ophanging achter Flexibele dwarsgeplaatste draagbalk

VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal Staal / Lichtmetaal
Bandenmaat 165/65 R14 83T /

165/60 R15 81H

REMSYSTEEM
Voor: Schijf
Geventileerd: Ja
Achter: Trommel
ABS met Brake Assist Standaard
Parkeerrem Achter

VOLUMES (VDA NORM)
Inhoud kofferruimte (dm3) 196 (180 i.c.m. thuiskomer)
met neergeklapte achterbank (dm3) 780
Tankinhoud in ltr 35

GEWICHTEN (KG) HATCHBACK / AIRSCAPE
Massa ledig voertuig (kenteken) 815 / 830
Nuttige belasting 425 / 410
Max. toelaatbaar gewicht 1240 
Max. aanhangergewicht geremd n.v.t.
Max. aanhangergewicht ongeremd n.v.t.
Max. druk op trekhaak n.v.t.
Max. daklast 50 

PRESTATIES (CEE)
Max. snelheid in km/h 160 
400 m. staande start in sec. 18,4 
1000 m. staande start in sec. 34,2 
0-100 km/h in sec. 12,6 

BRANDSTOFVERBRUIK L/100 KM (1) HATCHBACK / AIRSCAPE
Verbruik Laag: stad (L / 100km) 5,3 - 5,5
Verbuik Gemiddeld: buitenwijk (L / 100km) 4,3 - 4,4
Verbruik Hoog: buitenweg (L / 100km) 4,1 - 4,2
Verbruik Extra Hoog: snelweg (L / 100km) 5,4 - 5,5
Verbruik Gecombineerd (L / 100km) 4,8 - 4,9 - 5,5
CO2 (g/km) bij gecombineerd gebruik 108 - 110
Energielabel B



BPM / BIJTELLING 2022

BPM-DIFFERENTIATIE
Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:
• Een vast tarief van € 376 voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 g/km of meer (behalve PHEV) • Een dieseltoeslag van € 86,67 per gram boven de grenswaarde van 75 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
≤ €35.000 16%
> €35.000 22%
Motorrijtuigenbelasting Geen

2. BENZINE & DIESEL VOERTUIGEN
Vast tarief € 376
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km (Benzine & Diesel)
1 - 84 g/km € 1
85 - 109 g/km € 62
110 - 152 g/km € 137
153 - 168 g/km € 224
> 169 g/km € 448

Grenswaarden CO2-uitstoot Diesel-toeslag per g/km
≤ 75 g/km € 0
> 76 g/km € 86,67

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Vol tarief (afhankelijk 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 € 85
> 61 g/km € 204

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Half tarief (1-50 g/km) / Vol tarief (> 51 g/km) (afh van voertuiggewicht en provincie van registratie)



CITROËN C1 - NOTITIES
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www.citroen.nl

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.


