




KWALITEIT UIT OVERTUIGING.

Alle elementen van de roemrijke Citroën-reputatie zijn terug

te vinden in één model: de Citroën XM. Een synthese van

prestatie, prestige, stijl, karakter en comfort. En een produkt van

overtuigd, dus compromisloos kwaliteitsdenken. Want dankzij

de beheersing van buitengewoon geavanceerde technologieën

stelt Citroën met de XM nieuwe normen in comfort en veiligheid

èn op het gebied van kwaliteit. Zo biedt dit model niet alleen

ultiem rijgenot, maar in de carrosserie en de soepele, betrouw-

bare krachtbronnen ook het summum van degelijkheid en

duurzaamheid. Evenals de internationale pers zult u de Citroën

XM ervaren als een mijlpaal in de evolutie van de auto!
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Reeds bij vluchtige

beschouwing leve-

ren ontwerp en

uitvoering van de

Citroën XM bewijzen

van hun kwaliteit.

De vormgeving blijkt

niet alleen eigenzin-

nig, maar ook goed

voor een enorm glas-

oppervlak en dus

voor uitstekend uit-

zicht rondom. Talloze

details en het diep-

glanzende lakwerk

verraden de zorg die

aan de afwerking is

besteed.
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Ook het interieur

wordt gekenmerkt

door een karakte-

ristieke kwaliteit.

Want in ergonomie

en luxe staat de

Citroën XM even-

eens op eenzame

hoogte. Zeker in de

topmodellen, waar

alcantara of leer de

plaats inneemt van

velours en waar de

toepassing vanwarm-

getint edelhout een

gedistingeerde bij-

drage levert aan het

onderscheidend ver-

mogen.
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SYNTHESE VAN STIJL EN FUNCTIONALITEIT.

Alleen al met zijn sierlijke front laat de Citroën XM weten, over

een uitmuntende stroomlijn te beschikken. Zijn aflopende

motorkap en volledig geïntegreerde grille en koplampen zijn

duidelijke exponenten van aërodynamisch denken. Ook zijn

vloeiend gelijnde wigvorm, frontspoiler en vlakke bodemplaat

dragen bij tot een minimale luchtweerstandscoëfficiënt: 0,28.

Maar het windtunnel-dictaat leidde niet tot eenvormigheid;

onderscheidend vermogen kenmerkt de Citroën XM in ruime

mate. Een eigen karakter en een eigen stijl. Geïnspireerd op

optimale functionaliteit. En gevat in een individueel design,

voor mensen die eenvoudig geen genoegen nemen met

"gewoon". Mensen zoals u.
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Zowel in Berline- als

In Break-uitvoering

biedt de Cltroën XM

met een gestroom-

lijnde styling het

hoofd aan de lucht-

weerstand. Volledig

in de vloeiende be-

lijning geïntegreerde

koplamp-units en rui-

ten sluiten nagenoeg

naadloos aan op de

carrosserie.

Zo blijven ook bij ho-

gere snelheden het

brandstofverbruik

en rijwindgeluiden

beperkt.
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Een uniek hydractief

veersysteem vormt

de basis van het soe-

vereine weggedrag

en daarmee het on-

overtroffen comfort

de Citroën XM.

oriënteert zich

voortdurend over

snelheid, acceleratie,

remdruk en stuuruit-

slag en stemt zich-

zelf met elektroni-

sche intelligentie af

op uw rijstijl, het

wegdek en de bela-

ding van de auto.
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BEHEERST HEERSEN OVER DE WEG.

o OCJOO00= 0o =00

De cockpit van de Citroën XM is een puur bestuurscentrum.

Van hieruit heerst u, in alle rust en comfort en omringd door

geavanceerde techniek, over de auto en over de weg.

Veiligheid is immers slechts ten dele een kwestie van

constructie, minstens zo zwaar telt de lichamelijke en mentale

conditie van de bestuurder. Daarom heeft Citroën de XM

ingericht als een efficiënte werkplek, waarop ergonomisch en

klimatologisch de hoogste maatstaven van toepassing zijn.

De ontspannen zit, het thermisch comfort, de overzichtelijke

instrumenten en de logische, eenvoudige bediening voor-

komen vermoeidheid en concentratieverlies en leveren zo een

belangrijke bijdrage aan de veiligheid op de weg.
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Alert en anticiperend rij-

den en aangenaam vertoeven

gaan bij de Citroën XM hand in

hand. Want deze sublieme reis-

wagen is ontworpen rond het

adagium, dat voor actieve veilig-

heid primair een ontspannen

bestuurder nodig is.

Stapt u maar eens in. Uw

fauteuil is royaal van afmeting.

Na het instellen van zitting en

rugleuning in uw favoriete positie

(in de XM V6· en Ambiance-mo-

dellen gaat dat elektrisch), voelt

u van uw bovenbenen tot uw ach-

terhoofd de gewenste steun, ook

zijdelings. Overigens mogen al

uw passagiers op eenzelfde com-

fortabel onthaal rekenen.

Nu kunt u ook het in hoogte

en afstand verstelbare stuur op

uw rijpositie afstemmen, evenals

uw autogordel die in hoogte ver-

stelbaar is. En zo, riant gezeten,

uw handen gerieflijk rustend op

het stuur, valt u de optimale

afleesbaarheid op van meters en

klokken. Het informatiepaneel

daaronder geeft tijd en buiten-

temperatuur weer; in XM V6-

modellen en in de XM 2.0i

Ambiance bevindt zich hier

tevens het display van de boord-

computer. Verklikkerlichten voor

kunt houden en uw ogen bij het

verkeer. Dankzij het grote glas-

olie, koelvloeistof, dynamo, accu, oppervlak rondom en de forse

remsysteem, parkeerrem en der- achteruitkijkspiegels ontsnapt

gelijke zijn smaakvol achter don- er ook buiten niets aan uw aan-

kergetint glas geplaatst.

Onder handbereik vindt u

dacht. Mede daardoor voelt u

zich ogenblikkelijk thuis in de

Citroën XM.alle ergonomisch vormgegeven

en gesitueerde bedieningsorga-

nen, zodat u vrijwel ononderbro-

Is dat geen onweerlegbaar

bewijs voor de kwaliteit van zijn

ken beide handen aan het stuur ontwerp?

Afhankelijk van de

uitvoering van de

XM is de hydrauli-

sche stuurbekrach-

tiging constant of

variabel.
De laatste past zich

aan bij de situatie:

u kunt met één vin-

ger parkeren, maar

op de grote _eg is
de besturing gede-

cideerd en koers-

vast.
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De draaiknoppen van

verwarming en ven-

tilatie of de tiptoets-

en van de aircondi-

tioning zijn centraal

geplaatst, zowel voor

de bestuurder als

voor een voorpassa-

gier goed binnen be-

reik. Veilig detail: de

speciaal voor Citroen

ontwikkelde Clarion

stereo radio/casset-

tespeler, die als op-

tie verkrijgbaar is,

wordt op het stuur

bediend.
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RUIMTE EN COMFORT IN ONGEKENDE OVERVLOED.

Niet alleen valt u als bestuurder uitzonderlijk veel comfort ten

deel, ook de mede-inzittenden van een Citroën XM reizen

eerste klas. AI meteen na de gemakkelijke instap openbaart

zich het surplus aan hoofd- en beenruimte, dat voor iedere

passagier ter beschikking is en dat zelfs een urenlang verblijf in

de XM tot een niet aflatend genoegen maakt. Elke zetel biedt

anatomisch gevormd zitcomfort. Bekroond met hoofdsteunen

die, afhankelijk van de uitvoering waarin u de Citroën XM kiest,

individuele instelmogelijkheden bieden. Het grote glasoppervlak

en (optioneel) een elektrisch schuif-/kanteldak dragen er toe

bij, dat al dit comfort zich in een lichte, aangename atmosfeer

ten toon spreidt.
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'Bewoonbaarheid' lijkt

een sleutelwoord in de Citroën

XM, dankzij een ruimtelijke or-

dening zonder enige concessie.

Zo gaan de royale afmetingen

van het bagagecompartiment,

dat met zijn lage laaddrempel

gemakkelijk entree biedt aan

alles wat mee moet, duidelijk materialen en de afwerking tot in

niet ten koste van de ruimte en details blijkt een bewuste keuze

het comfort voor de achterste voor nauwelijks te evenaren

passagiers.

Maar meer nog dan de

maatstaven. Door en door. Het

ontwerp voor fauteuils en ach-

ruimte, imponeert in deze auto terbank is gebaseerd op de

de alom aanwezige, degelijke meest recente studies; frame,

luxe. Aan het ontstaan van de vering en rompvorm van de ze-

XM ligt immers kwaliteitsden-

ken ten grondslag. Uit het har-

tels voldoen aan alle voorwaar-

den voor een weldadig, anato-

misch verantwoord zitcomfort.monieuze design, de duurzame

Natuurlijk zijn ook de bekle-

dingsmaterialen - velours, leer of

een combinatie van velours en

alcantara, afhankelijk van de ge-

kozen uitvoering en opties - niet

alleen geselecteerd op uiterlijk

en levensduur, maar evenzeer

op fysiologische eigenschappen

zoals een aangenaam ventile-

rend vermogen. Dat brengt ons

bij een andere onderscheidende

kwaliteit van de Citroën XM:

het binnenklimaat.

De beheersbaarheid daar-

van is buitengewoon belangrijk

voor het gevoel van welbehagen

bij de inzittenden. In de XM

voorziet een geavanceerd sys-

teem voor ventilatie en verwar-

ming - in een aantal uitvoeringen

met elektronisch management -

bestuurder en passagiers van

een tot op zekere hoogte indivi-

dueel regelbaar klimaat. Voor

wie nog hogere eisen stelt, is er

als optie airconditioning.
Het fundament van

alle comfort in de

Citroën XM wordt

natuurlijk gevormd

door de unieke hy-

dractieve vering, die

met elektronische

intelligentie elk W8g-

dek egaliseert en elke

storende invloed op

het weggedrag neu-

traliseert.
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Het moderne interi-

eur van de XM is ont-

worpen met behulp

van de computer.

Toch laat het in ei-

gentijdse, betaalbare

vorm tevens een t ...a-

ditie herleven. Want

het ademt de luxe en

het prestige van on-

vergetelijke, met de

hand gebouwde reis-

wagens pur sang:

de spectaculaire Gran

Turismo's van weleer.
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METKLASSEDETOPVANZIJN KLASSE.

Het moge duidelijk zijn: de XM staat aan de top van het

Citroën-programma. Maar eveneens aan de top in zijn markt-

segment. En met afstand, want geen andere auto in zijn

prijsklasse kan hem evenaren in comfort, weggedrag en

veiligheid. Dat is vooral te danken aan de unieke hydractieve

vering. Met behulp van sensoren richt deze zich, met

een responstijd van minder dan vijf honderdsten van een

seconde, naar snelheid en belading van de auto, acceleratie,

remdruk, stuuruitslag en de mate van in- en uitveren ten-

gevolge van oneffenheden in de weg. Zo blijft onder alle

omstandigheden de carrosserie geruststellend in balans.

Het verleent de Citroën XM een veilige wegligging, de eerste

voorwaarde voor ultiem comfort.
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Het is niet eenvoudig, on-

derscheid aan te brengen in de

eigenschappen die de Citroën

XMveiligheid, raffinement, com-

fort, dan welprestige verschaffen.

Voor een groot deel zijn

het dezelfde kwaliteiten, die een

vergelijking met andere auto's

vrijwel onmogelijk maken.

Want hoe kan de verfijn-

de, met elektronische intelligen-

tie gestuurde hydractieve vering

worden ingeschaald? Is de se-

rene rust in het interieur comfort

of veiligheid? In welke rubriek

legt de eigenzinnige, maar func-

tionele vormgeving van carros-

serie en interieur gewicht in de

schaal?

Moeten het volmaakte

verwarmings-/ventilatiesysteem

en de vele slimme opbergmoge-

lijkheden in deuren, dashboard

en middenconsole van de XM

als luxe ofals functionaliteit wor-

den aangemerkt? Zinvoller is

het, de som van alle onderschei-

dende eigenschappen op u te

laten inwerken. Zowel voor uw

linker- als uw rechterhersenhelft

is er veel te genieten. Het elan,

waarmee deze spirituele auto

duurdere en vooral saaiere k1as-

segenoten voorbijstreeft.

De soevereine wegligging

en koersvastheid, die u onder

alle omstandigheden het gevoel

geven van opperste beheersing

van de auto en van de weg.

De prompte prestaties

van zijnschone, zuinige4-cilinder

2.0i benzine- of 2.1 liter diesel-

motor (ook met turbo) of het

beschaafde, doch nauwelijks be-

dwongen popelen van de 170 of

200 pk van zijn 3 liter V6 12-,

resp. 24-k1epper.

En niet te vergeten zijn

duurzaamheid (benadrukt door

een carrosserie-garantie van

zes jaar) en zijn door lage ex-

ploitatiekosten en dito lease-

prijzen overduidelijk bewezen

economie!

Reeds in zijn basis-

uitrustingsniveau

heeft de Citroën XM

een enorme voor-

sprong in zijn klasse.

En met ABS (in een

aantal versies stan-

daard) en opties als

leren bekleding, air-

conditioning en van-

a' het stuur te bedie-

nen radio houdt hij in

stijl zijn concurren-

ten op afstand.
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Vanuit welke hoek de

Citroën XM ook wordt

gezien, hij laat een

onuitwisbare herin-

nering achter.

De impressie van een

elegante verschijning

met een gedistingeerd

karakter. Een toon-

beeld van kracht en

degelijkheid. De be-

lofte van ruimte, luxe

en comfort en de ze-

kerheid dat dit geen

gewone auto is. AI die

indrukken zijn juist.

Maakt dat de XM niet

tot iets heel bijzon-

ders?
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HET RENDEMENT VAN GOED GE"INVESTEERDVERMOGEN.

Wie zijn vak verstaat zoals de ingenieurs van Citroën, kan aan

een 3.0i V6 spelenderwijs 170 pk ontlokken en de 24-kleps

versie ervan zelfs 200 pk meegeven. En 122 pk uit een 2.0i

motor met multipoint injectie geeft evenmin problemen. De 2.1

liter dieselmotor levert 83 pk, een turbo maakt er 110 pk van.

Het geraffineerde Citroën-onderscheid ligt echter in de andere

prestaties van deze krachtbronnen. Hun souplesse: snel op

toeren en topvermogen, maar dankzij een hoog koppel ook

in het lage toerengebied veel trekkracht. Hun economie:

uitmuntende verbruikscijfers, bedrijfszekerheid en levens-

duur. En hun wellevendheid ten aanzien van mens en milieu:

minimale produktie van geluid en reststoffen.
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Het Citroën XM-gamma Elektronica speelt trou- multipoint injectie. Dit toonbeeld

wordt aangeboden met zeer mo- wens ook in de dagelijkse praktijk

van deze V6 een belangrijke rol:

alle functies die van belang zijn

van kracht en souplesse geeft u de

derne motoren. In de top: een beschikking over een vermogen

lichtmetalen 2975 cc 6-cilinder van 122 pk en een koppel van

krachtbron met bovenlig-

verbruik aan stevige prestaties.

voor een vol- 17,5 kgm/ 4000 tpm.

g·ende nokkenassen en 24 maakte werking Ook de modernste diesel-

kleppen. Gemeten volgens worden bewaakt en techniek wordt in het XM-gamma

DIN goed voor een maxi-

maal vermogen van 200 pk

en een koppel van 26,5

bestuurd door state- aangeboden. De daarvoor ontwik-

of-the-art elek- kelde 2.1 liter motor met indirecte

inspuiting telt 3 kleppen per cilin-

kgm/3600 tpm. ment. Drie uitvoeringen der en paart, o.m. door de vloeien-

Het ontwerp van de van de XM worden aange-

dreven door een 170 pk

sterke 12-k1eps versie van deze

de vormgeving van in-en uitlaat-

inlaatkanalen (met varia- kanalen en cilinderkop, een laag

bele flux, zodat ook bij lage

toerentallen een optimale cilin- V6, die tevens met automatische De combinatie van diesel-econo-

dervulling. c.q. een hoog koppel 4-versnellingsbak leverbaar is. In mie met de pit en power (122 pk)

wordt gerealiseerd) kwam tot vier uitvoeringen is de XM voor-

zien van de door Citroën voor houden aan de de 2.1 liter turbo-

van een benzinemotor is voorbe-

stand met behulp van

geavanceerde ACAV- deze auto ontworpen 2.0i 4-cilin- diesel (ook leverbaar met auto-

technieken. der krachtbron met maat). Speciaal voor dit motortype

ontwierp Citroën het elektronisch

geregelde EGR-systeem, dat zo-

wel brandstof als het milieu spaart.

In combinatie met

de turbodieselmo-

tor biedt Citroën het

elektronisch gere-

gelde EGR-systeem

aan: Exhaust Gas

Recirculation. Het

voert onvolledig ver-

brande delen van de

Uitlaatgassen nog-

maals door het ver-

brandingssysteern.

Resultaat: een eco-

nomischer gebruik

van brandstof en

een minimale emis-

sie van ongewens-

te stoffen.
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Superieure techniek

kenmerkt de Citroën

XM al evenzeer als

superieure vormge-

ving. Moderne kracht-

bronnen maken een

individuele keuze

mogelijk, afgestemd

op voorkeur, budget,

jaarkilometrage en

gewenste kilometer-

prijs. En eisen ten

aanzien van de toe-

passing worden af-

doende beantwoord

door de twee car-

rosserie- varianten.

Voor welke versie u

ook kiest, u bent ver-

zekerd van prestige.
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VEILIGHEID, VISITEKAARTJE VAN DE CITROËN XM.

Veel wordt bij de hedendaagse auto geïnvesteerd in passieve

veiligheid, de mate waarin hij een ongeval kan doorstaan. De

Citroën XM vormt daarop geen uitzondering. De structurele

sterkte van zijn carrosserie is met de computer berekend en

in een buitengewoon zwaar testprogramma op de proef

gesteld. Op het gebied van actieve veiligheid - het vermogen

om kritieke situaties te vermijden - zijn de ontwerpers van de

Citroën XM zo mogelijk nog verder gegaan. Getuige zijn

unieke garantie voor een stabiele wegligging en koersvast-

heid: hydractieve vering. Het dankzij een groot glasoppervlak

altijd veilige zicht. En natuurlijk het ongeëvenaarde comfort

dat vermoeidheid en dus fouten voorkomt.
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De carrossene van de

Citroën XM bezit een markante

belijning, maar tevens een maxi-

mum aan sterkte en stijfheid.

Gestalte gegeven via Computer

Aided Design, biedt de kooi con-

structie weerstand aan krachten

zowel in de lengte- als in de

breedterichting.

Op kritische punten zijn

de nodige verstijvingen toege-

past en veel aandacht is besteed

aan de capaciteit om de bij een

botsing vrijkomende energie te

absorberen. Ook de veiligheid

van zetels, hoofdsteunen en gor-

deis is voorbeeldig. Maar min-

stens zo degelijk doordacht

toont de Citroën XM zich in het

vermogen om ongewenste situ-

aties te vermijden of te kunnen

ontwijken. Met als unieke troef

natuurlijk het onvolprezen hy-

dractieve veersysteem.

De computer ontvangt in-

formatie van een vijftal sen-

soren, die een groot aantal va-

riabeien meet. In het geheugen

van de computer zijn regels en

voorschriften opgenomen die

continu worden vergeleken met

de ontvangen informatie.

Afhankelijk van het verschil tus-

sen de gemeten gegevens en de

regels kiest de computer de ge-

schikte ophanging. Op deze wij-

ze komt de elektronisch gecon-

troleerde wegligging tot stand.

Deze synthese van hydraulica en

elektronische intelligentie waar-

borgt onder alle omstandighe-

den (slecht wegdek, onverwacht

scherpe bochten, noodstops) en

bij elke belading de stabiliteit van

de carrosserie. Waardoor u tot in

het extreme kunt rekenen op

een veilig wegcontact en een on-

verstoorbare koersvastheid.

Ondertussen produceren

de forse banden geruststellend

veel grip en bij de dimensione-

ring van remschijven en -blok-

ken hebben de Citroën-ingeni-

eurs nagenoeg alle in de velgen

beschikbare ruimte benut.

Een elektronisch ABS-sys-

teem voorkomt blokkeren van de

wielen tijdens noodstops of af-

remmen bij gladheid, zodat de

auto ook in dergelijke situaties

bestuurbaar blijft. In de meeste

uitvoeringen van de XM is dit sys-

teem standaard, bij de andere

modellen een betaalbare optie.

Veiligheid en rijple-

zier gaan hand in

hand. Ook de pre-

cieze stuurbekrach-

tiging van de Citroën

XM (in de V6-uit-

voeringen snelheids-

afhankelijk) levert

daarvan het bewijs.

Hij geeft u doorlo-

pend het gevoel van

volmaakte beheer-

sing van de auto en

van de weg.
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Oe absolute vedette:

Citroën XM V6. 24.

Summum van tech-

niek en comfort in

aansprekende vorm-

geving. Aantrekkelijk-

heid die elke kosten-

calculatie glansrijk

doorstaat. Maar wat

moet u, als andere

praktische overwe-

gingen van invloed

zijn op uw criteria?

Stel, u hebt behoefte

aan nàg meer ruimte?

Dan rest u niets an-

ders dan de XM Ber-

line van uw lijstje te

schrappen en.... de

XM Break te kiezen.

Dezelfde voordelen

plus één. En ook met

V6 verkrijgbaar.
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EENBREAKVOORALLEDAGENVANDEWEEK.

Zijn belastbaarheid tot 650 kg wijst op een break, evenals

zijn laadruimte met volledig vlakke vloer: 720 liter, met

neergeklapte achterbank 1960 liter, een record in deze

categorie. Maar de andere records die hij in zijn klasse

breekt, brengen u wellicht toch in verwarring over zijn

identiteit. Het luxe interieur, bijvoorbeeld, en het comfort

waarmee hij zo royaal is. En hoe hij naast uw werk uw gezin

van dienst is: soepelen soeverein,anderecombinatiewagens

met hun verzwaarde achterveren en dito schokbrekers

achter zich latend. Werkpaard of raspaard? Raswerkpaard?

Werkraspaard? Ach, ziet u de Citroën XM Break maar als

een zakenauto met een sterke affiniteit tot uw dierbare

'familiebedrijf' .
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Moet u regelmatig

bepaalde zaken be-

hoedzaam vervoe-

ren, dan is deze au-

to eigenlijk uw enig

mogelijke keus. Om-

dat u in het week-

einde ook uw gezin

behoedzaam ver-

voer wilt bieden. In

comfort en veilig-

heid. In de onover-

troffen Citroën XM

Break.
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De uitstraling van de

Citroën XM. De func-

tionaliteit van de XM

Break. Met als ge~

meenschappelijke

factor de wijze waar-

op deze limousine-

met-laadruimte u van

elke kilometer laat

genieten. Automa-

tisch stemt de hy-

dractieve vering zich

af op de belading.

Op het wegdek. En

op uw rijstijl. Water-

pas over de weg is

het gevolg, ook in

bochten, ook bij fel

optrekken of abrupt

remmen. Elke dag

opnieuw een ver-

rukkelijke ervaring.
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ZOVEELCOMFORTISNIETKLEINTEKRIJGEN.

Vandaag de dag hebben we zo onze opvattingen over

comfort op de werkplek, plezier in het werk en de kwaliteit

van het leven. U hoeft dan ook geen 'workaholic' te zijn om

werken een dagelijks terugkerend genoegen te vinden.

Zeker met de Citroën XM Break, typisch een produkt van

deze tijd. Niet alleen praktisch van indeling, maar tevens

polyvalent in uitvoering en uitrusting. V6 motor? Kan. 2.0i

vier-cilinder? Is er. Diesel? Turbodiesel? U zegt het maar.

En wilt u een open dak, airconditioning, een automatische

versnellingsbak, ABS, leren bekleding, dan is dat binnen het

werken-met-plezier concept van de XM Break zeer wel

mogelijk. Ruimte zit 'm nu eenmaal bij Citroën in meer dan

alleen in afmetingen.
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De imposante Citroën

XMBreak is ten opzichte van de

XM Berline 25 cm langer.

Dat komt niet alleen het vloer-

oppervlak ten goede; door deze

verlenging konden de ontwer-

pers tevens zonder esthetische

problemen het dak verhogen.

Met als resultaat, dat de

XM Break ook qua ruimte-aan-

bod elke klassegenoot zijn rug

laat zien.

tot 40 cm boven straatniveau.

Zodat u op kuithoogte een vol-

komen vlakke vloer aantreft, die

de solide basis vormt van een

uitgestrekte laadruimte zonder

hinderlijke uitsteeksels.

De capaciteit van 720 liter

1960 liter, maar dankzij een in

ongelijke delen (113 of2/3) neer-

klapbare achterbank kunt u ook

in tussenliggende volumes van

deze faciliteit gebruik maken.

Zobiedt de XMBreak niet alleen

En wat uw rug betreft: de

normaal al geringe tildrempel

van de XMBreak kan dankzij de

variabele rijhoogte van het veer-

systeem worden gereduceerd

het summum van capaciteit,

maar ook van flexibiliteitIS naar wens te vergroten tot

Bij de ontwikkeling

van het interieur van

de Citroën XM Break

stond een harmoni-

euze combinatie van

doelmatigheid en

gastvrijheid voorop.

Zowel in de ruimte

voor bagage als in

het passagiersge-

deelte is deze taak-

stelling met méér-

waarde ger-ealiseerd.
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U ove~eegt de aan-

schaf van een XM

Break natuurlijk uit

praktisch oogpunt.

Maar dat is de laatste

reden om niet ook

over het meest com-

plete comfort te wil-

len beschikken.

Noch in de voortref-

felijke rij kwaliteiten,

noch in het interieur

doet een functionele

Break onder voor zijn

pendant in Berline-

versie. Beide zijn zij

Citroën XM, zonder

compromissen.

Aan u de keus van de

uitvoering.

NL



DE ONAANTASTBAREKWALITEITVAN EENLEIDER.

Ook in de produktie van zijn vlaggeschip XM toont Citroën

aan, tot 's werelds leidende autofabrikanten te behoren.

De auto ontstaat op een van de modernste produktielijnen

van Europa. Maar hoewel de produktie van carrosserieën en

aandrijfgroepen in verregaande mate is geautomatiseerd,

kan het bouwen van een 'Gran Turismo' als de Citroën XM

natuurlijk niet geheel aan robots worden overgelaten. Het

onderscheidend vermogen van elke XM is ook te danken aan

vakkundige mensenhanden en -ogen. Want die spelen een

grote rol in de beoordeling van de lakkwaliteit en in de totale

afwerking van in- en exterieur tot in de puntjes. U kunt het

volste vertrouwen stellen in de kwaliteit van de Citroën XM.

Hij zal het niet beschamen.
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Zoals Citroën de XM te-

gen corrosie wapent, krijgt zelfs

het grimmigste klimaat er geen

vat op. Zo wordt voor bepaalde

onderdelen, zoals portier- en

motorkapsloten, roestvrijstaal

gebruikt. Verder gelden er hoge

maatstaven ten aanzien van de

kwaliteit, de behandeling en de

afwerking van het plaatwerk van

de carrosserie.

De criteria, die Citroën in

een testsituatie hanteert, zijn niet

mis: na 500 uur blootstelling aan

een allesdoordringende pekel-

nevel moet de weerstand tegen

corrosie nog volmaakt zijn ! Maar

liefst driekwart van het gewicht

van de carrosserie van de XM

komt dan ook voor rekening van

voorbehandeld staalplaat: 49%

is elektrolytisch verzinkt, 27% is

gegalvaniseerd.

En daar komt het nodige boven-

op. De carrosserie gaat een aan-

tal malen in bad. Kopje-onder.

Eerst ter ontvetting, dan voor

zinkfosfatisering.

Vervolgens krijgt hij in

een elektroforese-bad op alle

vlakken en in alle hoeken, gaten

en holle delen een dubbeldikke

grondlaag. Op basis hiervan

2-zijdig Gnmdverflaag.
gegalvaniseerd.

Verni..laag.

volgt nog een laag grondverf,

terwijl het voorste deel van mo-

torkap, dak en voorspatborden

en een strook langs de onder-

kant van de carrosserie met een

laag veerkrachtige grondverf

extra tegen steenslag worden

beschermd. Aldus gepantserd

tegen nagenoeg alles wat zijn le-

vensduur zou kunnen bedrei-

gen, is de XM gereed om zijn uit-

eindelijke kleur en glans aan te

nemen. Plus nog meer bescher-

ming. Aan de kwaliteit en hard-

heid van de lak stelt Citroën na-

melijk eveneens hoge eisen.

Na twee laklagen en een vernis-

laag weerkaatst de Citroën XM

bewonderende blikken, maar

weerstaat hij ook de invloeden

van ieder klimaat.

n
L22:J

o
D

Anti-steenslag

behandeling.

D Tweezijdig

elektrolytisch verzinkt.
Synthetisch materia ..l.

D Tweezijdig

gegalvaniseerd.
PVC spuitwerk.

Citroën laat een lan-

ge, glanzende levens-

duur van uw XM niet

aan het toeval over.
De kunststof grille en

bumpers zijn ongevoe-

lig voor het beruchte

doorvreten van scha-

de door steenslag.

En alle plaatwerk is

zo goed beschermd,

dat u 6 jaar carrosse-

rie-garantie krijgt!
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KWALITEITIN DE ZORGVOORHET MILIEU.

Citroën vervult een voortrekkersrol in het zoeken en onder-

zoeken van mogelijkheden om de invloed van de auto op

het milieu terug te dringen. Het merk heeft wat dat betreft

al heel wat vindingen op zijn naam staan. Ook de Citroën

XM is een voorbeeld van hoe met moderne technologie - o.a.

de toepassing van drie of vier kleppen per cilinder en geavan-

ceerd motormanagement - een tot voor kort onmogelijk

geacht rendement kan worden bereikt. Waarbij zowel

energiegebruik als uitstoot van schadelijke stoffen tot een

minimum beperkt blijven. De uitdaging om ook in diesel-

techniek nieuwe normen te stellen, leidde tot de XM turbo-

diesel met EGR-systeem:elektronisch geregelde uitlaatgas-

recirculatie.
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Wie schonere auto's wil

maken, mag niet voorbijgaan

aan schonere produktiemetho-

den. Onder dit motto heeft

Citroën zichzelf een aantal be-

langrijke taken gesteld in een 10-

jaren plan, dat gericht is op de

aanpak van de vervuiling aan de

bron. Citroën-fabrieken zullen

met alternatieve brandstoffen en

nieuwe technologieën de uit-

stoot van schadelijke stoffen te-

rugdringen.

De taakstelling omvat te-

vens een betere beheersing van

de afvalwaterstroom en een ster-

ke toename van de recycling en

upgrading van industrieel afval.

Ten aanzien van het produkt, de

auto, gelden reeds eerder gefor-

muleerde principes, zoals scho-

ner, zuiniger en stiller.

Daaraan is sinds kort een

nieuwe voorwaarde toegevoegd:

de z.g, 'nul-storting' aan het ein-

de van zijn levenscyclus.

Oftewel totale recycling van de

auto door delen voor hergebruik

geschikt te maken, materialen te

verwerken tot grondstof voor ei-

gen nieuwe produkten en de

reststoffen te leveren aan ande-

re takken van industrie. De 10-

gistieke voorbereidingen zijn

reeds ver gevorderd. Maar ook

op andere wijzen zoekt Citroën

actief naar oplossingen voor de

verkeers- en milieuproblema-

tiek. Zoals met de 'Citela', het le-

vensvatbare prototype van een

elektrische stadsauto, waarin de

nieuwste inzichten zijn verwerkt.

Tientallen particuliere au-

tomobilisten in Frankrijk krijgen

in 1993 de beschikking over

elektrisch aangedreven AX-mo-

dellen, teneinde grootschalig er-

varing te verzamelen met de toe-

passing van alternatieve energie.

Tenslotte bezit Citroën de repu-

tatie van innovatief denken en

handelen. Noblesse oblige.

Een wereld zonder

auto's is ondenk-

baar. Een wereld
mèt auto's vraagt
echter om nieuwe
denkbeelden, nieu-
we technologieën,
nieuwe produkten

en produktiemetho-
den. De bereidheid

om het anders te

doen, beter te doen.

Citroën heeft die

bereidheid. Sterker

nog: de wil. En de

ideeën.
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TECHNISCHE GEGEVENS CITROËN XM

BE.RLlNE.
2.0 i 2.0 I 2.0 i V6 V6

Comrort Ambiance Ambiance Exclusive
Berline Berline Berline Berline Berline

MOTOR
Type Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine

Multipoint Inj. Multipoint Inj. Multipoint Inj. Multipoint Inj. Multipoint Inj.

Katalysator Geregeld. "U9" Geregeld, "U9" Geregeld, "U9" Geregeld, "U9" Geregeld, "U9"
Aantal cilinders 4 4 4 6, in V-vorm 6, in V-vorm
Cilinderinhoud in cm' 1998 1998 1998 2975 2975
Compressieve rh oudi ng 8.8' 1 8.8: 1 8.8 '1 9.5 : 1 9.5: 1
Boring-slag 86·86 86·86 86·86 93·73 93·73
Mox. vermogen in kW (pk DIN) 89 (122) 89 (122) 89 (122) 123 (170) 123 (170)
bij toeren/min. 5600 5600 5600 5600 5600
Mox. koppel in Nm (mkg DIN) 170 ·17.5 170 ·17,5 170 . 17,5 235 . 24,5 235 ·24,5
bij toeren/mm. 4000 4000 4000 4600 4600

OVER8RENGING
Versnellingsbak Hand/Automoat Hond/Automaot Hond/Automoat Hond/Automoot Automoat
Aantal versnellingen 514 514 514 514 4

BANDEN 195/60 R15MXV2 195/60 R15MXV2 195/60 R15MXV2 205/60 R15MXV2 205/60 R15MXV2

STUURINRICHTING
Type Hydraulisch Hydraulisch HydraulIsch Hydraulisch Hydraulisch

bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd
snelheidsafh· snelheidsafh·

Aant. omw, links naar rechts 2.94 2.94 2.94 3.26 326
oraoicirkel in meters'

tussen muren 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
tussen trottoirs 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66

ONDERSTEL
Voor: McPherson met onderliggende triangels en stabilisatorstangen
Achter: Met getrokken draagarmen
Ophanging: Hydractieve vering met variabele instelling en demping, gestuurd door een elektronisch rekenmechanisme dat de

ingestelde waarden onmiddellijk en automatisch aanpast aan rijomstandigheden en rijstijl

REMMEN Remmen met hydraulische hogedrukbekrachtiging. Remschijven op de vier wielen, aan de VOOrzijdezelfVentilerend,
Parkeerrem werkend op de voortrein.

ABS optie optie standaard standaard standaard

Versnellingsbak hand auto hand auto hand auto hand auto automaat

GE'MCHTEN IN KG'
Rijklaar gewicht 1303 1337 1303 1337 1303 1337 1415 1444 1444
Totaal belast 1845 1845 1845 lB45 1845 1845 1910 1910 1910
Nuttige belasting 542 508 542 508 542 508 495 466 466
Aanhangergewicht geremd 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1500 1500 1500
Aanhangergewicht ongeremd 652 669 652 669 652 669 708 722 722
Maximum kogeldruk 110 110 110 110 110 110 110 110 110
MaXimum dokbelasting 80 80 80 80 80 80 80 80 80

INHOUDEN
Brandstoftank in liters 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Kofferruimte 455 455 455 455 455 455 455 455 455
- met neergekJapte achterbank 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460

PRESTATIES
Maximum snelheid 201 197 201 197 201 197 222 220 220
o - 400 meter (in seconden) 18.1 19.8 18.1 19.8 18.1 19.8 16.7 17.5 17.5
o - 1000 meter (in seconden) 33.3 36.1 33.3 36.1 33.3 36.1 30.5 32.0 32.0
O· 100 kmlh 11.9 15.0 11.9 15.0 11.9 15.0 9.7 10.9 10.9

BRANDSTOFVERBRUIK
(in Itrs/100 km feE norm)

90 kmlh 6.8 7.1 6.8 7.1 6.8 7.1 7.8 8.0 8.0
120 kmlh 8.8 9.2 8.8 9.2 8.8 9.2 9.6 10.1 10.1
Stadstraject 12.8 138 12.8 13.8 12.8 13.8 15.0 16.9 16.9

*) Fabrieksopgave
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BERLINE BREAK
V6.24 D12 Turbo 012 Turbo 012 2.0 I V6 D12 Turbo 012

Comfort Ambiance Comfort Ambiance Comfort Amb/Once
Berline Berline Berline Berlme Break Break Break Break

BenZine Diesel Diesel Diesel Benzine Benzine Diesel Diesel
MultiPoint InI 12-kleppen 12-kleppen. 12-kleppen. Multipolnt In). Multlpolnt In) 12-kleppen 12-kleppen,

turbo turbo turbo
Geregeld. "U9" EGR-systeem Geregeld, "U9" Geregeld, "U9" EGR-systeem
6, in V-vorm 4 4 4 4 6, In V-vorm 4 4

2975 2138 2088 2088 1998 2975 2138 2088
94 . 1 22.5 1 21.5 : 1 21.5 . 1 88: 1 9.5 : 1 22.5 ·1 21.5 . 1

93 - 73 86 - 92 85 - 92 85 - 92 86 - 86 93 - 73 86 - 92 85 - 92
147 (200) 60 (83) 80 (110) 80 (110) 88 (122) 123 (170) 60 (83) 80 (110)

6000 4600 4300 4300 5600 5600 4600 4300
260 - 26.5 145 - 15.0 245 - 25,3 245 - 25,3 170 -17,5 235 - 24,5 145 - 15,0 245 - 25,3

3600 2000 2000 2000 4000 4600 2000 2000

Hand Hond Hand/Automaat Hand/Automaat Hond/Automaat Hand/Automaat Hand Hond
5 5 5/4 5/4 5 5/4 5 5

205/60 ZR15MXV2 175/70 R15MXL 195/65 R15MXV2 195/65 R15MXV2 195/65 R15MXV2 205/60 R15MXV2 195/65 R15MXV2 195/65 R15MXV2

Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch
bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrachtigd bekrochtlgd
snelheidsafh· snelheldsofh·

3.26 2.94 2.94 2.94 2.94 3.26 2.94 2.94

12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66

McPherson met onderliggende triangels en stabilisators tongen
Met getrokke(l)droagarmen

Hydroctieve vering met variabele instelling en demping. gestuurd door een elektronisch reken mechanisme dot de
mgestelde woorden onmiddellijk en automatisch aanpast aan njomstandigheden en njstijl

Remmen met hydraulische hogedrukbekrachtiging. Remschijven op de vier wielen. aan de voorzijde zel(ventllerend.
Parkeerrem werkend op de voortrein.

standaard optie optie standaard optie standaard optie standaard

hand hand hand auto hand auto hand auto hond auto hand hond

1450 1305 1390 1466 1423 1447 1364 1399 1510 1544 1406 1474
1920 1820 1910 1910 1910 1910 2020 2020 2130 2130 2030 2085
470 515 520 444 487 463 640 630 625 600 650 630
1500 1300 1500 1500 1500 1500 1300 1300 1500 1500 1300 1500
725 653 695 733 712 714 690 700 750 750 690 725
110 110 110 110 110 110 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
455 455 455 455 455 455 720 720 720 720 720 720
1460 1460 1460 1460 1460 1460 1960 1960 1960 1960 1960 1960

235 176 192 190 192 190 192 190 217 215 168 184
16.2 20.8 18.4 19.4 18.4 19.4 18.8 20.6 17.4 183 21.5 19.1
29.4 38.0 34.0 35.9 34.0 35.9 34.5 37.5 311 33.4 39.2 35.2

8.6 176 12.4 14.9 12.4 14.9 133 16.6 10.9 12.5 19.0 13.8

8.2 5.1 4.9 5.4 5.1 5.7 7.0 73 8.0 83 5.2 5.0
10.2 6.7 6.5 7.1 6.8 7.4 9.1 9.5 9.9 10.4 6.9 6.6
15.9 8.0 7.9 9.7 8.9 10.0 12.8 13,8 15.0 16.9 8.1 8.5
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STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM 2.0
Uitrusting exterieur;
• VoorrUit en ondere rUiten groengetint.
• Elektrische (lchlerlilitverwormrng.
• RUi!ewlsser met 2 snelheden en mtervolstand.
• Rul1ewlsser achter
• Buitenspiegels. ven binnenUit te bedienen.
• Dubbele koplampen met complexe glasstwnuur,
• Aërodynamische ocntersporler.
• Mcwllic Jak.

• Elektronische toerenteller.
• BUitentempera!Uurmeler.
• Verklikker defecte porkeer- en remlichten.
• Digitaal klokje, LCD-weergave.
• BrnnenverliChtlng wordt Ingeschakeld bJ) openen van

de portieren.
• Vertraagd IJIt'ichakeJende rntefleurverli,htlng bij slUiten

van de voorportieren.
• Armsteun met opbergvak In de m,ddenconsole.
• Opbergvakken In de voorportieren.
• Voorstoelen me! In hoogte verstelbare hoofdsteunen.
• Neerldopbore achterbank me! gemtegreerde

hoofdsteunen

• Mechanisch verstelbare voorstoelen (Iangsrlchtmg en
hellIngshoek van de rugleUning).

• Zonneklep bij bestlwrderS21tplaots. zonneklep
passagrer met spregel, zonneklep mrddenIn.

• Rolgordels vóór met In hoogte verstelbare veronkermg.
• Rolgordels achter.
• Velours bekledmg.

Voor comrort en rijplezier:
• Hydractieve vering.
• Stuwbekrochtlgrng en m hoogte en dJepte verstelbaar

swur.

• Centrale vergrendelmg van portieren. achterklep en
klep brondsto(vuldop

• Elektnsche bedienmg voorportierruiten
• Aamlwtmogelljkheid voor radio. met 6 luidsprekers

(antenne. bedradrng, ontstonng)

Opties:
• Remmen met all!J-blokkeersysteem (ABS)
• Deelbare achterbank. voor T/3 0(213 neerklapbaar
• Elektrisch schui(-/kanteldak.
• Aurorodia (merk Oorion) met bedrenlng op het stuur,

6 lUidsprekers en tweede antenne tn de achterrUIt.
Uitrusting interieur'
• GelwdssJgnaal bi) nret-gedao(de lIChten

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM 2.0 i Comfort
Uitrusting exterieur:
• voorrun en andere ruiten groengetml
• Elektrische achterrultverwarmmg.
• Runewisser met 2 snelheden en IntervalslOnd
• Runewisser achter.
• Buitenspiegels. van blnnenwt te berüeneo.
• Dubbele koplampen met complexe glasstruCluur.
• Aërodynamische achtersporier.
• MetalliC 10k.

Uitrusting interieur:
• Geluldssrgnaal brj nret-gedaa(de ',chten.
• [lektrOnlsche toerenteller.
• Olrepeilmeter
• Koelvlaelsta(temperatuurmeter

• Bwtenlemperotuurmeter.
• Controlelampje mmimumniveau ruitesproeiervloelsto(.
• Verklikker nlet'ge~loten deuren
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten
• Digitaal klokje. LCD-weergave
• Brnnenverllchling wordt ingeschakeld bi) openen van

de portieren.
• Leeslampjes vóór (twee)
• Leeslampjes achter, tn de handgrepen
• Armsteun met opbergvak m de middencamoie.
• Dpbergvokken m de portieren.
• Dpbergvakken In de rugleUning van de voorsteejen.
• Voorstoelen met m hoogte en hellIngshoek verstelbare

hoofdsteunen.
• Neerklapbare achterbank met geintegreerde

hoofdsteunen.

• Mechanisch verstelbare voorstoelen (langSrichtIng en
hellingshoek van de rugleunrng).

• Bestuurdersstoel mechanisch uï hoogte verstelbaar.
• Zonneklep bi) bestuurdersZl1plaats, zonneklep

passagier met spiegel. zonneklep Irt het midden.
• Wegklapbare. centrale armleuning achterbank.
• Rolgordels vóór met m hoogte verstelbare verankering
• Rolgordels achter.
• Velours bekledmg

Voor comrort en njp/ezier'
• Hydracfleve vermg
• Stuurbekrachtiging en in hoogte en dJepte verstelbaar

stuur.
• Centrale vergrendeling van portieren, a[hterklep en

klep brondsto(vuldop vrc Jn(rarood afstandsbedienmg
• Elektmche bedienmg voorponrerruiten.

• AansluJtmogelljkheJd voor radra. met 6 luid<;prekers
(antenne. bedrodmg, ontstoring)

• Geverniste carrosserie/ok (behalve WIt; Bicnc Melje).

Opties:
• Remmen met antl-blokkeersysteem (ABS)
• 4 lichtmetalen velgen
• Deelbare achterbank. voor T/3 0(2/3 neerklapbaar.

(behalve bij lederen bekledrng).
• AirconditiOning.
• Lederen bekledmg van stoelen en achterbank (zwart)
• Elektrisch schui(=./konteldak
• Automatische transmiSSie.
• Srrelheldsregelaar (uitsluJ!end In combrnatie met

automOllsche transmissie)
• AutoradJo (merk Claflan) met bediening op het stuur.

6 lUidsprekers en tweede antenne In de achterruit.

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM 2.0 i Ambiance
verbrUik. gemiddelde melheld en actreradlUs

• Bcttentemperctuurmeter,
• Controlelampje mrnlmumnrveou rurtesproeJervloelstO(.
• Verwarmmg nntewrssersproerers.
• Verklikker "Iet·gesloten deuren
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten.
• Digitaal klokje, LCD-weergave
• Brnnenverlrchting wordt mge'ichakeld bij openen van

de portieren.
• Leeslampjes vóór (twee).
• Leeslampjes achter, rn de handgrepen.
• Armsteun met opberg vak m de mlddencomole.
• Dpbergvakken rn de portieren.
• Dpbergvakken In de rugleunrng van de veersteeten.
• Voorstoelen met rn hoogte en hellmgshoek verstelbare

hoofdsteunen
• Neerklapbare achterbank met geïntegreerde

hoofdsteunen.
• Mechanisch verstelbare voorstoe!en (langSrichtIng en

heJJmgshoek voo de rugle'jrllng).
• Bestuurdersstoel mechanrsch rn hoogte verstelbaal

Uitrusting exterieur:
• VoorrUit en andere ruiten groengetrnt.
• Elek.tflsc!re achterrUitverwarmrng.
• Ruitewisser met 2 snelhedell en mtervolstand.
• RUitewlsser center.
• Burtcnsp.egels. van bmnellUit te bedienen
• Dubbele koplampen met complexe glasstwctuur
• Aërodynamrsche achterspoiler
• Metallrc 10k.
• Ruitewisser met 2 snel/leden en variabele

Jntervalstand.
• BUitenspiegels. elektmch ver~telbaar en verwarmd
• Mistlampen

Uitrusting interieur'
• GelUidSSignaal bij met-gedoofde lichten
• ElektrOnische weren teller.
• Onepe.Jmeter.
• Koelvloelsto{temperatuurmeter.
• Boordcomputer levert gegevens over

bUitentemperatuur. hUJdlg verbruik, gemrddeld

• Zonneklep bij bestuurderszitplaat.s. zonneklep
passagier met spiegel. zonneklep In het midden

• Wegklapbare, çentrale armleUning achterbank..
• ROlgordels vóór met In hoogte vemelbare verankerrng
• Rolgordels achter.
• Velours bekleding
• ElektrOnisch rn(ormatlescherm voor rijadviezen o(

Signaleren van problemen.
• Elektronisch verstelbare voorstoelen (langSrichting en

hellrngshoek van de rugleUningen).
• BeSluurdersstoel elektnsch in hoogte verstelbaar.
• Verstelbare hoofdsteunen achterbank..

Voor comrort en rijplezier:
• HydractJeve vEfing
• StuurbekracJltJgrng en In hoogte en diepte verstelbaar

stuur.
• Centrole vergrendelJng van portieren, achterklep el!

klep brandsw(vuldop Vla rn(rarood a(standsbedlenlng
• Aan:;luitmogelrjkheld voor roáso. met 6 IUJdspreker,

(antenne, bedradJng, ont.swnng)

• Ceverrnste carros~clJelak (behalve WH: Blanc Meije)
• Remmen met an!i-blokkeersysteem (ABS)
• Verwarming met auwma!i5ch werkende elektronische

regeling van temperatuur en luchtstroom.
• Glazen sche,dingswand lUssen possaglers- en

bagageruimte
• ElektrISche bedlenmg voor- en ocnterpornerru/ten.

Opties:
• 4 lichtmetalen velgen.
• Lederen bekledrng (stoelen. achterbank en

deurpanelen) zwart o(gn)s.
• Deelbare achterbank. voor 1/3 0(2/3 neerklapbaar.

(behalve bij lederen bekleding).
• AlrcondltJonrng.
• ElektllSch schuJ(-/kaJl{eldak
• Automatische transmissie.
• Srrelheidsregelaar (uitslUitend In combinatie met

automatIsche transmissie).
• Autoradro (merk Clonon) met bediening op het stuur.

6 lurdsprekers en tweede arnenne in de nchterrult

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM V6 Ambiance
Uitrusting exterieur'
• Voorruit en ondere rurten groengetInt.
• Elektmche açhterruJ(verwarmlng.
• RUltewrsser met 2 snelheden en vafJabele

mtervalstond
• RUitewrsser achter
• BUitenspJegels, e/ektfJsch verstelbaar en verwarmd
• MJS!lampen.
• AëradYllaml'iChe crtnetsponer,
• 4 liChtmewlen velgen
• Metallic lak

Uitrusting interieur:
• GeluJdssrgnaol bij met-gedoofde 'IChten.
• ElektrOnische toerenteller.
• Olleperimeter
• Koelvloelsto(temperatuurmeter
• Gecodeerde contact.slolbeverlJglng
• Boordcomputer lever! gegevens ovel

bUltentemperotuur. hurdlg verbrUik. gemrddeld

verbrUik. gemiddelde snelheid en actieradIUS
• Elektramsch Jn(ormatrescherm voor rijadviezen o(

sJgnalerlng van problemen
• VerklJkker met·gesloten deuren, motorkap en/o(

achterklep
• Verklikker defecte parkeer- en remlIChten
• Controlelampje mlnrmumnlveau rUitesproeiervloelSto(
• Verwormrng rouewesecproe.ers.
• DlgJlaal klokje. LCD-weergave
• Verlichting van mseneor en drempels onder deuren

wordt auwrllotlsch Ingeschakeld brj openen van de
pot1leren

• Vertraagd UI{schakelende rntefJeurverlrchtlng bij slUiten
van de porneren.

• Leeslampjes vóór (twee).
• Lee~lampjes achter. In de handgrepen.
• Armsteun met opbergvak In de middenconsolI".
• Dpbergvakken In de portieren.
• Dpbergvakken In de rugleuning van de veersteeten
• voorsteeten met In hoogte en hellmgshoek verstelbare

hoo(dsteunell

• Nee/klapbare achterbank met verstelbare
hoofdsteunen.

• Elektrisch verstelbare voomoelen (lang~richtlng el!
hellmgshoek van de rugleUning).

• BeswurdersSlOel elektrisch In hoogte verstelbaar.
• Zonneklep bestuurder met a(dekbare spiegel.

zonneklep passagrer met verlichte 'iplegel. zonneklep
middenin.

• Wegklapbare, centrale armleuning achterbank.
• Rolgordels vóór met In hoogte verstefbure verankenng.
• Rolgordels achter.
• Velours bekleding

Voor comfort en njp/ezier:
• Hydractreve venng.
• Stuurmrrchtlng met vonabele. snelheldsa(honkelljke

bekrochtJgJng en met rn hoogte en diepte verstelbaar
stuur

• Remmen met anu-blakkeersysteem (ABS)
• Verwarmrng met automatisch werkende elektronische

regeling van temperatuur en luchlstroom.

• Glazen scherdlngswond tussen paS5agJers- en
bagagerUimte

• Centrale vergrelldelrng van portieren. achterklep en
klep brondsto(vuldop via Jn(rarood a(swndsbedlenlng

• ElektfJSche bedJening voor- en ocnterpcrnerrwren
• AanslUItmogelijkheid voor tooo. mei 6 luidsprekers

(antenne. bedrodrng, ontstorlllg)

Opties:
• Lederen bekledlilg (stoelen, achterbank en

deurponelen) zwart of gnjs.
• Deelbare achterballk. Vaal 1/3 0(2/3 neerklapbaar.

(behalve biJ lederen bekleding).
• AlrcondltlOnrng.
• Elektnsch schui(-/konteldak.
• AutoradIO (merk ClarlOn) met bedremng op het stuur.

6 lurdsprekers en tweede antenne ril de achternrlt
• Automousche trunsrn.ss.e.
• Snelheidsregelaar (ui15luJtend In combmatre met

automatische transmissie)

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM V6 Exclusive
Uitrusting exterieur: • BOOidcomputer levert gegevens over

burtentemperatuur. hurdlg verbruik. gemiddeld
verbrUIk. gemiddelde snelheid en actieradjus.

• Elektronrsch Jn(ormotlescherm voor lIjadvIezen of
Signalenng VOIl problemen.

• Verklikker met-gesloten deuren. motorkap en/o(
achterklep.

• Verklikker defecte parkeer. en remlIChten.
• Controlelampje mmrmwnnrveou rUitesproerervloeJsto(
• Verwarmrng ruitewissersprociers.
• DIgJtaol klokje. LCD·weergave.
• Verlichting van imeneur en drempels Ollder deuren

wordt rngeschak.eld biJ openell van de portieren.
• Vertroagd ult.schokelende mteneurverllchtJng bij slu.ten

van de portieren
• Leeslompjes vóór (twee)
• Leeslampjes achter, m de handgrepen
• Armsteun met opbergvak m de mJddenconsole
• Dpbergvakken m de portieren.
• Dpbergvakken In de rugleilnmg von de voorstoelen
• Voars!oelen met m hoogte en hellingshoek verstelbare

hoofdsteunen.
• Neerklapbare achterbank met verslelbare

hoofdsteunen
• Elektrisch verstelbare voorstoelen (langsrichting en

heliJngshoek van de rugleUningen).
• Besrccrcerssroe! elektrisch uï hoogte verstelbaar.
• Zonneklep bestuurder met a(dekbare spJegel,

zonneklep passagier met verlIChte spiegel, zonlleklep
mJddenm

• Wegklapbore centrale a(mleunrng achterbank..
• Gordel",panners voorstoelen
• Verstelbare lendensteunen bestuurdersstoel.
• Elektrisch verstelbare middenarmsteun, voor.
• Hautdecoratie op dashboard. middenconsale en

portieren.
• Met leer bekleed stuurwiel.

• Stuurrnflchtlfrg met voncbete. snelheidsafhankelijke
bekrachtlgmg en met Jn haogle en diepte verstelbaar
stuur.

• Remmen met antJ-blokkeersysteem (ABS)
• Gla7.en scheidrngswand tussen passaglers- en

bagagerUJmte.
• Centrale vergrendelmg ven portiereIl. achterklep en

klep brandsto(vuldop VJa rn(rarood afstandsbediemng
• Elektf!Sche bedremng voor- en ccnterpcruerrunen.
• AansIUit/lloge!Jjkheld VOOI rad.o. met 6 lUidsprekers

(antenne, bedradmg, ontstoring).
• Alrcondltlonmg met elektroni5Che temperatuurregelrng
• Zwart leren bekledJng van stoeten en achterbank o(

velours/alcantara van stoelen en deelbare achterbank
(noor keuze).

• Snelheidsregelaar

Opties:
• AutoradIO (merk ClaIIon) met bedlenlllg op het stuur.

Ó luidsprekelS en tweede antenne rn de achterruil
• Elektmch schUl(=.lkanteldak.

• Voo milt cn andere renen groengetInt.
• Elektrlsçhe achterrUJtverwQrmlng
• RUltewlsser met 2 snelheden en varrabele

rntervalstand.
• Ruitewtsser achter
• BUItenspregels, eleklrrsch verstelbaar en verwarmd
• Mistlampen.
• Aêrodynalll15che octuerspo.Ier.
• 4 Irchtmetalen veigeIl (speciaal ontwerp)
• BurtenspJegels en nonkbeschermlng gespoten rn de

(arrosserleklellr.
• MetalliC 10k.

Uitrusting interieur:
• GeluJdssrgnaal bi) nJet-gedoo(de Irchten
• Elektromsche toerenteller
• Olleperimeter
• Koelvloelstofiemperawurmeter.
• Gecodeerde contoClslotbeveilrgJng.

Voor comrort en rijplezier:
• Automatische transmissie
• Hydroctleve venng.

NL



STANDAARDUITRUSTING CITROrN XM V6.24
Uitrusting exterieur: • Gecodeerde conlQctslolbev!'rlrgrng • Opbergvakken In de rugleunrng van de voorsloeien • Stuurinrichting met vorrobele, snelhe,dsofhonkelljke

• Boordcompu!er levert gegevens over • Vcozstoelen met In hoogte en hellingshoek versteföor e bekrocht'8rng en met In hoogte en drep!e verstelboor

• Voorru,! en ondere neten groengetmt. öoneotempercrccr. hUidig verbrUik. gemiddeld hoofdsteunen. stuur

• Efckmschc ochtc,r[JJlverwQrmmg. verbrun. gemIddelde snelherd en oruercdius • Neerklapbare ochterbank met verstelöore • Remmen me! antl-blokkeersysleem (ABS)

• RWlew'5scr mei 2 snelheden en varIabele • Elektronrsch JII(ormo1le'icnerm voor fljodvlezen of hoofdsteunen, • Glazen scheidingswand tussen passaglers- '"Intervalstand. Signalering van prablemen • Elektrisch verstelbare voorstoefen (langsrichting en bagagerUimte.

• RIJj!eWlsser ar.hter. • Verklikker nlet"geslaten deuren. motorkap en/o]" helllng5hoek van de rugleunrng). • Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en

• BUitenspiegels. elcktnscll verstelbaar en verwarmd achterklep • Bestuurdersstoel elektrisch rn hoogte vezstefbcur klep brandstofvuldop vla In(rarood afstandsbediening

• Mistlampen. • Verklikker defecte parkeer- en remlIChten. • Zonneklep bestuurder met afdekbare spIegel, • Elektrische bediening vaor- en ocnterporuerrunen

• AërodynamISche octuersporfer. • Controlelampje mrnlmumnlveau rUllcsproelervloelsto( zonneklep p05sagler met verlichte spIegel, lonneklep • AanslUitmogelijkheid voor rooc. met 6 lUIdsprekers

• 4 I,chunetalen velgen (spewJ(}1 ontwerp) • Verwarmrng runewesersproe-crs. mlddenrn. (antenne, bedradIng, ontstoring)

• BUitenspIegels ell f10nkbeschermrng gespoten In de • Digitaal klokje. LCD-weergave • Wegklapbare centrale armleUning achterbank. • AirconditionIng met elektranrsche temperawurregellng
carrosselleklt:ur • Ver/ldHlng van mtenew en drempels onder deuren • Olleper/meter + olietemperatuurmeIer • Zwart leren bekleding ven stoelen en achterbonk of

• MetalliC 10k, wordt Ingeschakeld bij openen van de portieren, • Gordelsponners vee.steeten. velours/olcamara van 510elen en deelbare achterbank

Uitrusting in teneur' • Vertraagd ul15chakelelTde Interreurverllchtlng bij slUiten • Elektrrsch verstelbare mIddenarmsteun, voor (!TGar keuze)
van de portteren. • Houtdecoratie op dashboard. mlddenconsole en Opties:• Geluldsslgnaol bIJ nreti;edoo(de lichten • LeeslompJes vó6r (twee) portieren.

• Elektronische toerenteller. • Leeslampje5 achter, In de handgrepen. • Met leer bekleed stuurwiel. • AutoradIO (merk Clarron) met bedlenmg op het stuur.

• Olleper/meter, • Arm5teun met opbergvak In de nuadencotno'e. Voor comrort en rijplezier: 6 IUldsprekef'i en rweece antenne rn de achterrUit

• Koe1vloelstofiemperatuurmeter. • Opbergvakken In de portieren. • Elektmch schurf-/kanteldak.

• Hydractreve vering.

STANDAARDUITRUSTING CITROrN XM DI2
Uitrusüng exterieur:
• Voorrurt en andere (UIten groengetint
• ElektrISche achterrultverwarmrng
• RUitewlsser met 2 snelheden en Intervalstond
• Rurtcwlssel ochter
• BUitenspiegels, van brnnenult te bedienen.
• Dubbele koplamllen met complexe gla5structuur
• Aërodynamische ochterspOIler,
• MetallIC 10k.

Uitrusting interieur:
• GeluldSSlgnaol bij nret-~edoofde lichten

• ElektronIsche toerenteller.
• Bu.tentemperotuurrneter
• Digitaal klokje, LCD-weergave.
• Waarschuwmgslampje weter m brondstof
• BlnnenverJrchtrng wordt rngeschakeld bIJ openen van

de portieren.
• Vertraagd Uitschakelende Interleurver/Khtrn~ bij slUllen

van de voerperueren
• Leeslampjes v66r (twee)
• Arrnstëun met opbergvak In de middenconsale
• Opbergvakken In de voorportieren
• Voorstaden mei m hoogte versteföcre hoofdsteunen.

• Neerklapbare achterbank met gerntegreerde
hoofdsteunen

• Zonneklep bij bestuurderrzup'orns. zonneklep
passagier met spiegel. Lonneklep In het midden

• Rolgordels v66r met In hoogte verstefbore verankerrng
• Rolgordels achter
• Velouf'i bekledrng

Voor comfort en rijpleZier:
• HydrOClieve vering
• StulJrbekrachtlgrng en m hoogte en diepte verstelboor

stuur

• Neerklapbare achterbank met gerntegreerde
hoofdsteunen

• BestJJurdersstoel mechanrsch rn hoogte verstelbaar
• Zonneklep bIJ bestuurderszltplaots, zonneklep

passagier met spiegel. zonneklep In het midden
• Wegklapbare centrale armleunrng achterbank.
• Rolgordels vóór met m hoogte verstelbare verankering
• Rolgordels achter
• Velours bekleding.

Voor comfort en rijplezier:
• HydrOClIeVe venng
• Stuurbekrachtrgrng en lil hoogte en diepte verstelbaar

stuur
• Centrale deurvergrendeling van portIeren. achterklep

en klep brandstofvuldop vla Infrarood
afstandsbediening

• Mechanisch verstelbare voorstoelen (Iangsrrchtlng en
hellingshoek van de rugleuning)

• Zonneklep bij bestuurdersZItplaats, zonneklep
passagIer met spiegel. zonneklep middenin.

• Rolgordelis vóór met In hoogte verstelbare verankerrng
• Rolgordels achter.
• Velours bekleding.
• Deelbare achterbank met gerntegreerde hoofdsteunen

en centrale armleUning.

Voor comfort en rijpleZier:
• Hydractieve venng
• StuurbekrachtIgIng en In hoogte en dIepte verstelbaar

stuur.

• Centrale vergrendelIng van portreren. achterklep en
klep brandstofvuldop

• Elehmche bedlenmg voorpcruemnten
• Aansluitmagelilkheid voor radiO (antenne. bedr'adrng,

ontstorrng)

Opties:
• Remmen met antl-blokkeersysreem (ABS)
• Deelbare achterbank. voor 'IJ of liJ neerklapbaar
• [Iektflsch schulf-Ikanteldok
• AutoradiO (merk ClOllon) met bedIenIng op het stuur,

6 Iwdsprekers en tweede antenne In de achterrJJII

• EleCIf'Sche bedIenIng vccrpornerruuen
• AanslUitmogelijkheid voor reine (antenne, bedrodlng.

ontstoring)

Opties:
• Remmen met antl.blokkeersysteem (ABS)
• 4 J.chtmetolen velgen
• Deelbare achterbank, vaar 1/3 0(213 neerklapbaar

(behalve bIl lederen bekledIng)
• Lederen beldedrng van stoelen en achterbank (zwart)
• Elektrrsch schUIr-lkanteldak
• Autorodlo (merk Clarron) met bedienIlIg op het stuur,

6 lUidsprekers en tweede antenne rn de achterrUIl
• Arrcondrtronlng
• Automatische tronsmlSSle
• Snelheidsregelaar (urtslurtend In comblnatre met

automatische transmISSie)

Uitrusting exteneur: • Controlelampje mlnrmumnlveau fUltesproelervloelsto( • Wegklapbare. centrale armleunrng achterbank. • Geverruste carrossenelak (behalve Wit: Bronc Mel]e).

Voorrwt en nndere rUiten groengetint. • Verwarming rcuewesersproe.ers • Rolgordels v6ór met IQ hoogte verstelbare veronkenng • Remmen met cntr-brokkeersysteem (ABS)

• • Verklikker nIet-gesloten porneren. • Rolgordels achter • Verwarmmg met outomatrscn werkende elektronische

• (lektrlsche cchterrurtverwcrrrung. • Verklikker defecte parkeer- en reml,chten. • Velours bekledmg regelmg van temperetuur en luchtstroom

• RUltewlsser met 2 snelheden en mtcrvcïstcnd • Digitaal klOKJe. LCD-weergave • Elektronrsch Informatiescherm voor "]advlczen of • Glazen scheidIngswond tussen passagler>- en
• Rnnewrsser achter • Woar>chuwmgslampje water lil brandstof Signaleren van prebiemen bagageruimte• BUitenspiegels, van bmnelwlt te bedl~nen • Turbadrukmeter. • Elektrisch verstelbare voorstoelen (langsrichting en• Dubbele koplampen met comple .. c glosstruClUur. • Blnnenverllchtmg wordt mgeschakeld biJ openen van hellmgshoek van de rugleuningen) Opties'
• Beschertnstnps op de {lonken de portieren • Bestullrdersstoel elektrisch In hoogte verstelbaar • 4 I,chtmetolen velgen

• Ahodynomlsche echterspoder • Leeslampjes vóór (twee) • Verstelbare hoofdsteunen achterbank. • Lederen bekleding (stoelen. och ter bank en

• MetalliC 10k.

• Ruuewuser mei 2 snelheden en varlObele • Leeslampjes achter, m de handgrepen, Voor comfort en rijpleZier: deurpanelen) zwart of glijS

• Armsteun met Opbe'llvok In de mIddenconsale. • Deelbare achterbank. voor 'iJ of 213 neerklapbaar.
IlIIervolSlOnd. • Opbergvakken In de portieren • Hydroctleve verrng. (behalve bij lederen bekledIng)

• BUitenspiegels. clcktflsch verstelbaar en verwarmd. • Opbergzakken In de rugleUlling van de veerstoelen. • Sluurbekrochllgrng en In hoogte en diepte verstelboor • Arrcondltlonrng

• Mrstlompen In voorbumper. • Voorstoelen met In hoogte en hellingshoek verstelbare stuur. • Elektrisch schul(-lkanteldak.

Uitrusting mteneur: hoofdsteunen • Centrale deurvergrendelIng van portIeren, achterklep • Auloradlo (merk Clarron) mee bedlemng op hel stuur,

GeluldSSlgnoal biJ nret-gedoofde lichten • Neerklapbare achterbank met gelntegreerde en klep brondsto(vuldop VlO Infrarood 6 lurdsprekers en tweede antenne In de achterrUIt.

• hoofdsteunen afStandsbediening • Automatische transmiSSie

• Elektronrsche toerellleilcl • Bestuurdersstoel mechanisch In hoogte verstelbaar. • Ejektnsche bedienIng voor- en ccmerporuerruuen • SnelheIdsregelaar (ultslurtend ril cambmatle met

• Olle/lellmeter. • Zonneklep biJ bestuurderszItplaats, zonneklep • AanslUItmogelIjkheid voor rad,o (ontenne, bedrading, outomcnscbe transmiSSIe)

• Koelvloerstofiemperowurmctcr possogler met spiegel, zonneklep In het mIdden. ontstoring).• Bu.rentempercruurmeter
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STANDAARDUITRUSTING CITROrN XM TURBO DI2 Comfort
Uitrusting exterieur
• Voor",,! en andere renen groengetmt.
• Dektrlsche achterrUitverwormrng
• Runewisser met 2 snelheden en Intervolstond
• Runewisser achter
• Burtensplegels. van binnenuit te bedrenen
• Dubbele koplompen met comple ..e glasstructuur
• Aërodynamische achterspOiler
• Metall,c 10k.

Uitrusting uveneur:
• GelUidSSignaal bIJ niet-gedoofde lIChten
• ElektrOnische toerenteller
• Oliepeilmeter
• Koelvloclstofiemperaluurmeter.

• Bu.tenremperctuurmeter.
• Controlelampje mInImUmIlIVeau rwtesprce.erv'oerstof
• Verklikker niet-gesloten deuren
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten
• DIgItaal klokje, LCD-weergave
• WaarschuwrngslampJe water In brondsto(
• Turbodrukmeter.
• BInnenverlIchting wordt Ingeschakeld bIJ openen von

de poruereo
• Leeslampjes v66r (twee)
• Leeslampjes achter, In de handgrepen.
• A,msteun met opbergvak In de middenconsole
• Opbergvakken In de portieren
• Opbergzakken In de rugleuning van de veersteeten.
• Voorstoelen met In hoogte en hellrngshoek verstelbare

hoofdsteunen.

STANDAARDUITRUSTING CITROrN XM TURBO DI2 Ambiance

STANDAARDUITRUSTING CITROrN XM 2.0i Comfort Break
Uitrusting exterieur:
• Dakrelmg.
• Voorruit en andere rUiten groengetint.
• Elektrrsche achterrurtverwarmrng.
• RUItewIS5er met 2 snelheden en Intervals!and
• Rwtewisser achter,
• Dubbele koplampen met complexe glasstruClllur
• MetallIC 10k.

Uitrusting interieur:
• GelUidSSignaal bIJ nlet-gedoo(de Irellten
• ElektrOIll.,dle toerenteller

• BUItentemperatuurmeter.
• Koelvloerstoftemperotuurmeter
• Oliepeilmeter.
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten
• DIgItooi klokje. LCD-weergave.
• Blnnenverlj(htrng word! Ingeschakeld bIJ openen van

de portieren
• Vertraagd ultschokelende Interreurver/lChtrng bij slullen

von de portieren.
• Leeslampjes vöör en achter
• Armsteun me! opbergvak In de mIddenconsole
• Opbergvakken In de voorportieren.
• Voorstoden met In hoogte verstelbare hoofdsteunen.

• Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en
klep brondswrvuldop

• Elektrische bedlenrng voorportierruIten
• Elektrisch bedienbare en verwarmde bUItenspIegels
• AanslUitmogelijkheId voor radIO, met 6 lUidsprekers

(antenne, bedrading, ontstorrng)

Opties:
• Remmen met antl-blokkeersysteem (ABS)
• AutoradiO (merk Clanon) met bedrenlng op het swur,

6 lUidsprekers en tweede antenne In de achtemllt.
• Elektrisch schul(-lkanteldak.
• Aircondilloning
• LIChtmetalen Wielen



STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM V6 Ambiance Sreak
Uitrusting exterieur: 0 Elektwnrsch In{ormlllrescherm voor r~()dVreLen o{ 0 Elektrisch verstelbare voorstoelen (Iangsrlchtmg en 0 Cefltrale vergrendeling van pOriieren, achterklep en
0 Dokreling 51gnalermg ven problemen hellmgshoek van de rugleunrngerl). klep brandstD{vwldop vla Infrarood a(strmdsbedlenrng.

0 Verklikker met-gestOlen eenren. motorkap en/o( 0 Bestuurderss!oel elektrISch rn hoogte versretöcor 0 Elektflsche bediening voor- en ac!JlerpOr!J€rWlten0 Voorwr! en andere nll!cn groenge!mL
achterklep • Zonneklep be5Wurder met a(dekbare sprl'gel, 0 Elektrisch bedif'nbare en verwarmde bu,tenspiegels.• ElektrISche QçhterrUJtvefwarrnrng. • Verklrkker defecte parkeer- en remllchlen zonneklep p05sogler met veuctne spregel, zonneklep 0 AanslUJlmogelljkheld voor roao (antenne, bedrading,• Rurtcwlsser me! 2 snellieden en vanobele

Intcrvalstand 0 Controlelampje mlnllnumnJveau rUJtespraeJervloelsta(. middenin antswrrng).
RUJteWJ5ser achrer • Verwarmrng norewcsersproerers • Rolgordels vóór met In hoogte verstelbare verankenng

Opties:• • Dlglwal klokje, LCD-weergave • Rolgordels achter• Mistlampen • Verlichting van Jnterleur en drempels onder deuren • Velours bekleding • Lederen bekleding (swelen, ocllterbank en• " Irchuncwlen velgen.
wordt Ingeschakeld brJ openen van de portieren • Deelbare achterbank met gerMegreerde hoofdsteunen deurpanelelI) zwart0 Mctallic 10k.

0 Vertraagd ults(hakelende IntefJeurverllchtrng bJJ sluJten en centrale armleunJng • ArrcondrtlOning
Uitrusting Interieur: van de portieren

Voor comfort. en njplezler' • AutoradIO (merk (la"on). met bedrenlng op het stuur,• LeeslampJes vóór (twee) 6 Iwdsprekers en tweede antenne In de centerrun• GcllJldssJgnaal brJ nJet-gedoofde lichten, • Leeslampjes achter, In de handgrepen 0 HydraClleve venng • ElektfJsch schUlf-/kanteldok.• EleklrOrlische weren teller • Armsteun met opbcrgvak rn de mJddencon50le • StuufJnrichtrng me! vorrcöere. snelheldsafhankelJlke • Auwmatrsche IrammlsSJe0 Ol,epe,lme!cr • Opbergvakken m de oorueren bekrachuglng en rnet In hoogte en diepte verstelbaar 0 Snelherdsregelaar (uJtslUitend In combrnatre met• KoelvloerSlo{temperatuurmeter, • Opbergzakken In de rugleunrng van de voorstoelen SI uur automatische transmrSSle)• Gecodeerde conlacislotbevelllging
0 Voorstoelen met In hoogte en hellingshoek versreröore • Remmen met an!J-blokkeersysteem (ABS) • ExclusJve-pakket (Ieren bel<:ledlng, bootpcneren,• Boordcompuler leven gegevens over

hoofdsteunerr • Verwarming me! automatisch werkende elektronische stuurwrelln leer. mrddenarmsteull rn leer en elektrischbUltenterliperOlulJl. hwdJg verbrurk. gemrddeld
regelmg van temperatuur en luchtstroom verstelbaar. lendensteun bestuurdersstoel.verbrurk, gemiddelde snelheid en aweradJus

gordelspanners en airconditIOning

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM 012 Comfort Sreak
Uitrusting exterieur:
• Dakreling
• VOOfflJI( en (Jndcre runen groengeunt
• Elektrische ochterrurlverwarmlng
• RU/tewrssel met 2 snelheden en mtervalswnd
• RU/tewisser achter
• Dubbele koplampen rnet comple).;e g/asstruc!Uur
• MetalliC 10k

Uitrusting rmenew.
• GellJldsslgnaal bil niet-gedoofde lrehten
• Elektronische toerenteller

• Bu.tentemperotuurmerer
• KoelvlaeJstoftemperatuurmeter
• OllepeJimeter
• Verklikker defecte parkeer- en remlichten
• DJgltaal klokje, LCD-weergave
• WaarschuwIngslampje water In brandstof
• Brnnenverllchtlng word! rngeschakeld brj openen von

de portieren
• Vertraagd uJtschakelende Intefleurverllchtrng bJj slurten

van de voerporneren
• LeeslamPJes vóór en achter
• Armsteun met apbergvok m de middenconsole
• OpbergvaHen In de pOrT.Jeren

• vcorstcc'e» met In hoogte en hellingshoek verstelbare
hoofdsteunen

• Zonneklep bij bestuurderszltp/aats, zonneklep
passagier met spJegel, zonneklep mJddenln,

• Ro/gordels vóór met In hoogte verstelbare verankerrng
• Rolgordcls achter
• Velot{rs beideding.
• Dee/bare achlerbonk met gelntegreerde hoofdsteunen

en centrale armleunrng.

• Centrale deurverwendellllg van portieren. achterklep
en klep brandstofvuldop.

• Elektns(he bedJenrng voor~ortlerrulten
• ElekffJsch bedienbare en verwarmde bUItenspregels
• AanslUitmogelijkheid voor radra (antenne, bedrading.

ontstofJng)

Opties:
• Remmen met antl-blokkeersysteem (ABS).
• Elektrisch schuI(-lkameldak
• Autoradro (merk Clarron) met bedJenlng op het stuur.

6 lurd~prekers en tweede antenne m de achterrurt

Voor comfort en rijplezier:
• Hydractleve verrng
• S!uurbekrachtlglng en In hoogte en diepte verstelbaar

stuur

STANDAARDUITRUSTING CITROËN XM TURSO 012 Ambiance Sreak
Uitrusting exterieur' 0 BUJtentempercru urmeter 0 Zonneklep bil bestunrucrszupjccts. zonneklep en klep brandstof vuldop VJa mfrarood• ConuolelamPJe mlnrmumnrveOIl rwtesproerervloelsw( passagrer met spiegel, zonneklep m het mJdden afstandsbedJenrng.• Dakrellllg • VerklJkker niet-gesloten parveren • Rolgordels vóór met m hoogte verstelbare verankerrng • Eleklnsche bedlelling voor- en achtcrportremnten0 VoomIlt en andere rUIteIl groengetint • VerklJkker defecte porkeer- en remlichten 0 Ro/gordels oenter • ElektflSch bedienbare en verwarmde bUJ!Ensplegels0 Elckrmche achterrurlverwarmJng • Verwarming mrrewesersp.oe.ers 0 Velours bekledrng • AanslultmogelJjkheld voor radJO (antenne, bedrading.0 RUIIcwr5scr mei 2 snelheden en rrltervalstDnd • DlgJtaal klokje. LCD-weergave • Elektnsch rrrformD!iescherm voor fJjadvlezen of ontstonng)0 RU/tewissp.r ochter • WaarscliuwlllgslampjE water rn brandstof Slgnoleren van problemen 0 Remmen met antl-blokkeersysleem (ABS)• BUitenspiegels, elektrrsch verstelbaar en verwarmd • Turbodrukmeter • Elektrrsch ve-stersore voorstoelen (Iangsrrchtlng en • VerwarmJng met automatJs(h werkende eleklrorlJsche• DubbeIc koplampen met complexe glaSSlfUC!uur • Blnnenver/JChtlllg wardt rngeschokeld bJ) openen van hellrngshoek van de fllglcunJngen). regelmg van tempera!tJur en luchtSIroom.• Metallrc 10k

de portieren. • BeSluurdersswel elektrrsch In hoogte verstelbaar• MI.\!lllIlipen Jn voorbumper • Leeslampjes vóór en achter • Verstelbare hoofdsteunen achterbank. Opties."
Uitrusting interieur: 0 Arms!eun met opbergvak In de mrddenconsole. Voor comfort. en rijpleZIer: • 4 lIChtmetalen velgen

0 Opbergvakken m de portieren. • Lederen bekledJng (stoelen. oc/rwrbonk en0 GelurdSSlgnaal bJJ met.gedoofde lichten 0 Qpbergzakken In de rugleunJng van de voorstoelen • Hydraclleve vering deurpanelen) ZWO".• ElektrOnIsdie werenlcl/er • Voorswelen met In hoogte en hellrngshoek verstelbare • Stullrbekrachtlglng en rn hoogte en drepte verstelbaar • Airconditlolling0 O/Iepellmeter
hoofdsteunen. stuur • Elektrr,(h schUl(-lkonleldak.• Koelvloerswftempero tuurrneter • Be5umrdersstoel mechamsch lil hoogte vcrstetöcor • Centrale deurvergrendelJilg van porueren, achterklep 0 AUlOradia (mer~ Clarron), met bedJenrng op het stuur,

6 lUidsprekers en tweede antenne In de achterrUit

Elke Citroen XM worct geleverd met één Jaar garantie op techniek. Met het Citroën Garantie Plan kon deze termijn desgewenst worden verlengd tot 3 jaar. De garantie tegen corrosie van
blnnenuh geldt zes jaar,
Cnroën behoudt ZJch het recht voor om WijZigingen aan te brengen In de uJtvoering van hoor eetc's. De gegevens JO deze brochure kunnen dU5 neon als brndend worden beschouwd

NL
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Hoe uitgebreid deze

brochure ook is, hij

doet de Citroën XM te

kort. Foto's en woor-

den zijn nu eenmaal

niet in staat om ook

maar bij benadering

het unieke gevoel op

te wekken, dat u

ervaart achter het

stuur van de XM.

Daar is maar één op-

lossing voor: een

proefrit die uw kijk

op auto's en auto-

rijden voorgoed zal

veranderen.

De CitToëndealer vee-

leent graag mede-

werking.




