






Wic de nieuwste BXbekiikt, ziet dat deze fraai gelqndeauro nu
nog mooier is geworden. De stijlvolle, nieuwe accenten,
waardoor het elegante, moderne uiterlijk wordt benadrukt
springen in het oog - van de achterlichten van rookglas en cle
tweekleurige bumpers totcle f1ankbeschermingencle nieuwe
fraaie wieldoppen.

Maar niet alleen de bijzondere sryling nodigt uit tot een
nadere kennismaking met cle BX. Cirroens vermaarde
veersysteem. her voorbeeldige weggedrag, de uitgebreide
uitrusting en de lage kosten maken de BX tot een auto met
buitengewone kwaliteiten,

vcntionele metalen veren. Dit systeem zorgt ervoor dat cic
wagen niet doorzakt bij zware belasting en voorkomt
wegliggingsprob1cmen hi] onbeladen wagen.
Ofu nu in een lege wagen rijdt of cle BX maximaal heeft bc-
laden, de wagen hoogte blijft constant; comfort en veiligheid
voor bestuurder en passagiers blijven gegarandeerd.

Comfortabel achter het stuur

Een van cic voornaamste redenen voorde populariteit van de
BX is dc combinatie van een hoog prestatieniveau met zeer
Ltgc bedrijfskosten. Vandaar dc krachtige, zuinige motoren,
de gewichrsbesparende constructie. de acrodvnami-
sehe vorm en cic lage onderhoudskosten van de BX.

De "cockpit" van de BX nodigr de bestuurder uit de
dynamische mogelijkheden die de \V~lgen biedt ten volle te
benutten. De hoek van het stuurwiel biedt een maximum aan
comfort en controle. De logisch gegroepeerde schakelaars
bevinden zich onder handbereik voor snelle, eenvoudige be-
diening. De insrrumcnrcn zijn groot en duidelijk en worden

van achteren
verlicht voorEEN BIJZONDERE

COMBINATIE VAN KRACHT,
Van de 1.4 liter·moror met zijn geavanceerde techniek tor de ZUINIGHEID optimale leesbaar-
opvallend veelzijdige en krachtige Turbo Diesel en de ver heid bij nacht.
fijndc zesnenklcppcnrnotor met een vermogen van 148 pk Typische Citroen
biedt het brede scala van niet minder dan 8 Bxmotoren een EN COMFORT extra's zip' bijvoor
ruime keuze uit kracht en zuinigheid, die zelfs de meest beeld de aan de
veeleisende automobilist tevreden zal stellen. stoelen gemonteerde bevestigingsponren voor de veilig-

heidsgordels, waardoor een prettige zithouding gegaran-
deerd is, het waarschuwingssignaal voor open deuren of
brandende verlichting, de vederlicht te bedienen afdek-
klep voor dc autoradio en, in de duurdere modellen, de
elektrische bediening van de portierramen.

Uiteraard is ook dc achter-
bank voorzien van veilig-
heidsgordels.

Kracht met zuinigheid

Minder gewicht, minder verbruik

De BX V./JS de eerste in serie geproduceerde auto waarbij
gebruik werd gemaakt van geavanceerde
synthetische matcrialen voor niet-dragende
delen, zoals motorkap en achterklep. Deze
in verhouding lichte, maar immens sterke
marcrialen geven de BX een gcwlchts-
besparing rot 36 kg ten opzichte van zijn
concurrenten. Dat helpt natuurlijk mee om
het brandstofverbruik te verlagen.

Minder luchtweerstand, dus minder
brandstofverbruik

I Iet prijswinnende ont-
werp van cic BX heeft ook
een doelmatig in rerieu r op-
geleverd waarin het goed
toeven is.
Door de grote hoofd,
been- en schouderruimte
kunnen vier volwassenen
de langste reis comfortabel
afleggen. En dan is er ook
nog ruimte in overvloed
voor alle bagage.
Zelfs in de bagageruimte
speelt de vering van de 13X
een rol van belang Door
het compacte ontwerp
hiervan blijft: een maxi-
mum aan ruimte over voor
nuttig gebruik. Daardoor
beschikt de BX standaard
over 4f~4 dm> aan vrij toe-
gankelijke laadruimte met
de achterban kin positie; en
door de 60/40·gedee\de
achierbank eenvoudig
neer te klappen, ontstaat
een vlakke laadvloer van
[.4 m en mer een volume
van 1455 dm '.

Een heleboel ruimte,
ruimte voor een
heleboel

In tegenstelling tot auto's met convenrio-
nele vering zorgt het zelfregulerende veer-
systeem van dc I3X voor een constante
'w~lgenhoogte, onafhankelijk van gewicht
of verdeling van de bagage. Daardoor blilft
de brandstofbesparende aërodynamica be
houden en wordt de veiligheid vergroot.

Ontworpen voor gemakkelijk en
goedkoop onderhoud

De geavanceerde ontwerp- en produktie-
technieken van cle BX hebben geleid tot
belangrijke besparingen op service- en
onderhoudskostcn.
Door het zelfregulerende veersvsreern ver-
valt bijvoorbeeld de noodzaak om regel
rnatig de schokbrekers te vervangen.
Koppeling en remmen zijn zelfstellend en
de versnellingsbak is voor zijn gehele
levensduur gesmeerd. Zelfs her volledig uit-
en inbcuwen van de motor gaat sneller clan
hij veel andere auto's.
Met mam één grote beun I)er 20.000 kilo-
meter hoeft de I3X gcmidc elcl per iaar niet
langer dan 21/2 uur in de garage door re
brengen. Voor de Break zijn clespcci-

indrukwekkender: respectievelijk 860 en
Ook onderweg voelt u zich thuis

De BX is een van de meest comfortabele en prettige auto's die
er te koop zijn, in ongeacht welke klasse.
Oe belangrijkste reden voor deze aangename situatie is
natuurlijk Citroëns unieke veersysteem met zelfnivellerende
hydropneumansche veerelementcn in plaats van con-

ficatics nog
180.3 dm'.

In zowel de BX Berline als cic Break vindt u in de IXIgage·
ruimte een plaatsic voor cle krik, de eerstehulpset. cle
gevarendriehoek, enz. Beide modellen zijn voorzien van een
grote achterklep, bi] de Break zelfs tot op cle laadvloer.
waardoor het laden en lossen gemakkelijker is.

4





Conventioneel en geavanceerd, in de BX is de technologie
duidelijk aanwezig.
Maar deze technologie is er niet omwille van zichzelf. De BX
is technologie met een doel: een zo comfortabel en plezierig
mogelijke wagen met een gunstig brandstofverbruik.

De ophanging

De alom geprezen zelfregulerende vering van de BX is
opgebouwd rondom een volledig onafhankelijke wiel-
ophanging en zorgt voor superieure besturing en wegligging
en een uitstekend rijcorn fort bij zowel lege als vol beladen
wagen.
Door de insrelbare rijhoogte isde BXbij uitstek geschikt voor
het trekken van caravans en aanhangwagens. Op ruw terrein
kan de wagen worden verhoogd om obstakels te vermijden;
een lage afstelling vergemakkelijkt laden en aankoppelen.

De remmen

De ophang: ng d raagt ook bij tot het efficiënte en betrouwbare
remgedrag van de BX. De hydraulische, met hoge druk
bekrachtigde schijfremmen rondom geven de auto een
krachtig, progressief remsysteem met ingebouwde anti-
duikwerking. Op veel modellen is een elektronisch ABS-
antiblokkeerremsysteem als betaalbaar extra leverbaar. Bij
krachtig remmen in noodsituaties voorkomt dit systeem dat
de wielen blokkeren. Daardoor houdt u altijd de macht over
het stuur, zelfs als u op een gladde weg een obstakel moet
omzeilen ot binnen korte afstand geheel tot stilstand moet
komen.
Het ABS-remsysteem behoort tot de standaarduitrusting van
de BX 16 Valve en de BX Gll 4\XID.

TECHNOLOGIE IN
DIENST VAN DE

BERIJDER EN NIET
ANDERSOM
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De motoren

De BX is leverbaar meteen ruime keuze aan moderne, zuinige
motoren: van 1.4 tot J,9 liter, waaronder injecriernotorcn,
een diescl, een rurbo-dicscl- en een zestien kleppen motor.
De motoren, die met toepassing van de meest geavanceerde
materialen en motortechnologie vervaardigd worden in
Europa's modernste, computergestuurde fabriek, bieden een
ongeëvenaarde combinatie van prestaties, laag brandstof-
verbruik en lage onderhoudskosten.
Alle benzinemotoren zijn voorzien V~1Il een karalysator en
voldoen aan strenge emissie-eisen.

De versnellingsbakken

Een van cle sterkste punrcn van de BX is de kwalitatief
hoogstaande vijfvcrsnellingsbak, die soepel en vlot schakelt
dankzij gebruik van wrijvingsarme componenten.
Sommige modellen kunnen worden uitgerust met de
geavanceerde Citroen vlcrversnelltngsautomaat, die alle
voordelen van een anromaat comblneerr metcle prestaties en
het brandstofverbruik van een handgeschakelde vijf-
versnellingsbak.

De tueuwe BX 4WD: geknipt voor het ruige werk

Wie graag of noodgedwongen door ruwen ontoegankelijk
terrein rijdt, zal vcrrukt zijn over het gemakkelijke, veilige en
0j)windende 'offthe-road' rijgedrag van de llX 4\XID. Dar is
p ezierig rijden in optima forma!
De BX 4WD is verkrijgbaaralsGTI Berlineen als Break. Beide
combineren alle goede eigenschappen van de succesvolle
voorwielaangedreven BX met de veelzijdigheid en trek-
kracht, die alleen vierwielaandrijving II kan bieden.

Het systeem

Hetaandrijfsysteem van dcBX 4WD is briljant in zijn eenvoud
en uiterst effectief
Hoewel uitgerust met permanente vierwielaandrijving (met
een differentieel vóór en één in het midden) gedraagt de
BX 4wn zich onder normale omstandigheden precies als
zijn voorwielaangedreven broer.
Zodra u echter op ruw ofglad terrein komt. treedtde vierwiel
aandrijving in werking: hierdoor beschikt u over precies dat
beetje extra grip dal u door de moeilijkste terreinen helpt. BH
de BX GTI4\XfD wordt de trekkracht nog verbeterd door een
Torscndtfferentlee: op de achteras, waar her gewicht (en dus
de grip van de wielen) minder is dan aan de voorzijde.
Onder extreme condities - modderig terrein, steile sneeuw-
hellingen - kan het centrale differentieel worden geblok
keerd, waardoor de trekkracht nog verder wordt verhoogd.

Vierwielaandrijving en ABS

Een ABS~antiblokkeersysteem is standaard op de BX GTI
4WD. De wagen is, behalve met ABS, ook uitgerust met een
Torsen-differentieel op de achteras: een uitgekiend maar
compact systeem dat de trekkracht van de achterwielen
automatisch zodanig verdeelt, dat bij alle wegomstandig-
heden een maxi ma Ie trekkracht ter besch ikki ngsta:u. Daa rbi j
blijft het ABS~systeem volledig in werking.
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Om het genot van bezit en gebruik ook op lange termijn te
garanderen. wordt de BX gebouwd en beschermd volgens de
meest moderne technieken.
In een van de modernste autofabrieken van Europa (met een zeer
ceavanceerd anti-corrosieprogramrna en een ulrramoderne
lakstraat) garandeert een verregaand geautomatiseerde produktie
van carrosserie en motor een consistent hoge kwaliteit.

Effectieve anti-corrosiebescherming

De strijd tegen roest begint met de selectie van de grondstoffen.
Vanzelfsprekend kunnen de kunsrstofcarrosserte.onderdeleo niet
roesren. Uitgekiend gebruik van koolsrofarm en verzinkt staal
zorgt voor verdere bescherming.
De complete carrosserie wordt vervolgens gewassen en ontvet,
waarna een beschermende laag zinkfosfaar wordt opgedarnpt bij
180°e. Aansluitend wordt de gehele auto ondergedompeld in een
karaforeusch bad, waarbij met behulp van een elektrische lading
de wagen van een extra beschermlaag wordt voorzien.
Voor nog meer bescherming worden holle onderdelen ingespo-
ten met was en worden onderzijde en wielkasten beschermd met
bitumen. TOt slor worden elektrostatische grondverf en ver-
scheidene laklagen bij hoge temperatuur ingebakken, die ZO een
duurzame, hoogglanzende laag vormen, die zijn fraaie uiterlijk
jarenlang behoudt.

RIJPLEZIER
WAAROP U KUNT

VERTROUWEN

De hoogste maatstaven voor kwaliteitsbewaking

Citroen heeft het begrip kwaliteitsbewaking uitgebreid door de
mensen in te schakelen die het best gekwalificeerd zijn om cle
normen te handhaven: de bouwers van de wagens.
In elke fase van de assemblage worden de vele onderdelen getest
door dezelfde mensen die ze verwerken. Met hun kritiek wordt
terdege rekening gehouden, 0111 ervoor te zorgen dat elke wagen
voldoet aan de kwaliteitseisen die cloor Citroen zijn vastgesteld.
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BX 14 inj.
monop.

16 inj.
mortop.

4wn19 inj.
morrop.

19
diesel

TURBO
diesel

19inj.
multip.

16V

T Berline • •

TG Berline • •Break • • J- -

TZ Berline • • • • •Break • •
GTI Ber-line • •

16 VALVE Berline •
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Wie kiest voor de 13X, de I3X 14TE injection of
de I3X 19TD, kiest voor het rijplezieren voorde
vele voordelen van Citroens innovatieve
techniek - voor een IXijS die aanzienlijk lager
ligtdan u zou verwac ltcn bij een auto merdeze
kwa Iirei reil.
Voor het ongeëvenaarde comfort en de on-
gekende wegligging van het zelfregulerende
hvcl rO/Jneu mattsche vcersvstccm.
Voor lel krachtige remsysteem met schijven
op alle vier wielen.
En voor het laadvermogen en het gemak van
de vijfde deur.
Bovendien zijn er voorzieningen als slaap-
stoelen vóór (met hoofdsteunen), ruirewissers
met twee snelheden en intervalstand. achter-
ruitverwarming, met stof beklede stoelen en
royale bergruimte in het interieur ter
aanvulling op de bagageruimte. Verder een
rad ioui trusti ng (antenne en bed rad ing) en een
rechter buitenspiegel.
De BX en de I3X 14 TE worden aangedreven
door een winige 1,4 liter motor, de TD door
een 1,9litcrdiesel. Alle modellen zijn voorzien
van een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

HET WEZEN
VANDEBX

I lel irucricur van de
Citroen BX heeft voor.
stoelen met hoofdsteunen
en fraaie. sltitvastc bekte.
ding \':111 Belugastof

km de butrenvilde
vallen onder meet
de flankbescherming
en de t65x70 Mxl.
banden op
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BX BX 14 TE Inj. BX19 TD
Cilinderinhoud (cm-I)
i\bx. vermogen (1,\\' Pk)
Topsnelheid (km hl

1~6ll
-/7 6-)
165

1)6<l
s s -;')
IlU

19U5
51 -I
16')

U-JOUkm h (s)
Brandstofverbruik
(stadsrit. I 1(JO km)

1).6 12.H 1."l.R

k.G



Een auto uit de BX TG-serie is zonder twijfel
een van de aantrekkelijkste momenteel ver-
krijgbare wagens.
Het karakteristieke uiterlijk van de BX wordt
aangevuld door flankbescherrncrs, een wis-
wasi nstallaue op de achterruit, fraaie wieldop-
pen en buitenspiegels aan beide zijden.
Er is een ruime keuze uil benzinemotoren,
zodat u de verhouding tussen vermogen en
brandstofverbruik optimaal aan uw rijstijl
kunt aanpassen.
De 14TGElnjection wordt aangedreven door
een IA liter benzinemotor en de nieuwe
16TGI door de 1,6 liter benzinemotor.
In het interieur van de BXTG-modellen is het
bijzonder goed toeven.
De zachte, maar volop steun biedendestoelen
zijn bekleed met Epicca-stof die prettig zit en
fraai oogt.
Dan zijn er de uitgekiende dera: Is,zoals hoofd-
steunen voor, een achterbank met midden-
armsteun en vanaf de 16 TGI een 60/40-
gedeelde neerklapbare achterbank. De H'ÎTGI
heeft bovendien ook een in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel en een
toerenteller.
Een handschoenenvak mer klep om uw spul.
len veilig op te bergen is standaard.

NADRUK OP
COMFORT EN

GEBRUIKS-
GEMAK

Zachte, maar volop steun
biedende stoelen, zijn

bekleed met Epicea-stof
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14 TGE Inj.
Cilinderinhoud (C111~) l.3ÓO
Max. vcrmogen (k\'{f Pk) 55 iS
Topsnelheid (km h) 170

1580
65 A9
1:-/

0-100 km h (s)
Br;1ndstofvcrbru ik
(sl:!tbril. I Ion km)

[LR 12.6

10.4 9.7



Het vloeiende, aerodynamische uiterlijk van
de BX is in één oogopslag te herkennen. Dit
geldt zeker voor de BXTZ·serie met zijn extra
achterzij ruiten van getint glas, nieuwe twee-
kleurige bumpers, sportieve wieldoppen, wis·
wasinstallatie op de achterrui t en, net als op de
andere BX·modellen, nieuwe achterlichten
van rookglas. Bij deze karakteristieke vorm-
geving hoort een perfecte uitrusting. De
autornansche vierversnellingsbak waarmee
de BX diesel (19 TZD) kan worden uitgerust
verdient speciale vermelding. De 19 TZ! is
bovendien standaard voorzien van SUlUr-
bekrachtiging. De TZ·serie bestaat uit vier
modellen, de 1,6 liter 16TZI, de 1,9 liter 19TZ!,
de 1,9literdiesel19TZDen deTZO Turbo, met
de 1,8 liter Turbo Diesel motor met inter-
cooler
Deze Turbo Dieselmotor koppelt een zeer
bescheiden brandstofverbruik aan prestaties
die weinig aan een diesel doen denken.
De stoelen zijn bekleed met de zeer fraaie
Eclair-stof De in hoogte verstelbare voor-
stoelen zijn uitgerust met hoofdsteunen en
ruime kaartenvakken aan de achterzijde. De
achterbank met middenarmsteun en veilig.
heidsgordels is in 60/40 gedeeld voor meer
transportflexibiliteit. Comfort en stijl komen
ook weer terug in de elektrisch bediende
ruiten en centrale deurvergrendeling en het
uitgebreide dashboard met onder meer een
toerenteller en een waarschuwingssysteem
voor geopende deuren en verlichting. Bij de
19TZI en TZD Turbo blijft de interieur-
verlichting ongeveer 30 seconden branden
nadat u in de auto bent gestapt.

KARAKTERIS-
TIEKE

VORMGEVING
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19TZI 19TZD TZDTurbo
Cilinderinhoud (cm-') 1 '5HO 190"5 1905 1769 0·100 km h (s) 12,6 10,7 13.8 1(l.8
,\1:1X. vermogen (kW Ph) (,5 89 80 109 51 71 6690 Brandstofverbruik
Topsnelheid (km h) 1-; IW) 16"5 IRO (sradsrir. 1/100 km) 9,7 10.7 6,) 6,9



De krachtige injectiemotor, de opvallende
achterspoiler, de brede lage sectie banden en
bumpers in de kleur van de carrosserie:
rijgedrag en uiterlijk van de BX GTI stralen
kwaliteit uit.
En vanaf nu isde BXGTI ook verkrijgbaar met
vierwielaandrijving, zodat de fantastische
prestaties van de BXGTI tot hun recht komen
op elk terrein,
De lichtmetalen motor van de GTI levert maar
liefst 122 pk en brengt de voorwielaangedre-
ven versie in slechts 10,9 seconden van 0 tot
100 kilometer per uur naar een top van bijna
200 krn/h De GTI 4WD is nauwelijks lang
zarner.
De verbeterde kwaliteit van de vering van de
BX GTI sluit perfect aan bij de volledig on-
afhankelijke ophanging, voor een dynamisch
rijgedrag en een veilige wegligging, met
behoud van het typische comfort dat u van
een Citroen mag verwachten.
In dat opzicht is de BXGTI rrouw aan de ware
Grand Tourisme-traditie: de complete uit-
rusting maakt zelfs de langste reis tot een
genoegen, '
Standaard is de wagen uitgerust met stuur-
bekrachtiging, toerenteller, in hoogte verstel-
bare voorstoelen bekleed met Kcrkira
velours, een deelbare achterbank, getint glas,
elektrisch bediende zijruiten voor, een ver-
warmde linker buitenspiegel en een elek-
trisch verstelbare rechter buitenspiegel, mist-
lampen voor en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening. Automatische trans-
missie is als extra leverbaar.

BEREKEND OP
COMPETITIE

Hel iruencur van de
BX GTI: comfortabel,

doel rnatig en even
fra:li als functioneel.
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GTI GTI4WD
Cilinderinhoud (èm~)
Î'vlax. vermogen (kW Pk)
Topsnelheid (km/h)

1905
88/122
196

1905
BH,122
IHR

0-100 km b (s)
Brandsrofvcrbru ik
(stadsrit. I 100km)

IlL9 11,2

11.2 12.2

Opgegeven vermogens en brandstofverbruik geldcn \ (), Ir \ ill\'lT.~nclli Ilg....h.tk.



Er zijn maar weinig automobielen die kunnen
tippen aan de "flair' van de BX 16 valve, de
krachtigste, meest luxueuze BX.
Het karakteristieke uiterlijk is aantrekkelijker
dan ooit. Voor- en achterzijde zijn geheel ver-
nieuwd en cic nieuweflankbescherming isuit-
gevoerd in de kleur van de carrosserie. De
dynamische 16 Valve maakt de verwach
tingen die zijn uiterlijk wekt volledig waar.
De gcheellichtmetalen 1905 cm' motor met
vier kleppen per cilinder en Bosch Motronic
brandstoflnsputring is goed voor 148 pk en
leven zo een relatief vermogen dat een
volbloed sportwagen niet misstaat. Dit ver-
mogen brengt (Ie I iS valvesocpel van 0 tot 100
k111/h in slechts 9,6 seconden met een
topsnelheid van bijna 215 km/h.
De hoge kwaliteit van de 16 Valve komt ook
tot uiting in de zeer moderne 195x60 Rl4
MXV2 banden op lichtmeralen velgen, stuur
bekrachtiging, gevemileerde schijfremmen
rondom en een elektronisch geregeld ABS
antiblokkeersysteem.

DEBX
16 VALVE:

STEEKT MET
KOPEN

SCHOUDERS
BOVEN DE
MASSA UIT

UI..' 11X J(i valvc:
nog geraffineerder.

nog doclmauger!
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16VALVE
Cilinderinhoud (cm')
Max. vcrmoucn (1-:\\' Pk)
Topsnelheid (km hl

190)
108 148
215

o 100 km h (s)
Br.mdsrofvcrbru ik
(stadvr!r. 1 lOf) km)

9.6

I z.o





De uitrusting van de BX 16 Valve biedt een
maximum aan comfort, controle en gemak
voor bestuurder en vier passagiers. De stoelen
zijn bekleed met luxueus Diaphue-vclours,
evenals cle binnenzijde van de portieren. De
gerieflijk voorgevormde bestuurderstoel is
verstelbaar in hoogte en lengte, terwijl boven-
dien steun voor de lendenen aangepast kan
worden. De 60/40-gedeelde achterbank is
voorzien van middenarmsteun en natuurlijk
veil igheidsgordcls.
Tenslotte zijn er de verwarmde linkerbuiten-
spiegel, de elektrisch bediende rechterbuiten-
spiegel en de centrale deurvergrendeling met
afstandsbedieni ng.

SNEL,
LUXUEUS EN
RUIMTE IN

OVERVLOED
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Als uop zoek bent naar eenl3reak met stijl cn
comfort én een overvloedige laadcapaciteit,
dan is de BX 16 TGI of 19 TGD precies wat u
zoekt.
Van buiten worcltcle kenmerkende vorm van
de BX onderstreept door stevige flank-
beschermers, fraaie wieldoppen, een wis-
wasinstallatie met twee snelheden en interval-
stand op de achterruit en bijzonder handige
dakrails over de gehele lengte,
Van bennen vindr u er met Epicea-stofbeklede
stoelen rner verstelbare hoofdsteunen vóóren
een in lengte en hoogte verstelbare bestuur-
dersstoel. De beide buitenspiegels zijn van
binnenuit verstelbaar. De deelbare achter-
bank biedt rovaal zitcorn fort en de laad ruimte
is voorzien van afzonderlijke verlichting.
Deze stijlvolle en complete Break is leverbaar
en twee versies: de TGI met 1,6 liter benzine-
motor en de TGD met 1,9 liter dieselmotor,
beide met een handgeschakelde vijfversnel-
lingsbak
Alle goede eigenschappen waardoor de BX
Berline zo'n tantastischc wagen is 0111 in te
rijden, vindt Ll ruimschoots terug in de BX
Break.

VOLGEPAKT
MET KWALI-

"TElT EN
UITRUSTING ...

EN TOCH
VOLOP

RUIMTE!

De TGI en TGD ;.ijn
standaacd ungcrusr met
l'en wiswasinstallatie

met twee snelheden
en interval op (Ie
achterruit,
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16 TGI 19TGD
Clllndcrlnhoud (cm")
Max. vermogen (k\\1 11k)
Topsnelheid (km hl

i sso
6'5 89
liQ

1l)05
"5 I - I
162

ülün km h(s)
Rr:1ndstofvcrbru ik
(stadsrit. I 100 km)
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Voorwielaandrijving, krachtige remmen,
directe besturing. Ongeëvenaard comfort. En,
vanzelfsprekend, het unieke veersysteem. dat
niet alleen voor zoveel goede eigenschappen
van de Berline verantwoordelijk is, maar dat
ook de BX Break tot wellicht de meest
efficienre en veelzijdige automobiel in lijn
soort maakt.
Dezedriesportieve Breaks bieden u alles wat u
zich kunt wensen bij een auto uit deze klasse.
kracht, laag brandstofverbruik, een zeer
complete uitrusting, benzine- of dieselmotor,
vijf handgeschakelde of vier automatische
versnetlingen en zelfs een nieuwe versie met
vierWielaandri/"ving.
Van buiten va len de tweekleurige bumpers
op, evenals de sportieve wieldoppen, buiten-
spiegels aan bestuurders- en passagiersztjdc,
wiswasinstallatie achter, dakrails over de
gehele lengte en dakbeschermingsstnps.
Maar cle echte verrassing zit van binnen: een
zeer complete uitrusting met toerenteller, in
hoogte verstelbare voorstoelen met kaarten-
vakken aan de achterzijde, een deelbare
achterbank met rniddenarmsteun en veilig-
heidsgordels, elektrisch bediende zijruiten
voor (links met monotoetsbedlening, be-
halve bij de 4WD), en centrale deur-
vergrendeling met afstandsbediening.
Alle TI--ll1odellen zijn voorzien van stuur-
bekrachtiging en zijn leverbaar met ABS. De
stoelen van de TZB Turbo en 4WD zijn
bekleed met grijze Eclair-stof; die van de TZ!
met Kerkira (net als in de orn

EEN BREAK
VOOR WIE

WAT TE
VERVOEREN

HEEFT
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19TZI 19 TZDTurbo 4wn
Cilinderinhoud (CI11·1)
M:lX. vermogen (kWlpk)
Topsnelheid (km/hl

1905
88/122
189

1769
66/90
174

1905
80/109
17H

O-IOU krn/h (s)
Brandstofverbrui k
(stadsrit, I 100km)

I I ,() 11.2 12,5

11 .... ó.9 [ l.<-f

Opgegeven vermogens en hrandstofvcrbruik geleien voor vijfversnellingsbak 27



TE(:JINJSC!{!-: GE(~EVENS BX BX J'I TE {nj. BX I(,TGI HX II)T!.I BXGTI BX G"l"l tiX 13X 19 TD (4) BX TIJ)
I\ERI.INES BX 14 TGE Inj. 5X JóT/I "I WIJ 16 VAIYE BX 19 TZD TURBO

k.ualvsmor (I) kntalvs.uur katalysator katalysator kll:!I)'s:Il\,r kamlvsntor k:lt:llys:ltur

MO!ur/I\.lnul cilinders 4 in lijn

Ilming ~l:ig, 111111 -.,·77 75·77 8~·75 Hj HH 1"!5·RH 1-U HH H:~ HH I-U·Hf:l 81) .'lB
Cilinderinhoud cm3 1.'\60 U6U 1580 1905 19()~ 1905 19115 11)()5 1769
Ct)111 pn.:ssiL.:vcrhl )Udlll~ ~.8 I R,R I 9,26 I 9.1:-> I SJ.IK I 9.IH I <),7/ I 2.) I 22 I
vcrmogen I~EG kW tpm 47·~40() 5'>·6.WU 65·6000 806000 RH 6{)OO H86(1)[) IIH., (l'IUI) "1'1(,00 66· ..f500
vcrmogen DIN pk tpm (i5 54()() 75 (,200 1:!')·6Q(lü 109·6000 122óOOll 122·hOI)I) 1<IH·(i'IOO 'I .r.uo 0(1·'I.~()()
Koppel r:EG·Nm tpm I05·2S0\) 1(194unu I 28·L70U 158· :H)OO 1'50WOO 150 JOOn 1(,6511()(] IlO zunu I.'lU 21(1)0
Koppel !JIN kgm'lj1m II·l'500 113·4000 U,S·DOO 16,1·3QOO 15.6·.')000 15.6301){) 1-,05000 I 25·20t)t) 1,13,52100

OVEIWRENGING Jllech. .nnom mcrh. :llllOIll

I, (1.96 7.57 7,4(1 H/J2 8.80 9.93 6.90 fU4 H,·1j I 1.2.4 H,'l."
Snelheid km/h 2c 13.14 12,92 15,95 1.~,61 15,'17 17,50 12.H8 I.UK 1·I,H2 19J12 I'LK2
tnoo unu je IK,64 IH.5h 20, Ij 19,(i9 21,04 25,96 18,62 19,05 2 I ,42 n.1j 2.-'l.H8
11101ur -te 24,40 15,90 2(J.ó2 26.02 26,7H 52,44 1'1.61 2<;.17 lR5tJ yl.T2 5 .....09

5e :i1,OU 29,51 j·iJl7 J \52 .~.~.I () 5 I ,50 .~l.ll .~6.25 ·11,61-1
Aclucrult 6,75 7,UO 7,7j 7.5(, H.5H K"'I] 7,15 7 ..'3 I 8.11 9.'59 H,20

HANDEN vnor.aclucr 165/70R14 165,70R14 165!70R14 17~ 65R14 IHS 60HI4 IH5 óol\14 19'> (,OI{I'1 165 7URI + 16')j71JR14
MXL [I"IXL i\1XL MXV MXV MXT'1 MXV [l,IXI i\1XL

STUURINI{IU ITING meel, rmx h mccb. (2) bckrnchugd hekrachligd mcch. (2) bekrac-htigd
Ven r,lgingsverh(Jlid ing 1/25 i/n I 2.) I 15,5 I I 'i.') I 2j Ij15.5
Draaicirkel lussen

I Irtortotrs-murcn (111) 10.17 IO,9ll 11).171(1.90 ](J,17·IO,90 IO,58·11,2.~ j(U8·11.2~ IU,.i8 11,25 IlUI-III,2:1 10.1810.l)O IO,IH 10.90

REM/I.·lEN Ilyclr:llIlisl.."h hekrachligd. I1lct schijven roodom (5)
VERING OIl,I!lI:1nkdiik op vier wielen, bydropucumausch. J\okPhcrson voor en wil'ldra:lg;lrlllcli .u-hu-r.

Automuuschc hoogtercgcling voor en achter. Tursk~I:ll1gcn vtxrr en actucr.

AFME1"JNGEN lIl.m2'1ll.1

r.cngtc Breedte ·i,21i·I,óH

II(Jogtc.Wiclhasb I,jó 2,655 U6·2.6')5 1..56·2.655 1,:,>6·2.6'55 l,jÓ 2.6'i~ 1.36·2.6')') I.Y'·2.M,) 1..~62,{',)5 l,j(i.2,6~5
Spoorbreedte.
voor achter 1.41·l.j5 1.42 1,j{J I,·il l,j5 IA 1·1..55 1,41·1.35 I...jj US 1,4j 1. ...5 I. +1·1.;1') 1,41 US
Brandstoftank 44 52 52 66 66 66 66 52 66
Inhoud bagageruimte-
dm.1 444 444 4," -144 44IJ 444 444 444 444
MeI neergeklapte
achtcrbank 14SS 1455 1455 1455 1455 14')5 1455 1455 14')5

GEWICIITEN mrx-h autom mcch :IUIOIll.

Rijkluar 903 K9(i 945 1003 1015 IOjO uso 1065 1(109 Ion 1014
TOI;\al betast Ij90 1.165 1410 1..80 1')10 1515 1570 15.)5 15(1) 150(J
A:lnh:lngcr;
onbercmd/bercmd 448·1000 44f!.IOOO 47j·IIO\) 502 1100 505·1100 585·1 JOO 526 I jon 504 II(JO 507·II()O
M:lxim:lle dakbelasung 75 " 75 75 75 75 75 75 75
1>]{j'SI'ATIES' secenden mcch. aUIOITl. mech. autou:

1). 40() m Alleen 19.6 18,.) IR.4 17.b 17,5 IH,4 17,R 16,6 18.9 19.8 17,5
o touu rn bestuurder .~(i.R .~.1,H 34,5 52.8 32,'5 .'L"',i, :'d,O .)(1.) .)5 ..... jÓ.9 j2,H
0101100 km/h 15.6 12,11 12.6 10,7 10,9 11,9 11,2 9,6 U,K 15.6 IO,S
Maxtrnum snclb.: km/h IGj 170 17'1 IR9 196 19.1 IK" 21 ..0, 165 163 IH!)

VEIWRUIK·
lilers per 100 km

bij 91Jkm/h hall 5.(, 6,2 6,0 6,6 6,6 6,7 7.6 6.H 4.6 s.o 4,5
hij 121Jkm/h bcladen 7.3 H.O 7,(i ",7 8,7 8,7 9,'5 .'1,6 (J.I «: ó ..~
Stad 8.6 10.<1 <),7 10.7 I i.z 11,8 12.2 12,0 6,'5 6,9 6.Y
Gemiddeld verbruik 7.2 K.2 7.:4 8,7 R2 8,7 0.8 9,1 5.7 6,1 '>.9

( I) Ougcrcgcklc katalvs.uor "K9"
(2) Bek rnch ligd als "extra"
C~J ABS. standaard op BX GI1IjWD en 16 vatvc
(Ij) Niet als automaatlcvcrbanr

Alk benztnemotorcn Euroloodvrij . RON 95

1---1660 ..,
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VOORNAAMSTE SERIE~lJlTRUSllNGEN

Aanjager 111er:1 snelheden
Aansteker. verlicht

Ac 11rcrru itvcrwa 1"111ing
Achtcru tuftlamp
Afsluitbare tankdop
Asbakken voor (verlicht) en achter
Bergvakken in vooroorneren
(3èsc!lcrJTlslrips op de flanken
mnncnsplcgcl met dag- en nachtstand
Comrolcltclu voor nustachterltchten
Controlcl iebt mini mum brandstofvoorraad
Conu-olcltclu hydraulische druk en remvloeistof
Controtclichr 'Onmiddellijk stoppen'
Controlelicht Il1:'.lXill111111 koelvloeistof
rem per-nu u r

Controlelicht slii[~lge remblokken. \'001'

Dagteller

Diagnosecontact
Elektrische ruitesproeier
Enkelspakig stuurwiel
Gelaagde voorruit
Halogeen dim- en gromlicht
Hoofdsteunen voor (verstelbaar)
noogicrcgcltng
Interieurverlichf ng bediend
door voorportieren
Kilometerteller met 6 cijfers
Kluderslore-n op acbrcrporticrcn
Misuichtcrl ichrcn
Moquette vloerbedekking
Muntenvakje
Radio-uitrusting (antenne. bedrading)
pcchterbutrcnsptcgcl
Regelbare dashboardvcrlichting

Regelbare luchtmonden. mldden en opzij
Rolgordels voor en achter
Rookglazen achterlichten
Ruitcwisscr voor, met 5 snelheden
waarvan 1 interval
Signaal vergeten verlichting
Stoffen bekleding
Symmetrische sleutel met alle functies
Uitneembare hoedenplank
Verdraai bare zonnekleppen met rnakc-up
spiegel passagier
Verlichting bagageruimte
'i-versne-llingsbak
Voorstoelen met versrelbare rugleuning
W/ielcloppen

VO()R;'\it\t\I'I-l.'ïl E SPECIFIEKE UlïlUl~"I'INGEN

:'cric: 0 bar:1 6 BX BX I-I TGE RX 16T/I BXCTI HX ló BX 191'1) BX HX TI!)
RX 11TE Ini 19'1'/1 GTI4\'\D VAL\'E ILJT/D TURBO
lntcctfon l(lTGI

AI~:--rC:11ll11CIl 6 MD 0 6 6

Airc(lmllti(lning (l1it.:1in co.uh nu-rAunnuntir} 6 6 6

Actucrb.mk I'ulkdig nccrkinplxuu- 0 0 0 0 0 0 0

Achu-rbank I .' 2 .' MD 0 0 0 0 0

Autillll:ltiL (:llltnl11atischc11I crslldling!'lxlkl M- 6

Bcrg\ nkkcn in nc-hu-rporucrcn 0 0 0 0 0

Ucktrl\cll \ crwarmdc linkcrbuttcnvpicgvl 0 0

Cc-rur-tlc portu-rvcrgrcndcltng (\) met l'LlI'--'- P OtP 0+)' Ot P 0+1) o ti>

Eleklr hed huilt::n~pil'gl·l. rechts -(0 0 0 0

Ekl,trl\ch Ix:dicnh:lrc \ ,)orpUi"licrr:llllcn (I)
onl, nebterrunen - + 1\ o tt\ DI A 0+1\ 0+:\ O+A

Bumpe-r...grij~ c.urtissc-ricklcur 0 0 0

I~UI\l)CrSachcel in Clrn)~scncklellr 0 0

11:ll1dgn,::l'enp:l~~:lgicr~ 0 0 0 0 0 0

1'I,lOglcIcrstdllilg voorstex-h-u -/0 (2) 0 0 0 0 0

1I,llllbch'K'nl'nk:lsljc onder ch\hb(l:!rd (m dcbcll 0 0 0 0 0 0

IntcriclIrvcrlichllng bedu-rul d'j(lr I porneren 0 0 0 0 0

K:I:ll"Il'I1I;ISSCIlin rugleuning voorstoelen 0 0 0 0 D

Klokje Illickkn op d.e.hhoard (hergnkl ~/O 0 0 0 0 0

1,1"k1(;lil in,\1I"lllnenlcnp:llled 0 OI- O

Leu-n bekleding (;.w:m) l> " 6

I ln-lumcmlcn 1\h-h-n 6 0 6

,\kl,llik f\\ artc la\..(j..:cl'uni:,t) 6 6 6 0 6 6

,\liddl'll:trll1~ll'lln :ICI1ICI'b:111\" 10 0 0 0 0 0

l\lbll:lllljlell 1'()Of 0 0

){uÎtC\\ i-c-er .\pr(n-ierac-hter 0 0 0 0 6 0 0

~ChllltLllltl'ld:lk (dcktl"l!'ch) 6 l> l> l> " "
:--Tuurlx'kuchllglllg -/6 610 0 0 " 6 0

Toere-nrelk-r(niet hii Dk'sd-I\Ulom:Hic) 10 0 0 0 0 0

\,<:IDlIrsbckkding t 1\\ :1I1l'b.e-b.klcur irut-ricur " 0 0 " "
\'LTdra:lih:li'l' ,~P')[111li:lk 0 0 0 0 0

I,,)nll'crcnd glas " 0 0 6 6

(111\b l'Xlr:1uit:-luitl'lld in comhm.nn- leverbam
(2) 111.,ILlIICnllhC,\IUllrdcr~.\l(lel.
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TECI INISCI IE GEGI'.VEi'lS 13X 16TGI I-IX 191'1'.1 I IJX 4\Xll) IJX 19TGD BX l/.DTURBO

k.ualvs.ttor kamlvsutur blalys:H()r

1>10TOR

A:lnl:IIl"i11l1dL.:r~ " 4 " 4 "Boring .~l:lg mm 85- -.) B.~kB Kj-HH 8.1-88 k()·kt:!
t:ilindL.:rinh()ud cm' 1')80 190') 100'i 10(),) 17(1)
C()111 pn.:sc.;L.:vr.:rh()udlllg 9,261 I 9,18 I 1),lk/1 211 l.UI
vcnnogco EEG kw rprn 65·6000 88-6000 HO-GOOI) 51-·:\6uo ('64jtJl)
vcrmogen DIN pk 1))111 H96000 122-bOOO I09-60()() 71 .roon 90·45()1)
Koppel r:ECi Nm rp111 12H noo ISO-jOUO 158·30uO 121)-20!lO 18t)-211)U
Koppel DIN kgm rpm I.U .270(1 15.6-5000 J(),13()OO 12.5-20(l() I H.5-2IUO

{)VERBI\.ENGIi\'G mcch. alllom

te 7A6 7.93 10,15 7.05 H,-'\5 HA.'>
xnc+hcld km. h 2e 15.95 15.95 17.90 1.'.18 14,82 14,H2
IIIUO rp.n :h:' 20.14 20.14 24,51 19,05 2 1,42 2.:i,HH
motor "-tt" 26,62 2ei.ti2 .B,17 25,17 28,30 55.()9

St· 34,07 54.1)7 - .12,22 j6,2.~ 41.CJH
Achteruit 7,73 7.1j 8,66 7,31 8,22 H,20

1>t\i\'1)EN voor :Ichtcr 165170 RI4 MXL 17'l/65 RI4 MXV 175/65 R14 MXT4 165/7U RI4 MXL 16S/70 ]{Iq MXL

STLIlIRINHlCJ ITJNG mechanisch (n bekruchugd bekrachtigd mcrhnmsch (I) bekrachtigd
Ver! r.Jgings\'crhnuding 1/2." 1/J5,5 1/15,5 1/25 1/15.5
I)r;!;[i..:il·kd russen
trottoirs muren (111) 10.1810,'-)0 10,.,8-11.23 IO,3R·II,2.'> 10,18-10,90 10,18-10,'-)0

REi\IMEN Hydraulisch bekrachtigd. met schijven rondom (j)
VERING Onafhankelijk op vief wielen, hydropneurnausc h. i\lc Plu-rson voor en wicldr;lagarl11cn achter.

xuromuuschc hoogtcrcgettng voor e11achter. torstestangen voor en achter.

ArMETINGEN, m·m2·m5

I.l:n).!,ll: BrCl:J1C 4 ,j99- I ,680
Ilooglc \vldb:l$lS 1.'i51-2,655
Spoorbreedte voor achln 1,42U·l.364
r.aadvtocrlcugte.

• met geplaatste bank 1,090

• met neergeklapte bank [,700
Maximale laadvlocrhrccdrc U54
Breedte tussen wielkasten I, 114
taadbcogte 0,'-)05
La:ld v loeroppervlak.

• IJlCI gL.:pl:I:ltste bank 1.20

• mei ncergckl.rprc bank 1.82
Max. volume

• met gcpla.nstc bank o,86(J

• met neergeklapte hank 1,803

TANKINIIOUD (Itr) 52 52 66 52 I 66

(iFWIC/iTEN rncch autcnn.

Rijkla.u 9RO I(JYi 11)60 1129 1019 1066
TIJ1:I:11 be-laden 1535 [640 1640 liOO 1580 162U
Nuttige 1;!dl!l,R 555 606 580 571 561 554
Aanhungcr.
onbcrcmd/bcrcmd 490/1100 '517/1100 550/11UO 564/1100 509/1100 533/1100
Maxim:ll!: (I;tkbdac.ling 100 Ion 100 100 100 IOC!

j>1~ESTA"["jES.seconden

" 41H) 1ll Alleen IS.tl 17,9 18,8 IH.6 19.4 17.7
O-IOliU m bestuurder .)5 ..~ .B,O 54.0 34.6 56.5 33.2
(I tot 100 krn/h 13.3 11.6 12,7 [2,5 14.5 11,2
Maximum snelheid, krn/h 170 189 187 178 162 174

VERUIlUIK:
liter~ per IUO km

hij 90 km-h h:df 6.2 6,8 6,8 7,4 4,8 4,8
hij 120 km/h beladen 7,9 8,9 8,9 9,6 6,6 G,8
~la(b!raject 9,7 I 1.4 11,9 11,4 6.5 6,9
gemiddeld vcrbrulk 8,1 9,0 9.2 9,5 6,0 6,2

(I) Stuurbckr.rchtlging als "extra" Alk benzinemotoren: Euroluodvrij - RON 95
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VOORNAAMSTE SERIE·UITRUSTINGEI\

Annjugcr me-t 5 snelheden

Aansteker. vcrlicht
Aclucrru irvcrvvurm ing
Ach [cru itri i1:\111pen

Afstuitbare tankdop
Ashakken voor (verlicht) en achter
Bcschcrmsutps op dl' flanken
Bcsthcrmsuip-, {lPde laadvloer
Binnenspiegel mei dag- en uaclustand
Buite-nspiege-l \C:1I1 binnenuit versrelbaar

Comrolcliclu voor mtstachrcrlichren
Controle! icht mi nimurn brandsrofvoonu:rd
Conrrolclichr hvdr.u.liscbc druk en remvloeistof
Conrrolcltcht 'Immiddcllijk Sloppen'
Controlelicht rnaxirnum koelwater-
u-rn pcr.nuu r
Corurolcbchr slijuge remblokken. \'001'

Dagteller
Diagnosecontact
Elektrische ruitesproeier
Enkelspalog sruu rvviel

Gelaagde voorruit
Halogeen dim- en grootlicht
Hoofdsteunen voor (verstelbaar)
J loogteregeling
tntcrtcurverl'chttng bediend
door voorporneren
Kilorncrcrrcllcr mCI () Cijfers
Kindersloten op achre-portteren
I\ listach ter! ich ten
Moquette vloerbedekking

Muntenvnk]c
MXL banden
Nee-klapbare ach-crbank

Radio uitrusting (antenne, bedrading)
Rechterbenenspiegel
Regelbare dashboardvcrlichti ng
Regelbare luchtmonden. midden en op/_ij
Rolgordels voor en achter
Ruiteevisser \'001'. met J snelheden
waarvan I interval
Rutrewtsscr -sproeier achter
Signaal "ergeren verlichting
Stoften bekleding
Symmetrische sleutel met alle functies
vcrdraafbare zonnekleppen met make-up
spiegel passagier
ver! tchung bagagcru irnre
Verlichting handschoenenkastje
y.vcrsncll ingsbak
voorstoelen mCI vcrstelbare rugleuning
wieldoppen

\'()OHj\JA.f'-'\l:--TE SI'ECIFIEKE L'ITHI ST1NGEN

I~X1(,Tt,1 HX I<)TI.I -1\'1:1)

6

0 0

6

61

0

11,\,1 11\ t

0 0

0

" 0+:\

0 0

0 0

0

OI-

O 0

"
" "
0 0

0/-

6 0

0 0

6 0

6

0

0121 0

6 "

,\Il~ n:IllI111:11

[)X 19TGD TI.D Tl'R130

.'\Irnmdlll\llling

o o

AUI( »u.uu (,lUl' lI11JII~ch~ I \ l:r,~Ill.:lll11g,~h;1 kj

o
o o

I):lj.,rdlilg,~+ lanr.rh- cmppcn

Ekj.,lrl,<:hbedienbare \ oorporncrruitc-n en ccmr.üc
purtICr\-crgl'cnddillg 111 (+ :\' enk .nhn-rporticrruru-n cleku )

Ekj.,trollh(.hc ohcpcrlrnctcr

ll.mcb-chocncnknxuc (ondcrk.mt. d:.l,~hhoard)mei debel

lrucncur-, crhchung bcdrcud door o.j porucrvn

o o

K()<.: I v Itlei~ Io Ik'l n pcra 1uu rl11<.:1er

rlu-lumctalcn wickn

Kluk;c rruddvn IJ]) d:l~hhu:lrd (b<.:rg\;lk I

L\liddL'n;\nll~lcun achrcrbnnl,

o

o t/\

o o

Ol lo.hu kructcr + Ol ictcmpcr.nuurrnctcr

o o

\ndr:l.uh:lrCl>pm 111d.rk

/,()IH\ <.:r<.:lld glas

(I) :\h c-xu.rultsluuvnd in cumbln:!lÎl." lcvcrba-n-
(21 1'uvlui [end hc~tllurdcr,,"~I()d

o

o o

1jaar totale garantie
De garantie op uw nieuwe Citroen is een totale garanric. Dat wil /.cggcn op onderdelen zowel alsop arbeidsloon, Twaalf volle
maanden bng, ongeacht het aanrul gereden kilometers.

o o

Citroen anti-corrosie garantie
Citroen g.u.mdccrr uw nieuwe auto 6 jaar tegen van binnenuit optredende corrosie, onder voorwaarde dat de carrosserie op
gczcue lijden 'wordt geinspecteerd en eventuele schade wordt hersteld

o
o o

o

o
0(2) o
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Deze brochure wordt u aangeboden door

DE JONG ~ CITROËN
STATENWEG 5-7

EMMEN - 05910-22330

Citroen behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijt:igingcn
aan re brengen in de uitvoering van haar auto's.

De gegevens op in deze brochure kunnen dus noou ~ilsbindend worden beschouwd


