
CITROËN  
CONNECTED 
NAVIGATIE



WAT IS 
CONNECTED NAVIGATIE? 

Connected Navigatie van Citroën biedt realtime connected services en 
spraakherkenning.  Het is ontworpen om je reis makkelijker en veiliger te maken 
met LIVE Traffic, routeplanning en handige informatie zoals brandstofprijzen en 
beschikbaarheid van parkeerplaatsen.  De connected services bieden ook een handige 
flitserfunctie waarmee je informatie krijgt over flitsers op je route.
Citroën biedt een kosteloos abonnement voor drie jaar aan bij aankoop van je auto.
We raden je aan om de kaart regelmatig bij te werken om zo alles uit je navigatiesysteem 
te halen.
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VOOR SNELLERE REIZEN
Je weet altijd de snelste route met realtime TomTom 
Traffic-verkeersinformatie. De gegevens worden elke 
30 seconden bijgewerkt. 99% wegendekking.

ZOEKEN, VINDEN, GAAN
Met de functie Snel zoeken van TomTom hoef je 
maar een paar letters in te voeren om te zoeken in 
de databases met adressen en nuttige plaatsen van 
de zoekmachine.

WEES VOORBEREID  
OP HET WEER
Laat het weer je reis niet verpesten. Bekijk de 
weersvoorspelling voor elk moment van de dag.

VIND EEN PARKEERPLAATS
Urenlang rondrijden tot je een plek vindt is verleden 
tijd. Met de parkeerhulp vind je de dichtstbijzijnde 
parkeerplaatsen, plus het aantal beschikbare plaatsen 
en de prijzen.

PROBLEEMLOOS TANKEN
Zoek naar tankstations op je route of in de buurt van 
je bestemming en vergelijk de brandstofprijzen.

DE TOMTOM-FLITSERFUNCTIE 
WAARSCHUWT JE VOOR 
flitsers zodat je kunt voorkomen dat je te hard rijdt*.

* In Frankrijk is alleen de functie Waarschuwingen voor gevarenzones beschikbaar. 
In Duitsland en Zwitserland is de flitserfunctie niet beschikbaar.



BELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN JE
CONNECTED NAVIGATIESYSTEEM
MAAK ELKE DAG GEBRUIK VAN VERBETERDE TOMTOM SERVICES

CONNECTED NAVIGATIE

3 JAAR services en connectiviteit INBEGREPEN*

ZONDER CONNECTED NAVIGATIE

*Als je voertuig is uitgerust met Citroën Connect Box.
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...ABONNEER IK ME OP CONNECTED NAVIGATIE

Download de My Citroën-app of maak 
verbinding met de Citroën Service Store om 
gebruik te maken van je Connected Services.

STAP 1:

Download de My Citroën-app

STAP 2:

Maak een account aan of meld je aan met je bestaande of je My Citroën-
aanmeldgegevens. (Als je een nieuw account aanmaakt, ontvang je een 
bevestigingsmail om je account te activeren).

STAP 3:

Voer je VIN (identificatienummer van het voertuig) in om je voertuig toe te 
voegen. 
Je vindt deze in de registratiepapieren.

STAP 4:

Als je voertuig in aanmerking komt, vind je alle beschikbare services in 
het gedeelte Services van de My Citroën-app. Je kunt ook controleren of 
je in aanmerking komt door je via deze link aan te melden bij de Citroën 
Service Store: https://services-store.citroen.nl/

HOE...

...WEET IK OF CONNECTED SERVICES ZIJN GEACTIVEERD

Het TomTom Traffic-logo moet 
rechtsonder op je scherm worden weergegeven.

https://services-store.citroen.nl/


WAAROM KAARTEN BIJWERKEN

KAARTUPDATE 
INBEGREPEN

HOE KAARTEN BIJWERKEN

Elke dag veranderen miljoenen wegen van naam  
of rijrichting, of worden wegen zelfs afgesloten voor 
bestuurders.
De wereld staat dus niet stil.  
Om je reis zo soepel en efficiënt mogelijk te maken, is 
het daarom belangrijk om je kaarten bij te werken.

Klik hier of scan deze code 
om te kijken hoe je je kaarten 
kunt bijwerken.

https://www.citroen.nl/aanschaf/map-update.html


CONNECTED NAVIGATIE 
VOORDELEN 

FUNCTIES MY CITROËN 
DRIVE SMARTPHONENAVIGATIE

Offline navigatie als verbinding wordt 
verbroken -

Schermen 1 tot 3 Klein

Head-up display -

Geen ongewenste reclame -

Gegevensprivacy -

Hoogwaardig GPS-signaal -

Bestemming delen vóór het instappen -

Datakosten Drie jaar 
inbegrepen Afhankelijk van land

Gebruikersinterface Aantrekkelijk Eenvoudig

Geen specifieke ondersteuning voor 
smartphones en kabels


