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Citroën on pakettiautomyynnin kasvuykkönen  
 
Citroën on Suomen eniten pakettiautokauppaansa kasvattanut automerkki tämän vuoden aikana.  Tammi-toukokuun 
aikana Citroën myi 224 tavara-autoa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan kauppoja tehtiin 126. Kumulatiivinen 
muutos oli huimat 77,8 prosenttia, mikä on kovin lukema kotimaisessa pakettiautomyynnissä alkuvuoden aikana. 
Citroënin markkinaosuus nousi samaan aikaan 4,6 prosenttiin viime vuoden 2,8:sta. Citroën oli näin Suomen 6. 
suosituin pakettiautomerkki. Kasvun takana on uusi Jumper, joka on kerännyt paljon kiitosta muunneltavuudellaan ja 
vakiovarustuksellaan. 
 
 
Citroën mukana kuljetusnäyttelyssä monilla uutuuksilla 
 
Logistiikka ja kuljetus 2015 –näyttely järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 11.-13.6. Citroën-osastolla 
näyttelyssä ovat esillä uusi Citroën Berlingo, monikäyttöinen ja Suomessa räätälöity Citroën Jumpy –
matalalattiataksi, rankkaan työhön varusteltu Citroën Jumper Worker sekä uusi tehdaslavalla varustettu 
alustaohjaamollinen Jumper. Näyttelyyn voi rekisteröityä kävijäksi tapahtuman omilla nettisivuilla. 
 
 
Citroën käynnisti autoalan palveluita arvioivan web-palvelun 
 
Citroën on kolmessa Euroopan maassa julkaissut uuden internet-palvelun, jossa autokaupan asiakkaat voivat vapaasti 
arvioida autokaupasta ja –huollosta saamaansa palvelua. Advisor-palvelu toimii toistaiseksi Ranskassa, Isossa-
Britanniassa ja Saksassa. Vuonna 2016 palvelun on määrä laajentua koko Eurooppaan, Turkkiin, Venäjälle, 
Brasiliaan ja Argentiinaan. Advisor-palvelulla halutaan lisätä luottamusta ja kiinnostusta merkkiä kohtaan sekä 
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parantaa asiakkaiden palvelukokemusta. TripAdvisor-palvelun tapaan asiakkaat voivat jakaa sivustolla kokemuksiaan 
ja kommenttejaan autokaupan palvelutasosta – yhtä hyvin positiivisia kuin negatiivisiakin. 
 
 
Citroën C3 –tuotanto rikkoi puolen miljoonan rajan Poissyssa 
 
Citroën C3 –mallia on valmistettu yhteensä 3,5 miljoonaa kappaletta alkaen vuodesta 2002. Niistä puoli miljoonaa on 
peräisin Poissyn tehtaalta, joka aloitti mallin parissa vuonna 2009. Poissyssa tehdyt autot varustetaan myös Origine 
France Garantie –leimalla. C3:n vahvuudet ovat yhä samat kuin mallin lanseeraushetkellä, esimerkiksi korkea 
Zenith-tuulilasi, joka avartaa kuljettajan näkökentän 80 asteen laajuiseksi. Keväästä lähtien C3-malleihin on tarjolla 
myös uusi 7-tuumainen kosketusnäyttö navigointi- ja mediatoimintoineen. Bensiinimoottorien päästölukemat ovat 
vain 99–107 g/km ja BlueHDi-dieselmoottoreilla vain 87 g/km. 
 
 
Uusi maajohtaja Kiinaan ja yhteistyöyritys Vietnamiin 
 
PSA Peugeot Citroën on nimittänyt uudeksi maajohtajakseen Kiinaan ennen BMW:llä työskennelleen Sabine 
Scheunertin. Hänestä tulee näin ensimmäinen eurooppalaisen automerkin naisjohtaja Kiinassa.  Vuonna 1998 
BMW:llä aloittanut Scheunert siirtyi Citroënille vuonna 2010. Merkin myynti Kiinassa kasvoi viime vuonna 320 000 
autoon (+ 14,3 %). PSA Peugeot Citroën ja sen kiinalainen yhteistyökumppani ja osaomistaja Dongfeng Motor 
Group (DFG) aikovat niin ikään avata kokoonpanotehtaan Vietnamissa. Tavoitteena on aluksi 8700 ajoneuvon, mutta 
vuoteen 2020 mennessä jo 70 000 auton vuosituotanto Vietnamin ja ASEAN-maiden markkinoille. 
 
 
Autocarin nimikkopalkinto Citroën-muotoilija Mark Lloydille 
 
Brittiläisen Autocar-lehden perustajan mukaan nimetty Sturmey-palkinto myönnettiin tänä vuonna Citroënin 
nykymuotoilusta paljolti vastanneelle Mark Lloydille, 53. palkintopaneelin mukaan Lloyd on uskaltanut tehdä ja 
nähdä asiat toisin ja kulkea autoteollisuuden valtavirtaakin vastaan. Lloydin rooli on ollut keskeinen muun muassa 
C4 Cactuksen sekä  DS3:n muotoilussa. Tällä hetkellä hän vastaa koko Citroënin design-strategiasta ja muotoilun 
kehittämisestä. Sturmey-palkinnon isä on Autocar-elhedn perustaja Henry Sturmey, joka aloitti lehden 
julkaisemisen jo vuonna 1895. Palkinto myönnettiin nyt toista kertaa. 
 
 

 

 
 


