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PRESSMEDDELANDE

 

Spånga den 30 juli 2010 

 

CITROËN TROR PÅ ELBILENS FRAMTID 

I Sverige känner vi Citroën som en föregångare när det gäller bilar med låga CO2-

utsläpp, C4 till exempel är en föregångare när det gäller rymliga bilar som är så 

energieffektiva att de ändå klassas som miljöbilar. Nu bryter fransmännen mark när 

det gäller elbilar. Först ut är den kompakta Citroën C-Zero och den lanseras nu på 

den svenska marknaden. Priset är satt till 369 000 kronor. Bilen börjar tillverkas i sin 

europeiska version under hösten för leverans nästa år. 
 

Samtidigt tar Citroën elbilen till racingbanan genom att köra eldrivna Survolt på Le Mans. 

Testkörningar som blev så framgångsrika att de nu deklarer sina planer på en racingserie för de 

futuristiskt designade små eldrivna sportbilarna. Citroëns framgångar i rally och annan motorsport är 

inspiration för den miljövänliga racingserien. 

 

Elbilen har också en stor potential som nyttofordon. Franska posten, PTT, har köpt ett stort antal 

Citroën Berlingo med eldrift. Samtidigt har PSA-koncernen, Citroën och Peugeot, tecknat avtal med 

japanska Mitsubishi om ett utökat samarbete när det gäller drivlinor till elbilar. Ett avtal som följer i 

spåren av det avtal som lett till samarbetet med att ta fram C-Zero. Det nya avtalet har som första 

mål att ta fram teknik till distributionsbilar och det kan leda till samproduktion av batterier till elbilar. 

Runt hörnet väntar fler eldrivna distributionsbilar och en betydligt trevligare stadmiljö. 

 

Citroën C-Zero är en kompakt stadsbil som hänger med i tempot även på en svensk motorväg. Den 

är den första av morgondagens elbilar som satts i serieproduktion och det handlar om en extremt 

lättkörd bil för upp till fyra personer. C-Zero är i grunden konstruerad för eldrift och den klarar 13 

mil på en laddning. En fransk undersökning visar att hela 70 procent av vardagens bilfärder i 

Frankrike är kortare än 30 km. Ett körmönster som är likartat med förhållandena i våra svenska 

tätorter. 

 

Citroën C-Zero är elbilen som byggts för att hänga med i dagens trafik utan problem. Den laddas i 

ett vanligt eluttag men kan också snabbladdas vid behov. Nyckelorden för den här lilla framtidsbilen 

är: miljövänlig, superenkel att använda och mycket låga driftskostnader.  
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– Vi vet att vi kan visa världen hur mycket bättre stadmsiljö vi får och hur lätt en elbil är att leva med, 

säger Magnus Bengtsson, sverigechef för Citroën. Enda problemet är att efterfrågan är större än 

tillgången. 

– Vi har ju testat bilen i flera år och visat upp den på mässor, så kunderna har fått upp ögonen innan 

vi varit klara med de omfattande testerna som vi tycker behövs inför ett så här stort teknikskifte, 

förtydligar han och tillägger: Men nu är det dags. 

 

Att bilen uppskattas även av flanerande stockholmare vidimerades under de dagar Citroën hade en 

förseriebil till provkörning i Sverige. Uppmuntande ord och nyfikna frågor kantade testvägarna 

genom Stockholms och Visbys gamla stadskärnor. En miljö som blir än mer njutbar när trafiken inte 

längre måste störa. 

 

PSA:s satsning på stadsmiljön och miljövänligare bilar är en verkligt bred satsning. Koncernen har 

precis beviljats ett lån på 200 miljoner euro av Europeiska investeringsbanken. Lånet skall användas 

till en investering på 400 miljoner euro i ett program för utveckling av laddhybrider, bilar som kan 

gå på eldrift i stadstrafik men tar hjälp av en förbränningsmotor vid längre resor. 

– Jag är väldigt glad över att få underteckna detta finansieringsavtal med PSA Peugeot Citroën, sa 

Philippe de Fontaine Vive, vicepresident i den europeiska investeringsbanken. Han tillade att lånet 

från EIB är ett konkret bevis på Europas engagemang att främja innovasion och bärkraftig utveckling 

i bilindustrin. 

 

Foton och mer information finns på Cision Wire och Newsdesk samt på www.citroen-presse.com 

 

Välkommen även att kontakta: 

 

CITROËN SVERIGE AB 

INFORMATIONSAVDELNINGEN 

Lena Rönnelius Ericson 

PR- och Informationschef 

E-mail: lena.ericson@citroen.com 

Tel: 08-474 53 07/ Mobil: 070-575 06 99 

www.citroen-presse.com och www.citroen.se 
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Med 90 år av « Créative Technologie » visar CITROËN påtagliga lösningar på att lindra miljöhotet. Det gör 

man bland annat genom att under 2010 lansera två elbilar och genom att införa Stop & Start på samtliga 

modeller. Under 2009 sålde CITROËN 1.346 000 fordon, på 8 000 försäljningsställen och verkstäder, med 

13 500 medarbetare och representation i nära 80 länder. 

 


