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AMI kan zowel worden bestuurd door een tiener voor 
vrijetijdsbesteding, alsook door dynamische senioren of 
jongvolwassenen die de voorkeur geven aan korte 
uitstapjes. In een professionele setting biedt AMI  
de ideale oplossing bijvoorbeeld voor het pendelen 
tussen thuis en het werk.

VANAF 16 JAAR
MET OF ZONDER 
RIJBEWIJS B* AMI geniet van een autonomie aangepast aan korte 

dagelijkse ritten. Dit rijbereik is groter dan de gemiddelde 
afstand die elke dag wordt afgelegd en stelt je in staat  
om een afspraak te maken, naar uw werkplek te gaan  
of een avondje uit te gaan met vrienden.

75 KM
RIJBEREIK

Steek gewoon de stekker van de ingebouwde kabel in 
een standaard stopcontact en AMI kan in slechts 4 uur 
worden opgeladen, net als een smartphone. AMI kan 
ook worden opgeladen op een openbaar laadpunt  
of via een Wall Box met een als accessoire verkrijgbare 
laadkabel.

100 % OPGELADEN 
IN 4 UUR (STANDAARD 220V STOPCONTACT)

Zijn lengte van 2,41 m maakt AMI zeer praktisch,  
hij neemt slechts een halve parkeerplaats in beslag!  
Met een draaicirkel van 7,20 m is AMI gemakkelijk  
te manoeuvreren in de stad wat parkeren aanzienlijk 
gemakkelijker maakt.

ULTRA-COMPACT
EN WENDBAAR

*Rijbewijs AM is noodzakelijk in België en het Groot Hertogdom Luxemburg.
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GROOT
GLAZEN OPPERVLAK

Dankzij zijn panoramisch dak biedt AMI een echt gevoel 
van ruimte en helderheid, versterkt door de brede voorruit 
en de zijruiten. De grote glasoppervlakken zorgen voor  
een uitstekende zichtbaarheid voor zowel de bestuurder 
als de passagier.

    

Aan boord wordt elk hoekje  
en gaatje optimaal benut:  
een opbergvak aan de voeten  
van de passagier biedt plaats
aan een koffer ter grootte  
van een handbagage.  
Met name achterin zijn  
in de cabine nog diverse  
andere slimme opbergruimtes 
aanwezig.

SLIMME 
OPBERGRUIMTE

Via de geconnecteerde module 
DAT@AMI* krijgt u toegang tot  
alle AMI-gegevens: beschikbaar 
rijbereik, kilometerstand,  
resterende tijd om 100% op  
te laden, onderhoudswaar- 
schuwingen en lokalisatie  
van de laadpalen. Er is een  
USB-aansluiting voorbehouden  
voor uw smartphone.

*Beschikbaar als accessoire.

APP
MY CITROËN

Ontdek op https://lifestyle.citroen.nl/, 
onze collectie van AMI producten : 
mugs, luidsprekers, miniaturen, 
notitieboekjes…

Dit laat u toe om uw smartphone 
via Bluetooth te connecteren en 
«My Ami play» te activeren om  
ze op hetzelfde blad te herenigen.

MY AMI
PLAY

PRODUCTEN 
LIFESTYLE

https://lifestyle.citroen.nl/
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M Y  A M I  G R E YM Y  A M I  O R A N G E M Y  A M I  B L U E

A M I  A M I

M Y  A M I  T O N I CM Y  A M I  P O P

DE AMI DIE BIJ U PAST :
3 OPTIES OM UW
AMI TE PERSONALISEREN

1

2

3

De 3 kits, My Ami Orange, My Ami Blue en My Ami Grey zijn eenvoudig aan  
te brengen. Ze omvatten externe sierelementen : 4 wieldoppen, stickers voor  
de achterzijruiten en deuren en interieurelementen zoals opbergbakken, 
deurnetten, een DAT@AMI-behuizing en een smartphonehouder …

Voor verdere personalisering worden 2 packs aangeboden : My Ami Pop  
en My Ami Tonic. Deze packs omvatten de elementen van de kits en specifieke 
uitrusting zoals sierlijsten voor de achterlichten, bumperverstevigingen,  
De plaatsing wordt, vóór levering, uitgevoerd door professionals.

En om uw verbeelding de vrije loop te laten, kunt u sierelementen kiezen  
uit de voorgestelde collectie of sierelementen creëren op basis van uw foto’s  
en teksten. Ga voor meer informatie naar https://www.custom-myami.be

https://www.custom-myami.be
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MY AMI CARGO is ontworpen voor professioneel microvervoer.
Het is een bedrijfsvoertuig dat dezelfde prestaties als AMI biedt.
De passagierszetel wordt hier vervangen door extra ruimte.  
Zo biedt hij u een totaal laadvolume van 400 liter én een mobiel
kantoor. MY AMI CARGO valt op door zijn zuinigheid en kan
bestuurd worden met of zonder rijbewijs*. Opladen gebeurt  
in alle eenvoud. Met zijn lengte van 2,41 m neemt hij niet  
meer dan een halve parkeerplaats in, en bedraagt de draaicirkel
slechts 7,20 m.
*AM-rijbewijs nodig in België (behalve voor bestuurders geboren vòòr 15 februari 1961) 
en in Luxemburg.

EEN NIEUWE TYPE
PROFESSIONEEL
VERVOER

MODULEERBAAR
ULTRA-COMPACT
WENDBAAR

100% ELEKTRISCH
TOEGANG TOT
LAGE EMISSIEZONES

GLOBAAL 
LAADVOLUME
VAN 400 L
NUTTIG 
LAADGEWICHT 
VAN 140 KG

De laadruimte van MY AMI CARGO  
is uitgerust met een vloer die op het 
niveau van de zetels kan geplaatst 
worden, of verlaagd tot de hoogte  
van de voetenruimte. Zo ontstaat  
een effectieve lengte van 1,20 m.

De passagierszetel is vervangen door 
een laadruimte van 260 liter, met een 
moduleerbare tablet die plaats biedt 
aan voorwerpen tot 40 kg.

Om fragiele voorwerpen beter op hun  
plaats te houden, is de wagen uitgerust  
met bevestingshaken voor riemen. En via 
een optioneel verticaal net houdt u 
voorwerpen op hun plaats tijdens het 
openen van de deur.

VERVOER
VOORWERPEN
VAN 1,20 M

TOT 40 KG
OP DE TABLET

NET EN 
BEVESTIGINGSHAKENS
VOOR RIEMEN

ZUINIG
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75 KM
RIJBEREIK *

TOT 100% 
OPGELADEN
IN 4 UREN

100 %
ELEKTRISCH

De lithium-ion batterij van 5,5 kWh  
van MY AMI CARGO kan via een 
normale 220V stekker in slechts  
4 uren opgeladen worden.
Net zoals een smartphone dus.

Met een rijbereik tot 75 km is MY AMI 
CARGO perfect voor korte trajecten  
en stadsomgevingen. Zijn motor  
van 6 kW laat een maximumsnelheid  
tot 45 km/u toe.
*Volgens de WMTC-methode en conform de categorie 
van het voertuig.

Boven de laadruimte van MY AMI CARGO zit een tablet  
met een dubbele werking. Enerzijds dient dit als afsluiting  
van de laadruimte - met tot 40 kg draagkracht.  
Anderzijds wordt het voertuig in een handomdraai een 
mobiel kantoor. Via het verzonken A4-inlegvak houdt u 
makkelijk bestelbonnen of een digitale tablet op hun plaats.

MY AMI CARGO is de ideale 
partner voor al uw professionele 
activiteiten en al uw medewerkers, 
ongeacht hun leeftijd. Hij laat  
u genieten van alle voordelen  
die elektromobiliteit biedt.
Dankzij het onmiddellijk 
beschikbare koppel laat MY AMI 
CARGO u genieten van een 
aangename en stille rijervaring.  
Op de batterij geniet u 3 jaar  
of 40.000 km garantie.

MOBIEL KANTOOR

De tablet is moduleerbaar, inklapbaar en kan  
naar de bestuurder worden opgeheven om  
van buitenaf bij de opbergruimte te kunnen,  
of naar de passagiersdeur toe om vanop de 
bestuurdersstoel bij de inhoud van de box  
te kunnen.

Achteraan is er een apart opbergvak om  
voorwerpen veilig te bewaren. Een smartphone 
bijvoorbeeld, of een zonnebril.

Via de geconnecteerde  
DAT@AMI BOX*, heb je toegang 
tot alle gegevens van je MY AMI 
CARGO: beschikbaar rijbereik, 
kilometerstand, resterende  
tijd voor 100% opladen en 
onderhoudswaarschuwingen. 
*Verkrijgbaar als accessoire.

APPLICATION  
MY CITROËNN
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EEN WAAIER
AAN ACCESSOIRES
Deurnetten, vloertapijten, opbergvakken,  
een smartphonehouder, DAT@AMI Box om  
te verbinden met uw smartphone,… Er zijn 
vele accessoires beschikbaar waarmee u uw 
MY AMI CARGO nog meer de uwe maakt. 
Ontdek ze op https://www.mister-auto.be/fl/
citroen/ami/. Deze site is ook toegankelijk  
via MyCitroën.
En voor een nog origineler interieur is er een 
mooie collectie producten en gekleurde AMI 
voorwerpen beschikbaar in de online Citroën 
Lifestyle boetiek: https://lifestyle.citroen.nl/ .

MY AMI CARGO
NAAR HET BEELD 
VAN UW BEDRIJF

Voor het aanbrengen van uw bedrijf logo op de carrosserie van  
uw MY AMI CARGO, kunt u surfen naar de site custom-myami.be

L I F E  S T Y L E
B O E T I K

D A T @ A M I 
B O X

S M A R T -
P H O N E H O U D E R

O P B E R G V A K K E N D E U R N E T T E N

C U S T O D E
A C H T E R A A N

D E U R S T I C K E R S W I E L D O P P E N

Niet contractuele foto.
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