
CITROËN Connected Navigatie Bundel
Activatie van de Connected Services: Real Time Traffic en Gevarenzones*

Wanneer u een auto heeft die is uitgerust met CITROËN Connected 3D-navigatie, kunt u profiteren van de 
Connected Services, waaronder Real Time Traffic en Gevarenzones.
De diensten worden de eerste 3 jaar gratis aangeboden op nieuwe auto’s.

Stap 1: 
Bezoek de CITROËN Services Store https://services-store.citroen.nl/ en log in, of maak een account aan. Voeg het 
volledige VIN-nummer van uw auto toe en ontdek de verschillende beschikbare services voor uw auto.

Stap 2: 
Kies voor navigatie de Connected NavigatieBundel, dat de services Real Time Traffic en Gevarenzones combineert. Volg het 
afrekentraject om uw abonnement te voltooien.

Stap 3: 
Nadat u zich online hebt aangemeld, controleert u of de privacy-instellingen correct zijn om het delen van gegevens die 
nodig zijn voor deze services mogelijk te maken. Laat uw motor draaien en wacht tot het navigatiescherm volledig is 
opgestart. Zorg ervoor dat u zich bevindt in een gebied met goede GSM-netwerkdekking (vermijd bijvoorbeeld 
ondergrondse parkeergarages, enz.).

• Wanneer de Citroën SOS-knop in de auto aanwezig is, heeft u een ingebouwde simkaart.
• Als dit niet het geval is, werken de Connected Services alleen m.b.v. smartphonegegevens wanneer ze zijn verbonden 

via wifi. Raadpleeg het blad "Gegevens delen via smartphone".
Afhankelijk van uw auto kunnen de schermen variëren.
Stap 4:
Zorg ervoor dat uw abonnement wordt herkend door de 
auto door op het pictogram ‘Berichten’ te klikken 
bovenaan uw navigatiescherm.

Druk op ‘Connected Service’ om de abonnementsstatus 
te zien. Wanneer de status niet geactiveerd is, drukt u op 
het wereldbolpictogram hieronder om te vernieuwen.

Opmerking: abonnementen zijn meestal binnen een uur actief, maar 
het kan tot 9 dagen duren voordat het door de auto is ontvangen -
rijden in gebieden met goede GSM-dekking zal dit meestal versnellen.

Opmerking: het delen van gegevens kan op elk moment op deze schermen worden uitgeschakeld, maar de Connected Services werken dan niet 
meer.

Uw Connected 3D-navigatie toont nu realtime verkeersinformatie, inclusief beschikbaarheid en prijzen van 
parkeerplaatsen, brandstofprijzen, het weer en zoekopdrachten naar POI’s, evenals informatie over snelheid-en 
verkeerscamera's.

Mocht u problemen ondervinden bij het activeren van uw diensten, volg dan de richtlijnen voor het oplossen van 
problemen onderaan de CITROËN Services Store.

* De service Gevarenzones wordt soms ook wel ‘Speedcam’ genoemd.

Stap 5:
Zorg ervoor dat uw auto niet in de privémodus staat en 
daarom geautoriseerd is om locatiegegevens te 
verzenden.

Dit is te vinden in ‘berichten’ of in navigatie-instellingen.

Stap 6:
Bevestig in het scherm Connected Services (stap 4) dat de 
services nu worden weergegeven als ‘Geactiveerd’ en 
‘Beschikbaar’. Als dit het geval is, ziet u nu ook ‘TomTom 
Traffic’ rechtsonder op uw navigatiescherm worden 
weergegeven.
M.b.v. icoon direct onder ‘TomTom Traffic’ bepaalt u welke 
gegevens er standaard op het scherm worden weergegeven.
Stap 7:
Klik op het navigatiescherm op ‘Menu’ en vervolgens op 
‘Instell ingen’.
Selecteer het tabblad ‘Kaart’, vink ‘Melding van 
gevarenzones toestaan’ aan en bevestig met ‘OK’.
Selecteer op het tabblad ‘Waarschuwingen’ de optie 
‘Waarschuwingen voor risicogebieden’.
Klik vervolgens op het driehoekje om de 
waarschuwingen in te stellen. Bevestig door op ‘OK’ te 
drukken.
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