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Le Tone a 90-es évek francia 
popzenéjének üstököse volt. 
„Joli Dragon” („Csinos 
sárkány”) című slágerének 
sikere után 15 évig zenélésből 
élt, majd fokozatosan az 
illusztrálás felé fordult. 2011 
óta aktív e téren, azóta már 

a Pompidou Központban is kiállíthatta munkáit. 
Le Tone egyik kedvenc stílusa a fekete-fehér – 
szívesen rajzol e technikával egyszerű 
történeteket: egy közönséges vázlatfüzetbe 
fekete filctollal.

A látványos megjelenésű, tisztán 
elektromos 19_19 Concept tanulmányt 
a repüléstechnológia ihlette.  
Rendkívüli kényelmet ígér, az  
intelligens futóműnek köszönhetően 
az az érzésünk, mintha egy szalonban 
utaznánk. A tanulmány 800 km 
hatótávot, önvezetési technológiákat 
és interaktív személyi asszisztenst kínál.

A Citroën bemutatja a CX-et.  
A márka technológiai kutatásainak 

gyümölcseképp létrejött orrmotoros 
modell kifinomult hidropneumatikus 

felfüggesztésével, konkáv hátsó 
szélvédőjével és futurisztikus 

műszerfalával tűnt ki versenytársai 
közül. Megannyi innováció, mely a 

későbbiekben fényes karriert 
biztosított a modellnek.

A Citroën a Traction Avant-nal 
forradalmasította az autózást.  
Amint a neve is sugallja, motorja  
már az első kerekeket hajtja.

A Tub oldalsó tolóajtóval is felszerelt, 
modern koncepciójú modell. Utódja 
az 1948-ban megjelent Type H lesz.

Könnyű és agilis autók születnek 
ebben az időszakban, mint az  
Ami 6 és a Dyane, de ne felejtsük  
el a Méharit sem, ezt az eredeti 
autót, amely minden terepen és  
környezetben megállta a helyét.

Az 1955-ös autószalonon debütáló DS 
szokatlan, áramvonalas külsejével azonnal 
a figyelem középpontjába került. Az olasz 
Flaminio Bertoni tervezte futurisztikus 
modellt nem véletlenül szokták ufóhoz 
hasonlítani.

A modern megjelenésű és feszes stílusú GS sokáig 
a piac egyik legáramvonalasabb és legkényelmesebb 
modellje volt. E négyhengeres boxermotorral és 
hidropneumatikus felfüggesztéssel rendelkező 
modellből közel 2,5 millió példány lelt gazdára.

1934 1939 1948 1955 1968 1970
A 2 CV koncepciójának lényege az volt, 
hogy megbízható és gazdaságos legyen, 
és kényelmesen elférjen benne 4 személy 
és 50 kg csomag.

Fedezze fel  
a Citroën legendás 
modelljeit 1919-től 
napjainkig.
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ÚJ CITROËN C5 AIRCROSS
PLUG-IN HIBRID, DÍZEL- VAGY BENZINMOTOR

MODELLKÍNÁLAT

CITROËN Ë-C4
ELEKTROMOS

CITROËN Ë-BERLINGO
ELEKTROMOS
(M/XL HOSSZÚSÁG)

CITROËN C5 X 
PLUG- IN HYBRID

TISZTÁN ELEKTROMOS VAGY PLUG- IN HIBRID

CITROËN C5 AIRCROSS  
PLUG- IN HYBRID

(XS/M/XL HOSSZÚSÁG)

CITROËN Ë-SPACETOURER
ELEKTROMOS

ÖNNEK IS VAN  
EGY CITROËNÜNK

Városban és országúton vezetve  
egyaránt értékelni fogja azt a 
kényelmet, amely mindig is  
jellemző volt a Citroën modellekre.

CITROËN  
C3 AIRCROSS SUV

CITROËN C5 X

CITROËN C3 CITROËN C4

CITROËN 
C5 AIRCROSS SUV
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HÁROMFÉLE MOTORTÍPUS
Plug-in hibrid, dízel-  
vagy benzinmotor 

10-15. OLDAL

Az utasokat kényeztető, elegáns,
kifinomult beltér 

IGAZI VÉDŐBUROK 

30-31. OLDAL

Elég egy lábmozdulat, és már nyílik is  
a csomagtérajtó 

A SZEGMENS LEGTÁGASABB  
CSOMAGTARTÓJA

40-41. OLDAL

KIVÉTELES HELYKÍNÁLAT  
ÉS VARIÁLHATÓSÁG
Dönthető háttámlával ellátott, sínen csúszó  
és összecsukható hátsó ülések

38-41. OLDAL

Az egyetlen autó a kategóriában, mely 3 egyforma széles, 
különálló hátsó üléssel rendelkezik 

3 TELJES ÉRTÉKŰ HÁTSÓ ÜLŐHELY 

38-39. OLDAL

Az egyes gépjárműfunkciók a My Citroën alkalmazáson  
keresztül programozhatók 

LEGÚJABB GENERÁCIÓS 
CSATLAKOZTATÁSI TECHNOLÓGIÁK

44-47. OLDAL

Köztük a félatomata vezetés előhírnöke,
a Highway Driver Assist 

A BIZTONSÁGOT NÖVELŐ 
TECHNOLÓGIÁK

48-51. OLDAL

Új orr-rész és megújult  
hátsó világítótestek

ENERGIKUS DESIGN 

16-21. OLDAL

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

FELFÜGGESZTÉS
Különleges felfüggesztés 
"repülőszőnyeg-hatással" 

32-33. OLDAL

ADVANCED COMFORT ÜLÉSEK
Egyedülálló kényelem,  
akárcsak egy szalonban 

34-35. OLDAL

10 BIZTOS  
ÜTŐKÁRTYA
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TARTALOM

TARTALOM
10 MOTORKÍNÁLAT
16 STÍLUS
28  KÉNYELEM
42  NYUGALOM
60  FŐBB FELSZERELTSÉG
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MOTORKÍNÁLAT

AKÁR 55 KM* 
HATÓTÁVOLSÁG

TELJES FELTÖLTÉS
AKÁR 2 ÓRA ALATT

VEGYES FOGYASZTÁS
1,4 L/100 KM **

225 LE
ÖSSZTELJESÍTMÉNY

MANUÁLIS  
VAGY AUTOMATA 
SEBESSÉGVÁLTÓ

CO2-KIBOCSÁTÁS:
130 G/KM-TŐL ***

FOGYASZTÁS VEGYES 
CIKLUSBAN:

4,9 L/100 KM-TŐL***

PURETECH BENZINMOTOR
ÉS BLUEHDI DÍZELMOTOR

* Elektromos hatótáv: 54-55 km között, az autó opciós felszereléseinek függvényében. A hatótávolság a tényleges használati körülményektől függően változhat.
* 1,4 l/100 km és 1,5 l/100 km érték között, az autó opciós felszereléseinek függvényében. *** WLTP szabvány szerint

MOTOROK
PLUG-IN HIBRID, BENZINES VAGY DÍZEL

Az új Citroën C5 Aircross lehetőséget ad rá, hogy a használati szokásainak és az életmódjának leginkább megfelelő erőforrást 
válassza. Bármelyik változat mellett dönt, kényelem, design és praktikus megoldások tekintetében teljesen azonos színvonalra 
számíthat. A sokoldalú plug-in hibrid változattal megtapasztalhatja a tisztán elektromos vezetés örömét, és a forgalmi 
korlátozásoknak kitett belvárosokba is behajthat. A hosszabb utak alkalmával pedig a benzinmotoré a főszerep. 

PLUG-IN HIBRID VÁLTOZAT BELSŐ ÉGÉSŰ MOTORRAL SZERELT VÁLTOZAT
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MOTORKÍNÁLAT

Az új Citroën C5 Aircross plug-in hibrid változata hatékonyan ötvözi a tisztán elektromos vezetés 
előnyeit a belső égésű motor által garantált nagyobb hatótávval. Az előbbi a hétköznapokban, 
az utóbbi a hosszabb utak során kerül előtérbe. A villanymotorral ellátott, 8 fokozatú EAT8 automata 
sebességváltó optimális sebességváltásokat eredményez, és ezáltal figyelemreméltóan gördülékeny 
és kellemes vezetést, illetve utazást biztosít. Ennél a sebességváltónál kétféle visszatápláló fékezésre 
van lehetőség, a hagyományosra D (Drive) helyzetben, egy dinamikusabbra pedig B (Brake) 
üzemmódban, mely a fékezési és lassítási fázisok során felszabaduló energia fokozott visszanyerését 
teszi lehetővé. A középkonzolon található üzemmódválasztóval háromféle vezetési mód közül lehet 
választani: elektromos, hibrid és sport. Amikor a gépjármű tisztán elektromos üzemmódban 
közlekedik, a belső elektrokróm visszapillantó tükör alatt, kívülről is jól látható helyen egy kék fényű 
jelzőlámpa világít, amely megkönnyíti az autó azonosítását.  P
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ELEKTROMOS ÜZEMMÓD

A gépjármű 135 km/h sebességig a tisztán 
elektromos üzemmódnak köszönhetően teljesen 
hangtalanul és egyenletesen halad. Hatótávolsága 
az 55 km*-t is elérheti, ami a mindennapi utak 
többségét fedezi.

HIBRID ÜZEMMÓD

Az elektromos és a belső égésű motor közötti 
váltások automatikusan történnek és garantálják 
az optimális hatékonyságot.

SPORT ÜZEMMÓD

Az új Citroën C5 Aircross plug-in hibrid változata 
a belső égésű és a villanymotor együttes 
használatával elért 225 LE összteljesítménynek és 
a 360 Nm nyomatéknak köszönhetően optimális 
teljesítményt nyújt.

* Elektromos hatótáv: 54-55 km között, az autó opciós felszereléseinek függvényében. A hatótávolság a tényleges használati körülményektől függően változhat.
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MOTORKÍNÁLAT

Az új Citroën C5 Aircross kínálatában a legújabb generációs, hatékony és  
nagy teljesítményű Euro 6 motorok is megtalálhatók, melyek kivételes vezetési 
élményt garantálnak. A PureTech 130 S&S benzinmotor és a BlueHDi 130 S&S 
dízelmotor BVM6 vagy EAT8 sebességváltóval egyaránt kérhető.

BENZIN- ÉS
DÍZELMOTOR

14 15



NEW_C5_AIRCROSS_2202_HU oldal 16 NEW_C5_AIRCROSS_2202_HU oldal 17

STÍLUS

STÍLUS
ÚJ DINAMIKUS ORR-RÉSZ
A Citroën C5 Aircross megújult orr-része a modell robusztus karakterét 
erősíti. A jellegzetes „V” alakban elhelyezett, finom metszésű 
LED-lámpáknak a zongorabillentyű-szerű dekorelemek 3D hatást 
biztosítanak. A fényes fekete hűtőrács szinte beleolvad a diszkrét 
LED fényszórókba. A finoman megmunkált hűtőrácsot a lamellákra 
utaló krómdíszítés és a középen elhelyezett, krómmal szegélyezett, 
csillogó fekete márkajel teszik különlegessé. 
A lökhárítóba integrált fő légbeömlőket karakteresebb design jellemzi. 
Az oldalsó légbeömlők javítják az aerodinamikát, és szélesebbnek 
mutatják az autót. A lökhárító alsó részén elhelyezett, csillogó fekete 
vagy alumínium színű új védőelem is a SUV-os jelleget erősíti, és 
dinamikusabb, robusztusabb és tiszteletparancsolóbb megjelenést 
biztosít. Az első világítótestekkel összhangban a C5 Aircross hátulján 
is új 3D LED-es lámpákat találunk.
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STÍLUS

TALÁLJA MEG AZ ÖNHÖZ ILLŐT!
Az új C5 Aircross egyéniségéhez a magas 
és vízszintes motorháztető, a 720 mm 
átmérőjű nagy kerekek, a megemelt 
hasmagasság, az Airbump® betétek és 
a tetőrudak is hozzátartoznak. 
Az oldalablakokat körülölelő, „C” betűt 
formázó elegáns krómkerettől még 
légiesebbnek hat a tető. Új C5 Aircross 
gépjárműve megalkotásánál 6 karosszéria-
szín közül választhat, ezek egyike az új 
Eclipse kék. Ezen kívül kéttónusú fényezés 
(fekete tetővel) és három színcsomag  
– fényes fekete, sötét krómszínű és kék –  
is rendelkezésre áll.RO
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MAXIMÁLIS 
VÉDELEM
LEJTMENET-SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓVAL ELLÁTOTT GRIP CONTROL* 
A minden terepen otthonosan mozgó új Citroën C5 Aircrossnak optimális meghajtást 
biztosít a Grip Control funkció. A középkonzolon található üzemmódválasztóval, a 
különböző tapadási feltételeknek megfelelően, négyféle üzemmód közül lehet választani. 
A választott üzemmód az érintőképernyőn is látható. Lejtőn lefelé haladva is maximális 
biztonságot nyújt a lejtmenet-szabályozó funkció, mely mind előre-, mind hátramenetben 
segít megakadályozni a gépjármű megcsúszását és elszabadulását. A funkció 
bekapcsolására szolgáló gomb szintén a a középkonzolon található.

*Kizárólag EAT8 automata váltó esetén áll rendelkezésre.
Az új Citroën C5 Aircross plug-in hibrid változatán nem elérhető.

STÍLUS20 21
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STÍLUS

KIFINOMULT
BELSŐ
TÁGAS ÉS BARÁTSÁGOS UTASTÉR
Az új Citroën C5 Aircross belterét megpillantva a kényelem, 
a nyugalom és a tágasság érzete fogja el az embert. A magas vezetési 
pozíciónak és az ízlésesen kialakított, tágas enteriőrnek köszönhetően 
első perctől igényes és biztonságos környezetben érezzük magunkat. 
A vízszintes vonalak uralta műszerfalon újdonságnak számít a 10”-os 
HD érintőképernyő*. Ránézésre és tapintásra is rendkívül kellemesek 
az utazás világából és a bőrdíszműiparból ismerős minőségi anyagok. 
A fényes fekete dekorelemekkel váltakozó krómbetétek és az elegáns 
díszöltések is arról árulkodnak, hogy a tervezők nagy gondot fordítottak 
a részletekre. Akárcsak a gépjármű külsejét, a belső teret is ízlésének 
megfelelően alakíthatja ki a minőségi textúrák széles választékának 
köszönhetően, mely a 3D szövettől az Alcantara® kárpiton keresztül 
a Paloma perforált bőrig terjed. 

* Változattól függően
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STÍLUS

Az új C5 Aircross 5 elegáns és dinamikus 
beltérhangulatot kínál. Valamennyiben 
közös, hogy az üléseken, a műszerfalon és 
az ajtóbelsőkön újfajta kék díszvarrás látható. 
A sztenderd beltérhangulat kivételével 
mindegyikben Advanced Comfort ülések 
gondoskodnak a maximális üléskomfortról és 
menetkényelemről.

A visszafogott és letisztult sztenderd 
beltérhangulat esetében az üléseket kék 
díszvarrással feldobott, szürke Silica 
szövetkárpit borítja.

Wild Black beltérhangulat 
A modern megjelenésű, fekete strukturált 
szövet az üléstámlák felső részén bőrhatású 
szürke szövettel kombinálódik, ami tovább 
növeli a teret.

Urban Black beltérhangulat 
A fekete Alcantara® kárpit és a bőrhatású 
fekete szövet párosítása kifejezetten 
dinamikus hatást eredményezett.

Metropolitan Black beltérhangulat 
Az újfajta fekete szemcsés bőrrel borított 
ülések a felső részt díszítő bőrhatású szürke 
szövettel elegáns és kifinomult összhatást 
biztosítanak.

Hype Black beltérhangulat 
Ez a felső kategóriás modellek világát idéző 
beltérhangulat az új fekete Paloma perforált 
bőrkárpit, az ülések tetején alkalmazott 
sötétkék nappabőr és további különleges 
anyagok harmonikus elegyét kínálja. További 
különlegessége a kék színű halszálkamintás 
díszvarrás. Az exkluzív ajánlatba 
az elektromosan állítható, memória 
funkcióval rendelkező vezetőülés és 
a mindkét első ülésen elérhető többpontos 
(8 légpárna biztosította) masszázsrendszer is 
beletartozik.
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CITROËN C5 AIRCROSS SUV
C - S E R I E S  K Ü L Ö N L E G E S  S Z É R I A

CL 19.036.002_RAJOUT

CL 19.036.006

CL 19.036.005

CL 19.036.003

CL 19.036.004

CITROËN C5 AIRCROSS SUV
C - S E R I E S  K Ü L Ö N L E G E S  S Z É R I A

CL 19.036.002_RAJOUT

CL 19.036.006

CL 19.036.005

CL 19.036.003

CL 19.036.004

CITROËN C5 AIRCROSS C-SERIES

ÚJ CITROËN C5 AIRCROSS
C-SERIES KÜLÖNLEGES SZÉRIA

Az egyedi stílus és a nem mindennapi kényelem szolgálatába 
állított emblematikus színek, különleges anyagok és high-tech 
berendezések... A Citroën C-Series speciális szériában a Citroën 
szellemiségének minden fontos aspektusa kifejeződésre jut. 
A C betű egyaránt utal a márka kezdőbetűjére, a több mint 
100 éve különleges ismertetőjegyének számító kényelemre 
és modelljei félreismerhetetlen karakterére.

Az új Citroën C5 Aircross energikus személyiségét és kifinomult 
személyre szabási kínálatát is tovább erősíti a „C-Series” speciális 
széria. A sorozat különlegessége az új eloxált bronz színcsomag. 
A színes betétek az Airbump® elemeket és a lökhárító légbeömlőit 
díszítik. Az első sárvédőkön elhelyezett „C-Series” felirat is 
a különleges designt hangsúlyozza. További sajátosság, hogy kétszínű 
fényezés is kérhető: a különböző karosszériaszínek Perla Nera fekete 
tetővel is párosíthatók. Az új Citroën C5 Aircross C-Series belsejében 
Wild Black beltérhangulat és Advanced Comfort ülések gondoskodnak 
a vezető és az utasok kényelméről.  
Az új Citroën C5 Aircross C-Series plug-in hibrid  
változatban is rendelhető.
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KÉNYELEM

KÉNYELEM

KISZŰRI 
AZ ÚTHIBÁKAT

SEGÍTI
AZ ELLAZULÁST

MEGKÖNNYÍTI
A MINDENNAPOKAT

GARANTÁLJA
A KÖNNYED HASZNÁLATOT

MINDENRE KITERJEDŐ, MAGASFOKÚ KÉNYELEM

A Citroën kiemelkedő kényelemben kívánja részesíteni gépjárművei valamennyi utasát,  
ezért CITROËN ADVANCED COMFORT® néven átfogó programot dolgozott ki.  
A program a testi-lelki jólét biztosítása érdekében alkalmazott innovatív és intelligens, 
csúcstechnológiás megoldásokból áll. Az ügyfelek elvárásait maximálisan figyelembe  
vevő eljárás is azt bizonyítja, hogy a Citroën méltán híres a kényelem terén elért  
eredményeiről és merész úttörő hozzáállásáról. A CITROËN ADVANCED COMFORT®  
program a következő pilléreken nyugszik: finom tapintású anyagok és üléskomfort,  
innovatív lengéscsillapítás, nyugodt, derűs légkör, praktikus megoldások.
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FÉNYFÜRDŐ ÉS TEST-LELKI KÉNYELEM
Az új Citroën C5 Aircross a Citroën modellek védjegyének 
számító kényelem terén is tud újat mutatni. A nagyméretű 
panoráma napfénytetőnek* köszönhetően az utastér 
rendkívül világos, ami nagyban hozzájárul a vezető és 
az utasok jó közérzetéhez, és minden utazást különleges 
élménnyé varázsol.
A kiváló hangszigetelés is említést érdemel: a dupla 
vastag, zajszűrő réteggel ellátott első ablakoknak* hála, 
a gördülési és aerodinamikai zajokat szinte teljes 
egészében sikerült kiszűrni. 
Az optimális kényelem érdekében az új Citroën C5 Aircross 
egy AQS (Air Quality System) légtisztító rendszerrel is fel 
van szerelve, mely szűri a szennyezett külső levegőt, és 
automatikusan szabályozza a levegőkeringetés módját. 

* Változattól függően

IGAZI
VÉDŐBUROK
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CITROËN
ADVANCED
COMFORT®  
FELFÜGGESZTÉS
REPÜLŐSZŐNYEG-HATÁS
A világon egyedül a Citroën által kínált különleges felfüggesztés egyedülálló 
menetkényelmet biztosít az új Citroën C5 Aircrossnak. Az innovatív rendszer 
hatékonyan szűri, illetve elnyeli az út kisebb-nagyobb egyenetlenségeit, és olyan 
érzést kelt, mintha egy repülőszőnyegen utaznánk. Az autót ugyanakkor 
egyedülállóan dinamikus viselkedés jellemzi, és a karosszériakilengésektől sem kell 
tartani. Az új Citroën C5 Aircross plug-in hibrid változata többlengőkaros hátsó 
futóművel rendelkezik, amely minden körülmények között tökéletes stabilitást biztosít. 

AZ ÚTHIBÁKAT KIVÁLÓAN SZŰRŐ FELFÜGGESZTÉS
Míg egy hagyományos felfüggesztés egy lengéscsillapítóból, egy rugóból  
és egy mechanikus ütközőből áll, addig a Citroën Advanced Comfort®  
futóműnél két hidraulikus ütközőelem van beépítve a két végállásnál,  
a ki- és berugózott állapotnak megfelelően.

KÉNYELEM32 33
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MOZGÓ SZALON
A kényelem tekintetében élen járó új Citroën C5 Aircross tervezői 
a különleges formatervű, széles ülőfelülettel és nagy 
háttámlákkal rendelkező ülések kialakításakor egyenesen 
a bútorok világából merítettek ihletet. Az innovatív kialakítású 
ülések a nagy sűrűségű belső magnak és a speciálisan 
strukturált, 15 mm vastag felületi szivacsrétegnek köszönhetően 
még puhábbak és stabilabbak, és idővel sem süppednek be. 
A speciális kiképzés rövid és hosszú utakon is egészen kivételes 
menetkényelmet biztosít.

KÉNYELEM
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MASSZÁZS FUNKCIÓVAL ELLÁTOTT ÜLÉSEK*  
Az új Citroën C5 Aircross kifogástalan testtartást és stabil 
ülőfelületet biztosító első ülései állítható magasságúak, és 
fejtámlájuk magassága, illetve helyzete is szabályozható. 
A fűthető első ülések egy többpontos masszázsrendszerrel  
is rendelkeznek, mely a háttámlában elhelyezett 8 légpárna 
segítségével működik. A vezető és az első utas 5 különböző 
program közül választhat az érintőképernyőn, melyek 
a deréktáji, hát- és vállmasszázs különböző kombinációit 
kínálják.

ÖTLETES TÁROLÓHELYEK 
A kellemes közérzethez az is hozzátartozik, hogy mindennek 
megvan a maga helye. Az új Citroën C5 Aircrossban ezért 
számtalan praktikus és funkcionális tárolóhelyet alakítottak ki. 
A középső könyöklő alatt elhelyezett nagy méretű hűtött 
tároló, a kesztyűtartó és a méretes ajtózsebek minden  
igényt kielégítenek.
A középkonzol első részében az aprócikktároló mellett  
két USB-csatlakozó és egy vezeték nélküli indukciós 
telefontöltő* is helyet kapott.

* Opciós felszerelés

FEDÉLZETI
KÉNYELEM

KÉNYELEM36 37
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KÉNYELEM

KÉNYELEM MINDENKINEK 
Három teljes értékű hátsó ülésével az új Citroën 
C5 Aircross kiemelkedik a szegmensből. Az ülések 
egyforma szélesek, így a középső utas ugyanolyan 
kényelmesen utazhat, mint a mellette ülők.
A háttámlák a legkényelmesebb pozíció biztosítása 
érdekében 5 különböző szögben dönthetők. 
Attól függően, hogy a csomagtartó-kapacitás vagy 
az utasok lábtere élvez elsőbbséget, az ülések 
150 mm-es távon előre- vagy hátracsúsztathatók.  
De ledöntve teljesen el is rejthetők, amivel sík 
padlófelület alakítható ki.3 
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LÁBMOZDULATTAL 
NYITHATÓ
CSOMAGTÉRAJTÓ
Az új Citroën C5 Aircross 580 literes csomagtartója a hátsó ülések 
maximális előretolásával 720 literesre növelhető, ami a kategória 
legnagyobb csomagterét eredményezi. Elrejtett hátsó ülések esetén 
a csomagtartó térfogata 1630 l. A két helyzetbe állítható csomagtér-
padlónak köszönhetően teljesen sík padlófelület alakítható ki.
A plug-in hibrid változat csomagtartó-kapacitása 460 és 600 liter  
között változik, ami szintén rekordméret a szegmensben. A padló alatt 
külön tárolóhelye van a töltőkábelnek. A könnyű hozzáférés érdekében 
a csomagtérajtó lábmozdulattal* nyitható.

* Változattól függően

Az új Citroën C5 Aircross kivételesen tágas beltere 
a csúsztatható, dönthető és lehajtható hátsó üléseknek 
köszönhetően kedvünk szerint alakítható.

KALAPTARTÓ 
ALATTI 

CSOMAGTARTÓ-
KAPACITÁS:  
580 – 720 L

BELSŐ ÉGÉSŰ VÁLTOZAT

KALAPTARTÓ  
ALATTI 

CSOMAGTARTÓ-
KAPACITÁS:  
460 – 600 L

PLUG-IN HIBRID VÁLTOZAT

KÉNYELEM40 41
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NYUGALOM
KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG 
A nyugodt és kellemes utazás érdekében az új Citroën C5 Aircross korszerű 
kapcsolódási technológiákon keresztül biztosítja a digitális eszközei és 
a gépjárműve közötti kapcsolatot. Ezeken az intuitív rendszereken kívül számos 
olyan vezetéstámogató funkció is rendelkezésre áll, amely növeli a biztonságot 
és megkönnyíti a mindennapi vezetést. 
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ERGONOMIKUSABB  
ÉS OLVASHATÓBB KÉPERNYŐ
Az új Citroën C5 Aircross 10” fényes fekete, 
HD érintőképernyője* érzékenység és kezelhetőség 
tekintetében egy okostelefonnal vetekszik. 
A műszerfal közepére helyezett érintőképernyőn 
a vezető úgy használhatja például a My Citroën 
Drive-ot, hogy a szemét közben nem kell levennie 
az útról. A TomTom internetalapú szolgáltatásokkal 
kiegészülő 3D navigációs rendszer valós idejű 
forgalmi információkkal szolgál, tájékoztat 
a töltőállomások és parkolók elhelyezkedéséről és 
árairól**, és a veszélyzónákra is figyelmeztet. 
A légkondicionáló működésével kapcsolatos adatok 
az új érintőképernyőn folyamatosan elérhetők. 
Mindez kiegészül a várható időjárásra vagy 
a közelben található szolgáltatóegységekre vonatkozó 
információkkal. Így minden adott ahhoz, hogy 
zavartalanul utazzon és biztosan célba érjen.

* Változattól függően
** Csak a partner töltőállomások adatai jelennek meg.

DIGITÁLIS MŰSZERCSOPORT TFT KIJELZŐVEL
Az új Citroën C5 Aircrossban egy személyre szabható, 12,3” TFT kijelzős 
digitális műszercsoport is rendelkezésre áll. A rendkívül jól olvasható 
vezetési információk konfigurálásakor 5 megjelenítési mód és 3 grafikus 
világ (kék, barna és piros) közül választhat.VA
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MY CITROËN ASSIST*
A helymeghatározással működő, előfizetést nem igénylő, éjjel-nappal 
ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás lehetővé teszi a megfelelő 
segélyszolgálatok automatikus vagy az assistance, illetve sürgősségi 
segélyhívó gombbal történő riasztását. Az elektromos és plug-in hibrid 
járművekhez kínált funkciókkal kibővült My Citroën Assist a töltőzónák 
szolgáltatóegységeit, valamint – az akkumulátor töltésszintjétől függően 
– a tisztán elektromos üzemmódban beutazható területet is megjeleníti. 
Minden adott ahhoz, hogy zavartalanul utazzon és biztosan célba érjen.

MY CITROËN PLAY
Az Android Auto™ és az Apple CarPlay® protokollal kompatibilis funkciónak 
köszönhetően okostelefonja kijelzője az érintőképernyőre tükrözhető, így 
útbaigazítást kaphat, üzeneteket küldhet, zenét hallgathat anélkül, hogy 
közben levenné a szemét az útról. Egyes modellváltozatokon 
az alkalmazások hanggal is vezérelhetők, így a vezető mindvégig az úton 
tarthatja a szemét.

MY CITROËN ALKALMAZÁS
Az okostelefonjára letöltött My Citroën alkalmazással új Citroën C5 Aircross 
gépkocsija egyes funkcióit (pl. a műholdas helymeghatározást) távolról is 
vezérelheti. A plug-in hibrid változaton ezen felül a töltés beprogramozására, 
az elektromos hatótáv lekérdezésére és az utastér előfűtésére/-hűtésére is 
lehetőség van, így induláskor mindig ideális hőmérséklet várja.

* Változattól függően

EGYSZERŰBB 
KÖZLEKEDÉS
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T AZ ELSŐ LÉPÉS A FÉLATOMATA VEZETÉS FELÉ
A bármely úttípus esetén hasznos rendszer* jóvoltából a vezető részlegesen 
átadhatja a vezetés feladatát az autónak. Csak ki kell választani egy 30 km/h-nál 
nagyobb utazósebességet, és a rendszer – a felfestések figyelembevételével – 
a forgalmi sávon belül automatikusan a kívánt pozícióban tartja a gépjárművet. 
Az állóra fékező (Stop & Go) funkcióval ellátott adaptív sebességtartó automatika 
jóvoltából pedig arra is lehetőség van, hogy a gépkocsi az előtte haladó járműhöz 
igazodva megálljon és újrainduljon. A sebességet és a menetpályát az autó 
felügyeli, így azokkal a vezetőnek nem kell foglalkoznia. A kezét azonban 
mindvégig a kormányon kell tartania, hogy szükség esetén be tudjon avatkozni. 
Természetesen a vezető bármikor visszaveheti az ellenőrzést a gépjármű fölött.

* Csak automata váltó esetén, változattól függően
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BIZTONSÁG ÉS JÓ KÖZÉRZET

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA
ÁLLÓRA FÉKEZŐ STOP & GO FUNKCIÓVAL*

KULCS NÉLKÜLI NYITÁS-ZÁRÁS-INDÍTÁS*

PARKOLÓASSZISZTENS*

VISION 360 * HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER*

ACTIVE SAFETY BRAKE VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER

A rendszer jelentősen megkönnyíti a manővereket azáltal, hogy 
az érintőképernyőn 360°-os felülnézeti képen jeleníti meg a gépjárművet és 
közvetlen környezetét. A háromféle rendelkezésre álló nézetből a rendszer 
automatikusan kiválasztja az adott manővernek leginkább megfelelőt. A kívánt 
nézet manuálisan is kiválasztható.

A rendszer egy kamera és egy radar segítségével érzékeli a gépkocsi előtt haladó 
járművet, és a vezető által beállított biztonságos követési távolság betartása 
érdekében a fékre és a gázpedálra hatva automatikusan az elöl haladó járműéhez 
igazítja a gépkocsi sebességét. Ez akár teljes leállást is jelenthet, ami után 
az újraindítás is automatikusan történik. Valamennyi EAT8 sebességváltóval 
rendelkező változathoz rendelhető.

A különösen többsávos utakon hasznos rendszer a külső visszapillantó tükrök 
sarkában kigyulladó narancsárga fénnyel jelzi a vezetőnek, ha a gépkocsi 
holtterében másik jármű tartózkodik.

A funkció lehetővé teszi az autó zárását/nyitását és indítását pusztán azáltal, 
hogy a kulcsot magánál tartja. A gépkocsi felismeri a vezetőt, amint az az autó 
felé közelít.

Ez az aktív parkolássegítő berendezés a járdaszegéllyel párhuzamos, illetve  
arra merőleges parkoláskor is hasznos lehet. A vezető kérésére a rendszer 
automatikusan megkeresi a parkolásra alkalmas helyet és biztonságosan 
bekormányozza az autót. A vezetőre csak a hátramenet kapcsolása, valamint 
a gázadás és a fékezés feladata hárul.

Ennek a vészfékező rendszernek köszönhetően kisebb a koccanások kockázata. 
Az 5 km/h sebesség fölött aktív rendszer a mozgó és fix akadályokat, valamint 
a gyalogosokat is érzékeli. Ütközés veszélye esetén a vezető figyelmeztetést kap.  
Ha nem reagál, a rendszer automatikusan lefékezi a járművet.

A vontatóeszközzel felszerelt gépjárműveken az ESP-t kiegészítő funkció 
az utánfutó kilengésének érzékelésekor a fékekre hatva stabilizálja azt.

Az alább ismertetett vezetéssegítő technológiákon felül az új C5 Aircross a következőket kínálja: figyelmeztetés pihenő beiktatására, elektromos 
rögzítőfék, ütközésveszélyre figyelmeztető rendszer, éberségfigyelő, kibővített táblafelismerő és sebességhatár-ajánló rendszer, aktív sávtartó 
asszisztens, visszagurulás-gátló, statikus kanyarfény és tolatókamera Top Rear Vision funkcióval*.

INTELLIGENS TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓVEZÉRLÉS* VONTATMÁNYSTABILIZÁLÓ*

Ha a rendszer szemből vagy hátulról másik járművet érzékel, a forgalom 
függvényében automatikusan átvált országúti fényről tompított fényszóróra és 
fordítva. Ezzel éjszakai vezetés esetén optimális fényviszonyokat biztosít.

* Változattól függően, vagy felár ellenében rendelhető opció
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A plug-in hibrid meghajtású új Citroën C5 Aircross használata  
rendkívül egyszerű. Amikor a gépjármű tisztán elektromos  
üzemmódban közlekedik, a belső elektrokróm visszapillantó tükör  
alatt, kívülről is jól látható helyen egy kék fényű jelzőlámpa világít. 
A töltőkábel tárolása a csomagtérpadló alatt, egy külön erre kialakított 
helyen történik. A töltőnyílás a gépjármű bal hátsó részén található. 
A töltési folyamatról a belsejében található lámpa nyújt tájékoztatást  
(fehéren világít: üdvözlőfény, zölden villog: a töltés folyamatban,  
zölden világít: a töltés befejeződött, kéken világít: időzített töltés). 
Az akkumulátor teljesen feltöltött állapotában a villanymotor  
hatótávolsága 55 km. A plug-in hibrid változatot az optimális  
használat érdekében naponta ajánlott feltölteni. 
Az akkumulátorra – 70%-os töltőkapacitás erejéig –  
8 évre vagy 160 000 km-re szóló jótállás vonatkozik.

PLUG-IN HIBRIDDEL 

KÖNNYEBB  
AZ ÉLET 
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A hátsó ülések alatt elhelyezett, 13,2 kW-os  
akkumulátor töltése rendkívül egyszerű: 
Hagyományos csatlakozóról 7 óra, Green’Up típusú 
csatlakozóról 4 óra alatt tölthető fel az akkumulátor. 
32 amperes Wallbox és opciós 7,4 kW-os fedélzeti töltő 
használata esetén a töltés mindössze 2 órát vesz igénybe.
Hitelesített töltőberendezés és falitöltő választékkal,  
telepítéssel és egyéb információkkal (a legjobb megoldás 
kiválasztása, adminisztratív eljárások) Márkakereskedőink  
állnak rendelkezésére.
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A HIBRID 
VÁLTOZATHOZ 
KIALAKÍTOTT  
KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLET
Az új Citroën C5 Aircross 12,3” műszeregysége a hibrid 
hajtáslánc működéséről a külön a hibrid változathoz kialakított 
oldalakon keresztül tájékoztat. A vezető itt tudja megtekinteni 
a hibrid meghajtással kapcsolatos alapvető információkat 
(pl. teljesítményjelző, aktuális hatótávolság).

Más speciális információk – például az energiafolyamatok, 
a fogyasztási statisztikák, az időzített töltés paraméterei vagy 
az „e-save” funkció – a 10” érintőképernyőn kerülnek kijelzésre. 
Az „e-save” funkció – 10-20 km hatótávnak vagy teljesen 
feltöltött akkumulátornak megfelelő – villamos energia 
tartalékolására szolgál, és különösen korlátozott forgalmú 
övezetekhez közeledve hasznos.
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WILD BLACK BELTÉRHANGULAT

SÖTÉT KRÓM FÉNYES FEKETE KÉK

PLATINASZÜRKE (M)ECLIPSE KÉK (N)

ACÉLSZÜRKE (M)

GYÖNGYHÁZFEHÉR (N)

6 KAROSSZÉRIASZÍN 5 BELTÉRHANGULAT

3 SZÍNCSOMAG

SZTENDERD BELTÉRHANGULAT URBAN BLACK BELTÉRHANGULAT

HYPE BLACK BELTÉRHANGULATMETROPOLITAN BLACK BELTÉRHANGULAT

4 KÉTSZÍNŰ FÉNYEZÉS*

(M): Metálfényű – (N) : Gyöngyházfényű
A metál- és gyöngyházfényezés opcióban, felár ellenében rendelhető.

* Perla Nera fekete tető

HÓFEHÉR

ACÉLSZÜRKE (M)

PERLA NERA FEKETE (M)

PLATINASZÜRKE (M)

ECLIPSE KÉK (N)

GYÖNGYHÁZFEHÉR (N)
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FŐBB FELSZERELTSÉG

KERÉK- ÉS DÍSZTÁRCSÁKTARTOZÉKKÍNÁLAT

* Szélesség behajtott/kihajtott visszapillantó tükrökkel
**Hosszanti tetőrúddal 
Az adatok milliméterben értendők.

KERÉKPÁRTARTÓ

PARKOLÓPONYVA

TETŐBOX

FALITÖLTŐ (220V)

(1) A közölt fogyasztási és CO2 emissziós értékek megfelelnek a WLTP előírásnak (EU 2017/948 ajánlása). 2018. szeptember 1-től a gépjárművek típusjóváhagyása a könnyű gépjárművek számára 
világszinten egységesített tesztelési eljárás szerint történik (WLTP), ami egy új, valósághűbb tesztelési eljárás a fogyasztás és a CO2-kibocsátás meghatározására. Ez a WLTP eljárás helyettesíti a korábban 
használt Új Európai Vezetési Ciklus (NEDC) elnevezésű tesztelési eljárást. Mivel a tesztelés valósághűbb körülmények között történik, a WLTP szerint mért fogyasztási és a CO2 emissziós értékek számos 
esetben magasabbak az NEDC eljárás szerint mért adatoknál. A fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok eltérőek lehetnek az autók felszereltségének, az opcióknak és az alkalmazott gumiabroncs típusnak 
megfelelően. További információkért forduljon márkakereskedőjéhez. 
(2) Minimum és maximum értékek, az autóban található opciók függvényében.

Motor és váltó
Benzines 

PureTech 130 
S&S BVM6

Benzines 
PureTech 130 

S&S EAT8

Dízel 
 BlueHDi 130 
S&S BVM6

Dízel 
BlueHDi 130 

S&S EAT8

Plug-in hibrid 
225 ë-EAT8

Feel

Feel Plus

C-Series

Shine

Feel

Feel Plus

C-Series

Shine

Shine Plus

Feel

Feel Plus

C-Series

Shine

Feel

Feel Plus

C-Series

Shine

Shine Plus

Feel

Feel Plus

C-Series

Shine

Shine Plus

WLTP üzemanyag fogyasztás és széndioxid kibocsátás (1)(2)

Alacsony sebesség (l/100 km) 7,0 - 7,1 7,9 - 8,2 5,1 - 5,2 5,8 - 5,9 8,8 - 8,9

Közepes sebesség (l/100 km) 6,0 - 6,1 6,4 - 6,5 4,7 - 4,8 5,0 - 5,1 6,3 - 6,4

Nagy sebesség (l/100 km) 5,3 - 5,4 5,5 - 5,6 4,3 - 4,4 4,5 - 4,6 6,1 - 6,2

Extra nagy sebesség (l/100 km) 6,7 - 6,7 6,9 - 7,1 5,5 - 5,6 5,7 - 5,8 7,7 - 7,8

Kombinált ciklus (l/100 km) 6,1 - 6,2 6,5 - 6,7 4,9 - 5,0 5,2 - 5,3 1,4 - 1,5

CO2-kibocsátás kombinált ciklusban 
(g/km) 140 - 142 147 - 151 129 - 132 136 - 139 31 - 33

19" ART 
GYÉMÁNTVÁGOTT 

KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSA

19" ART FEKETE 
KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSA

18" PULSAR 
GYÉMÁNTVÁGOTT 

KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSA

18" SWIRL FÉNYES 
SZÜRKE KÖNNYŰFÉM 

KERÉKTÁRCSA  

MÉRETEK

1 579 - 1 601 1 608 - 1 630

2 099 - 1 969 *

1 
65

4 
- 1

 6
89

 *
*

917 8532 730

4 500
értékelés

citroen.hu

SZOLGÁLTATÁSI 
SZERZŐDÉSEK

J Ó T Á L L Á S

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur 
de carburant : toutes les Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela 
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.

C I T R O Ë N
A S S I S TA N C E

 A Citroën a TOTAL-t választotta. – C Automobil Import Kft.: 1194 Budapest, André Citroën u. 1., Tel.: (06-1) 348-48-48. A katalógus az Európai Unióban forgalomba kerülő gépjárművekre vonatkozik. A katalógusban található felszereltségi elemek változattól 
függően széria-, opciós, esetleg egyes régiókban nem rendelhető felszerelések. Kérje márkakereskedője segítségét! A modellekre és tulajdonságaikra vonatkozó információk a kiadvány nyomtatásakor érvényes, csak tájékoztató jellegű adatok. A termékek folyamatos 
tökéletesítése során a Citroën bármikor, indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a 
módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a www.citroen.hu internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum 
következésképpen általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az AUTOMOBILES 
CITROËN előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók. A katalógus kiadása: 2022. március.  Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó 2000/53/EK számú, 2000. szeptember 18-án kelt európai 
közösségi irányelv rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott célkitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához újrahasznosított anyagokat is felhasznált.

További
információ:
citroen.hu

KITERJESZTETT  
GARANCIA ÉS  
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG  
LEHETŐSÉGEK:

Citroën Costdrive: a kötelező karbantartások költségeit foglalja magában.
Citroën Essentialdrive: a kiterjesztett garancia által az autó szerződéses jótállását követően is garanciális marad  
és biztosítja a szerződött időszakra az Assistance szolgáltatást.
Citroën Costdrive + : a kiterjesztett garancia által az autó szerződéses jótállását követően is garanciális marad és biztosítja 
a szerződött időszakra az Assistance szolgáltatást. Továbbá a kötelező karbantartások költségeit foglalja magában.
Citroën Freedrive: Tartalmazza a Citroën Costdrive + szolgáltatáscsomagot, valamint fedezi a kopóalkatrészek cseréjét és 
javítását, illetve szervizbérautót biztosít a karbantartások idejére. 
Részletesebb tájékoztatást találhat az alábbi oldalon:  
https://www.citroen.hu/szolgaltatasok/szolgaltatasi-szerzodesek.html#sticky

Önnek üzemzavar esetén sem kell aggódnia, hiszen a Citroën Assistance a nap 24 órájában kész arra, hogy segítségére siessen. 
Nem kell mást tennie, mint tárcsáznia a +36-80-200-880 számot (külföldön a +36-1-348-4888 számot), és kollégáink a 
helyszínre sietnek. A Citroën Assistance szolgáltatásait minden új Citroën tulajdonos a jótállás időtartamáig élvezheti, és 
amennyiben Citroën garanciaszerződést köt, ez az időtartam további 12-60 hónap lehet. A szolgáltatás az Európai Unióban és 
számos unión kívüli országban is igénybe vehető. Szolgálatunk a legközelebbi Citroën szerviz bevonásával végzi el a helyszíni 
javítást, vagy ha a javításra a helyszínen nincs lehetőség, akkor megszervezi a szervizbe történő beszállítást, magára vállalva a 
költségeket.
Bővebben: https://www.citroen.hu/szolgaltatasok/assistance/citroen-assistance.html

ÁLTALÁNOS: 3 ÉV*, a hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Citroën Assistance a hét minden napján 0–24 óráig.

FÉNYEZÉS: Jótállással megegyező időtartamig személygépkocsira és haszongépjárműre.

ÁTROZSDÁSODÁS: 12 ÉV a személygépkocsikra. 5 év a kishaszongépjárművekre.

* Fogyasztók esetén. További információért érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!

24 ÓRÁS ASSISTANCE:

ÉRTÉKELJE GÉPKOCSIJÁT ÉS OSSZA MEG VÉLEMÉNYÉT, 
vagy véleményezze a Citroën-márkakereskedést/szervizt a vásárlást/szervizelést követően!  
Értékelése felkerül a Citroën oldalára.

TÖLTSE LE AZ ÚJ MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA 
gépkocsija adatainak személyre szabott követéséhez és a Citroën további szolgáltatásainak eléréséhez!  
Személyes szerviznapló, műszaki adatok és parkolási emlékeztető egy helyen, mindig a zsebében.  
Nemcsak a fogyasztási adatokat, autózási szokásokat követi az applikáció, de kényelmi digitális  
megoldásokat és közvetlen márkaszerviz-kapcsolatot is biztosít önnek, valamint a kezelési útmutatóhoz  
is pillanatok alatt hozzáférhet. Ha pedig azonnali működési útmutatóra lenne szüksége, akkor nyissa meg  
a My Citroën alkalmazáson belül a Scan My Citroën alkalmazást, irányítsa telefonját a jármű azon részére,  
amelynek működtetéséhez útmutatóra lenne szükség, és a kiterjesztett valóság segítségével máris  
megkapja a választ!
A C5 Aircross Plug-in Hybrid modellhez ezen felül a következők állnak még rendelkezésre:
•  Az akkumulátor töltésszintjére, a töltésből hátralévő időre es a meg rendelkezésre álló  

hatótávolságra vonatkozó információk lekérdezése
• Időzített töltés beprogramozása
• Az előfűtés/-hűtés elindítása
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A CITROËN TELJES VÁLASZTÉKÁNAK MEGISMERÉSÉHEZ
látogasson el a www.citroen.hu weboldalra! FÉ
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