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1934 1939 1948
A Citroën Traction Avant modellje  
forradalmasította az autózást:  
amint a neve is sugallja,  
motorja már az első kereket hajtja.

A TUB egy oldalsó tolóajtóval is felszerelt, 
ezáltal kivételesen sokoldalú és praktikus  
furgon volt, amelyet a fenti képen látható 
utódmodell, az 1948-ban megjelent  
Type H követett.

Az ikonikus, gazdaságos és  
biztonságos 2CV modell a saját  
autót tette széles tömegek számára  
elérhetővé: 4 főt és 50 kilónyi  
poggyászt tudott szállítani.  
Több mint 5 millió példányban  
kelt el.

A Citroën bevezette a CX-et.  
A modell kiválóan ötvözte az innovatív 

technikát és az előremutató  
formatervezést. A versenytársai közül 

kiemelte a kifinomult  
hidropneumatikus felfüggesztése,  

konkáv hátsó szélvédője  
és futurisztikus műszerfala.  
Megannyi innováció, mely  

a későbbiekben fényes karriert  
biztosított a modellnek.

1974

Fedezze fel a Citroën gazdag  
történelmét és szerteágazó modell- 
palettáját 1919-től egész napjainkig  
a fenti QR kód segítségével.
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A 90-es években zenei sikereket 
elérő Le Tone 15 évet szentelt 
a zenének, majd fokozatosan 
áttért az illusztráció területére. 
Kreációival egészen a Pompidou 
Központig jutott. A színekkel 

bátran bánó művészeket preferáló Le Tone szívéhez 
a fekete-fehér is igen közel áll, amelyet egyszerű 
történetek elmeséléséhez használ. Ezeket filctollal 
rajzolja le kis füzetébe.

19681955
Könnyű és agilis autók születtek 
ebben az időszakban, mint az  
Ami 6 és a Dyane, de ne felejtsük el  
a Méharit, ezt az eredeti autót, 
amely minden terepen  
és környezetben megállta a helyét. 

A párizsi autószalonon bemutatkozó  
DS a jövőbe mutató dizájnjával és 
műszaki tartalmával azonnal a figyelem 
középpontjába került. Sokan repülő  
csészealj becenévvel illették a Flaminio 
Bertoni tervezte aerodinamikus  
formavilága miatt. 

A Citroën a versenysportban is kiválót alkotott: 5 konstruktőri  
és 5 egyéni Rally Raid világbajnoki cím 1993 és 1997 között,  
majd 8 WRC világbajnoki cím 2003 és 2012 között,  
ezt követően 3 WTCC trófea 2014-től. A Citroën 2017-től  
a WRC-ben ismét megméreti magát.

2017

2016
A Cxperience Concept átformálja  
a felső kategóriás limuzinok  
hagyományos világát.  
Merész sziluettjével, dinamikus  
külső dizájnjával, a minden igényt  
kielégítő stílusos belterével  
és a műszaki csúcstechnológiájával 
az autózás jövőjébe enged  
bepillantást.

3



CITROËN C5  
AIRCROSS SUV

CITROËN C3 AIRCROSS 
KOMPAKT SUV

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI
(M és XL vá l tozatban, 

akár  7 ülésse l  e lérhető)

SZEMÉLYAUTÓ PALETTA

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

A Citroën személyautó palettája
Válasszon magának egy Citroënt!
Mindben megtalálja a hamisítatlan kényelmet és a sármos, 
magával ragadó belsőt. Nálunk ez már tradíció.  

CITROËN BERLINGO
(M és XL vá l tozatban,  akár  7 ülésse l  e lérhető)

C ITROËN C-ELYSÉECITROËN C-ZERO CITROËN C4 CACTUSCITROËN C3
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Új Citroën C5 Aircross SUV
A kivételesen kényelmes SUV
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ÁTTEKINTÉS

Az új CITROËN C5 AIRCROSS SUV
A modell 10 ütőkártyája

DINAMIKUS FORMATERV 

12–13. OLDAL

Határozott és vonzó kiállás, nagy átmérőjű kerekek, 
emelt hasmagasság és az elmaradhatatlan 
Airbump® betétek, melyeknek köszönhetően  
még inkább szerethető ez az SUV. 

30 FÉLE KÜLSŐ MEGJELENÉS 

16–17. OLDAL

7 karosszéria szín, opcionális fekete tető,  
3 design színcsomag és 4 féle könnyűfém 
keréktárcsa – hogy biztosan megtalálja  
az egyéniségéhez illő összeállítást. 

PROGRESSZÍV HIDRAULIKUS 
ÜTKÖZŐELEMEKKEL® 
ELLÁTOTT FELFÜGGESZTÉS

28–31. OLDAL

Ez a Citroën által kifejlesztett különleges  
felfüggesztés „repülő szőnyeg” hatást biztosít.

ADVANCED COMFORT 
ÜLÉSEK

32–33. OLDAL

Az innovatív kiképzésű különlegesen  
kényelmes ülések egyedülálló kényelmet,  
modern atmoszférát nyújtanak.

3 KÜLÖNÁLLÓ HÁTSÓ ÜLÉS

36–37. OLDAL

Ez a szegmens egyetlen SUV-ja,  
amely 3 egyforma széles, egyenként  
elcsúsztatható hátsó ülést kínál. 
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Szkennelje be okostelefonnal  
ezt a QR kódot, és tekintse meg  

az új C5 Aircross SUV-ról  
készült videókat! 

HATALMAS CSOMAGTÉR

40–41. OLDAL

A kategóriájában párját ritkítóan tágas, 
akár 720 literes csomagtartó.

PÁRJÁT RITKÍTÓ HELYKÍNÁLAT 
ÉS VARIÁLHATÓSÁG 

38–39. OLDAL

A csúsztatható, dönthető és le is hajtható 
három hátsó ülés jóvoltából az új C5 Aircross 

a kategória legjobban variálható SUV-ja.  

LEGÚJABB GENERÁCIÓS 
KAPCSOLÓDÁSI TECHNOLÓGIÁK

46–49. OLDAL

A konnektivitást, a külvilághoz kapcsolódást 
számos intuitív fedélzeti technológia biztosítja. 

AKÁR 20  
VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZER

52–55. OLDAL

A kényelemmel ötvözött biztonság 
mindenek előtt: ezt segíti többek között  

a pihentető vezetést garantáló  
Highway Driver Assist rendszer.

ÚJ 8 SEBESSÉGES  
AUTOMATA VÁLTÓ 

56–57. OLDAL

Az EAT8 váltó még üzemanyag-takarékosabb, 
hatékonyabb és élvezetessé teszi a városi vezetést.
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Szkennelje be okostelefonnal  
ezt a QR kódot, és tekintse meg  

az új C5 Aircross SUV-ról  
készült videókat! 
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DESIGN

KIVÉTELESEN KÉNYELMES  
ÉS VARIÁLHATÓ

Az új C5 Aircross a szegmens legkényelmesebb  
és legsokoldalúbban variálható SUV modellje hívogató 
atmoszférával, a felhasználóbarát megoldások igazi 
tárháza. A tervezés valamennyi szakaszát a Citroën 
Advanced Comfort® program megvalósítása hatotta át. 

Ízig-vérig 
családbarát SUV

10



11



DESIGN

Az új Citroën C5 Aircross SUV erős és határozott, 
ugyanakkor cseppet sem agresszív személyiségével 
túllép a SUV-szegmensben megszokott kliséken.  
A széles, impozáns orr-rész magán viseli a legújabb 
Citroën modellek jellegzetes jegyeit: a hűtőrácsba 
illeszkedő márkaemblémát és a két szinten elrendezett, 
csúcstechnológiás Full LED világítótesteket, melyek 
kifejező, modern tekintetet kölcsönöznek az autónak. 
Oldalnézetből a hangsúlyos formák uralta sziluetten 
360°-ban körbe futó ablaksávot még jobban kiemeli  
a „C” betűt formázó krómkeret. Hátul a négy-négy  
3D LED-modult magában foglaló, komplex formájú 
világítótestek vonzzák a tekintetet, és szélesebbnek 
tűnik tőlük az autó. 

SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETŐ

Energikus és elegáns

C5 SUVAIRCROSS
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GRIP CONTROL  
ÉS LEJTMENET-SZABÁLYOZÓ

A Grip Control rendszernek hála a Citroën C5 
Aircross SUV könnyedén megbirkózik a különféle  
útviszonyokkal, a rendszer biztosítja a kerekek 
optimális tapadását. A középkonzolon található 
forgókapcsolóval ötféle üzemmód közül lehet 
választani. A lejtőn történő biztonságos közlekedést 
pedig a Hill Assist Descent lejtmenet-szabályozó 
funkció garantálja, mely – előre- és hátramenetben is 
– segít megakadályozni a gépjármű nem kívánt 
felgyorsulását.

Erős és megbízható
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DESIGN

7 KAROSSZÉRIA SZÍN

Gyöngyházfehér Platinaszürke

Tijuca kék

Artense szürke

Perla Nera fekete 

Hófehér

Volcano piros

KÖZTÜK  
AZ ÖNNEK TETSZŐ 

30 féle
külső 
színösszeállítás

A 7 karosszéria szín, az opcionális  
fekete tető, a 3 design színcsomag 
valamelyike (piros, fehér vagy ezüst színű 
eloxált külső dekorelemek) jóvoltából  
az új Citroën C5 Aircross SUV összesen 
harmincféle külső színösszeállítást kínál. 
És akkor a négyféle stílusos könnyűfém 
keréktárcsát még nem is említettük.
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4 KÉTSZÍNŰ FÉNYEZÉS FEKETE TETŐVEL

3 DEKOR SZÍNCSOMAG: választható piros, fehér vagy ezüst színű eloxált külső dekorelemek

Első lökhárítóbetétek Airbump® betétek Tetőrudak alatti design betétek

Gyöngyházfehér  
Perla Nera fekete tetővel

Platinaszürke  
Perla Nera fekete tetővel

Tijuca kék Perla Nera fekete tetővel

Artense szürke  
Perla Nera fekete tetővel
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Az új Citroën C5 Aircross SUV ajtajai szellős és 
kifinomult beltérre nyílnak: a magas vezetési pozíció, 
a nagy helykínálat biztonságérzetet ad, az igényes 
enteriőr modern életstílust áraszt. A vízszintes 
vonalak köré szerveződő műszerfalba finoman 
simulnak bele az olyan high-tech felszerelések,  
mint a 8” átmérőjű érintőképernyő. 
Az utazás és a bőrdíszműipar világára reflektáló 
színek és anyagok szemre és tapintásra egyaránt 
kellemesek és divatosak. Az utastér a nappabőrtől  
a szövetig a minőségi anyagok széles skáláját kínálja, 
melyek – akárcsak a külső kombinációk – az egyedi 
kialakítás számtalan lehetőségét hordozzák.  
A lakkfekete díszítőelemek és a krómbetétek  
a részletekre fordított kitüntetett figyelemről  
árulkodnak.

AZ ÚTON IS OTTHON

Kifinomult belső
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2

3

4

VÁLASSZON KEDVE SZERINT

Az új Citroën C5 Aircross SUV beltere számos 
lehetőséget kínál az egyedi hangulat kialakításra.
Az alapkivitelt letisztult stílus és visszafogott dizájn 
jellemzi 3 árnyalatból összeállított szürke szövet 
üléskárpitokkal, szürke színű középkonzollal  
és műszerfallal. 
Az alapkivitel ülésein túlmutatnak a különösen 
kényelmes kiképzésű Advanced Comfort ülések, 
ezek négy kifinomult kivitelben választhatók,  
és egyedi hangulatot kölcsönöznek az utastérnek.

1 -  Az opcionális Wild Grey stílusvilág (1. kép) 
élénkebb, dinamikusabb összhatást biztosít:  
a sötétszürke, illetve a fekete bőrhatású 
szövettel bevont ülések háttámláját piros  
díszítő csík dobja fel, a középkonzol  
és a műszerfal pedig szürke színű.  

2 -  Az opcionális Metropolitan Beige stílusvilág  
(2. kép) a világos és kifinomult utastér 
megtestesítője. Az üléseket világosszürke 
szemcsés bőr és világosszürke szövet  
kombinációja borítja, a háttámla felső részénél 
sötétszürke dekorcsík húzódik, a műszerfal  
és a középkonzol pedig szürkésbézs árnyalatú.  

3 -  Az opcionális Metropolitan Grey stílusvilág  
(3. kép) a közép és grafitszürke színek különböző 
árnyalataival dinamikus hatást kelt: a grafitszürke 
szemcsés bőrrel és szövetkárpittal bevont ülések 
háttámláját halványszürke csík díszíti, a közép-
konzol és a műszerfal pedig szürke árnyalatú.

4 -  Az opcionális Hype Brown stílusvilág (4. kép) 
igazán impozáns, felső kategóriás megközelítést 
képvisel: a barna nappabőrrel és fekete 
bőrhatású szövettel kombinált üléseket  
halványszürke alcantara csík dobja fel.  
A barna szín a középkonzolon, a műszerfalon  
és a műszerfal árnyékolón is megjelenik,  
ezt a kifinomult enteriőrt az elegáns kétszínű 
barna-fekete bőrkormány tesz teljessé.

5 beltéri 
színharmónia

DESIGN20
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Fejlett 
technológia

Ötletes
tárolóhelyek

Körülölelő  
komfort és nyugalom

Élvezetes  
utazás

CITROËN ADVANCED COMFORT®

DCAD2016_CAC_PICTURES-02
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MINDENRE KITERJEDŐ, MAGASFOKÚ KÉNYELEM
A Citroën kimagasló 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 tapintatú anyagok és üléskomfort;
• innovatív lengéscsillapítás, élvezetes utazási élmény;
• kikapcsolódást biztosító nyugodt légkör, kiváló akusztika;
• praktikusan alakítható utastér-csomagtartó és tárolóhelyek;
• hasznos, intuitív technológiák.
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CSENDES ÉS GONDOSKODÓ

A Citroën védjegyének számító, mindenre kiterjedő 
kényelem az új C5 Aircross SUV fedélzetén magától 
értetődő. A rendkívüli helykínálat és a világos beltér 
mellett a tervezők arra is nagy gondot fordítottak, 
hogy minél jobban kiszűrjék a kellemetlen  
külső zajokat: a szigetelő réteggel ellátott,  
dupla vastagságú, rétegelt első ablakok kiváló 
hangszigetelést biztosítanak a gördülési  
és a szélzaj ellen. 
Az utasok maximális kényelme érdekében  
az új C5 Aircross SUV speciális levegőminőség-
érzékelő rendszerrel (Air Quality System) is kapható, 
mely a külső szennyeződések kiszűrésével tisztítja  
az utastér levegőjét, és automatikusan szabályozza  
az utastéri levegőkeringetést.  

Körülölelő komfort  
és nyugalom
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CITROËN ADVANCED COMFORT® – A KIVÉTELES KÉNYELEM

FÉNYÁRBAN ÚSZÓ UTASTÉR 

A panoráma napfénytető kinyitja a teret,  
általa a kellemes légkörű utastérben az utazás  
mindig különleges élményt is tartogat az utasoknak.
A nagyméretű, több mint egy méter hosszú 
üvegfelülettel rendelkező, elektromos árnyékoló 
rolóval is ellátott napfénytető motorikusan nyitható. 
Jóvoltából az autó összes utasa élvezheti a beáradó 
fényt és a remek kilátást. Működtetése egyszerű  
és biztonságos, a becsípődésgátló funkciónak hála.

Panoráma  
napfénytető 
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EGYEDÜL A 
CITROËNNÉL 
ELÉRHETŐ

AZ ÖN „REPÜLŐ SZŐNYEGE”

A világon elsőként a Citroën által kifejlesztett és az új Citroën C5 
Aircross SUV-n alkalmazott speciális felfüggesztés egyedülálló  
menetkényelmet biztosít. Az innovatív rendszer a kisebb  
útegyenetlenségeket és a nagyobb úthibákat egyaránt hatékonyan 
csillapítja. Ezt olyan zseniális módon és kifinomultsággal teszi,  
hogy az autóban ülve olyan érzésünk van, mintha egy repülő szőnyegen 
utaznánk, miközben az úttartás és a dinamikus tulajdonságok  
sem szenvednek csorbát. 

Progressziv hidraulikus 
ütközőelemekkel ellátott  
felfüggesztés ®

CITROËN ADVANCED COMFORT® – A KIVÉTELES KÉNYELEM28



29



Nagymértékű be- és 
kirugózásnál a progresszív 
hidraulikus ütközőelemek 
fokozatosan lassítják  
a hirtelen mozgást és 
aktívan megakadályozzák  
a kemény felütéseket  
a nagyobb úthibákon, 
ezáltal téve kivételesen 
kényelmessé az utazást. 

Kismértékű  
be- és kirugózásnál  
a lengéscsillapító lágy 
karakterisztikája dominál, 
olyan vezetési érzést 
nyújtva, mintha az autó 
„repülőszőnyeghez” 
hasonlóan átsuhanna 
a kisebb úthibák felett.

CITROËN ADVANCED COMFORT® – A KIVÉTELES KÉNYELEM

MAXIMÁLIS  
UTAZÁSI KÉNYELEM

Míg a hagyományos felfüggesztést egy lengéscsillapító, 
egy rugó és mechanikus ütközők alkotják,  
addig a Citroën progresszív hidraulikus ütközőelemekkel 
ellátott felfüggesztése® esetében a ki- és berugózási 
végpontok elé két progresszív hidraulikus  
csillapítóelem is be lett építve. 

Innovatív 
lengéscsillapítás

30



31



EGYEDÜL A 
CITROËNNÉL 
ELÉRHETŐ

CITROËN ADVANCED COMFORT® – A KIVÉTELES KÉNYELEM

KIVÉTELES ÜLÉSKOMFORT 

A kényelemben élen járó új Citroën C5 Aircoss SUV  
– a lakberendezésből ihletet merítve – széles 
ülőlapokkal és háttámlákkal ellátott speciális kiképzésű 
üléseket kínál. Az innovatív ülésfelépítésnek 
köszönhetően – ahol a nagy sűrűségű belső  
szivacsmaghoz speciálisan strukturált, vastagabb 
felületi szivacsréteg társul – az ülések egyszerre 
kényelmesen puhák és rendkívül stabilan tartják  
a testet, és hosszú távon sem süppednek be.  
Soha nem tapasztalt kényelmet biztosítanak  
rövid és hosszú utakon egyaránt. 

Advanced Comfort * ülések

*   opcióként rendelhető üléskialakítás,  
amely a feláras beltéri hangulatok része
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CITROËN ADVANCED COMFORT® – A KIVÉTELES KÉNYELEM

MAXIMÁLIS KÉNYEZTETÉS

Az első ülésekhez elérhető egy továbbfejlesztett 
masszázsrendszer is, amely a háttámlában 
megbújó 8 légpárna segítségével masszírozva 
kényeztet. A vezető és az első utas  
az érintőképernyőn 5 különböző program közül 
választhat, melyek a deréktáji, hát- és vállmasszázs 
különböző kombinációit nyújtják 3 választható 
erősségi fokozatban.  
Az új Citroën C5 Aircross SUV függőleges  
és vízszintes irányban is állítható, fejtámlákkal 
ellátott, állítható magasságú, fűthető első ülései  
jó tartást és rendkívül kényelmes ülőpozíciót 
biztosítanak.

Masszázsfunkcióval 
ellátott ülések
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CITROËN ADVANCED COMFORT® – A KIVÉTELES KÉNYELEM36



MINDEN UTAS A LEGJOBBAT ÉRDEMLI 

Az új Citroën C5 Aircross SUV a kategóriájából nemcsak a vezetési 
komfortjával, de a három teljes értékű, egyforma széles, dönthető  
és csúsztatható hátsó ülésével is kitűnik. Az egyforma széles üléseken  
még a középső utas is ugyanolyan kényelemben utazhat, mint a többiek.
A 3 hátsó ülés egymástól függetlenül is elcsúsztatható 15 centiméterrel 
hosszanti irányban, attól függően, hogy az utasteret vagy a csomagteret 
szeretnénk bővíteni. A maximális kényelem érdekében a háttámlák 
dőlésszöge öt fokozatban állítható. Az ülések összecsukásával pedig 
teljesen sík padlófelület alakítható ki.  

3 különálló hátsó ülés
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A KATEGÓRIA LEGJOBBAN  
VARIÁLHATÓ MODELLJE 

Az új Citroën C5 Aircross SUV utasterét és rakterét  
a 3 egymástól független, dönthető háttámlájú, sínen 
csúsztatható és összecsukható hátsó ülések jóvoltából 
szabadon alakíthatja az igényeknek megfelelőre. 

Párját ritkító helykínálat 
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ÚJ CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

AKÁR

720  l

C S O M A G T A R T Ó 
K A P A C I T Á S 
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MINDENNEK JUT HELY 

A Citroën C5 Aircross SUV teljesen hátratolt  
hátsó ülésekkel is már nagyvonalú, 580 literes 
csomagtartóval rendelkezik, amelynek térfogata 
könnyedén 720 literes kategóriagyőztes értékűre 
növelhető a hátsó ülések előre csúsztatásával. 
Padlósíkba hajtott második üléssor esetén  
a csomagtér-kapacitás az 1630 litert is elérheti.  
A két különböző magasságba állítható padlólapnak 
köszönhetően akár teljesen sík padlófelület is 
kialakítható. A minden helyzetben könnyű hozzáférés 
érdekében a csomagtartó ajtaja automatikusan,  
egy lábmozdulattal is nyitható: a hátsó lökhárító alá 
irányuló láblendítéssel felnyitható  
vagy visszacsukható.

Tágas, akár 720 literes 
csomagtartó
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CITROËN ADVANCED COMFORT® – A KIVÉTELES KÉNYELEM

PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK TÁRHÁZA

Az utazás zavartalan kényelméhez elengedhetetlen, 
hogy a beltérben is legyen helye a mindennapokban 
használt tárgyainknak. Az új Citroën C5 Aircross SUV 
ezért számos tárolóhelyet kínál.  
Ilyen például a középkonzol könyöktámasza alatt 
kialakított, akár egy 1,5 literes palackot befogadó 
nagyméretű hűtött tárolórekesz, a méretes ajtózsebek 
vagy a tágas kesztyűtartó. Opcióként elérhető  
a középkonzol előtt található nagyméretű tárolóban 
az okostelefonok vezetékmentes töltését lehetővé 
tevő, a mágneses indukció elvén működő töltőfelület. 

Ötletes tárolóhelyek 
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LEGÚJABB GENERÁCIÓS  
INTUITÍV RENDSZEREK

Az új Citroën C5 Aircross SUV számos fejlett kapcsolódási 
technológia révén biztosítja a kapcsolattartást az utasok 
digitális eszközei és a gépjármű közötti kommunikációban. 
Ezen rendszerek mellett 20 különféle vezetéstámogató 
technológia szolgálja a biztonságot és könnyíti meg  
napi szinten az autózást.
Az új Citroën C5 Aircross SUV egy jól olvasható  
– a kormány mögött elhelyezkedő – 8” átmérőjű digitális 
műszerfal kijelzővel is büszkélkedhet, amely sokrétűen 
személyre szabható.

Hasznos technológiák 
sokasága
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ELÉG EGY ÉRINTÉS 

Az új Citroën C5 Aircross SUV legújabb generációs,  
8” átmérőjű  érintőképernyője gyorsan és könnyen 
használható, pont mint egy okostelefon.  
Használatát megkönnyíti, hogy magasan, a műszerfal 
közepén került elhelyezésre és futhat rajta a legújabb 
generációs Citroën Connect Nav online 3D navigációs 
rendszer is. Így minden adott a nyugodt célba éréshez. 

3D navigáció 
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ConnectedCAM Citroën®

Az opcióként kapható, belső visszapillantó tükör mögött 
található GPS vételre alkalmas full HD felbontású 

fedélzeti kamera 16 GB-os memóriakártyára rögzíti  
az autó előtti útszakaszról készülő fotót  

vagy videofelvételt, amely akár e-mailben,  
akár a közösségi oldalakon megosztható.  

Az igény szerint kikapcsolható eszköz  
másik fontos funkciója, hogy baleset esetén  

automatikusan elmenti a videofelvételt. 

FEJLETT TECHNOLÓGIA

MIRROR SCREEN

Az opcióként elérhető tükrözés funkcóval  
az Android Auto, Apple Car Play™ és MirrorLink® 

jóvoltából a gépjárműhöz csatlakoztatott  
okostelefonon futó egyes alkalmazások  

megjeleníthetők a 8” átmérőjű központi kijelzőn. 

Interaktív alkalmazások 

48



49



FEJLETT TECHNOLÓGIA50



AZ AUTÓZÁS JÖVŐJE

Ez a technológia lehetővé teszi, hogy megfelelő 
vezetési feltételek és a vezető felügyelete mellett 
a gépkocsi félig önvezető módon haladjon.  
A vezető kiválasztja a sebességszabályozón  
a kívánt sebességértéket (30 km/h felett)  
és a Citroën C5 Aircross SUV az út felfestéseit 
követve képes tartani a sávon belüli pozícióját.  
A Stop&Go funkcióval rendelkező adaptív 
sebességszabályozó rendszernek köszönhetően 
(EAT8 sebességváltó esetén) a Citroën C5 
Aircross az előttünk haladó gépkocsi  
sebességéhez igazodva képes teljesen megállni, 
majd újra elindulni. A Highway Driver Assist 
rendszerrel tehát a vezetőnek sem a sebességet, 
sem az iránytartást nem kell kezelnie, ezeket  
a funkciókat a gépkocsi maga képes vezérelni. 
Fontos, hogy a rendszer csak akkor működik,  
ha a vezető a kormánykeréken tartja a kezeit.  
A vezető természetesen bármikor visszaveheti  
az irányítást. 

Highway Driver Assist
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20 biztonságot és vezetést segítő technológia

STOP & GO  FUNKCIÓS
ADAPTÍV SEBESSÉG- 
SZABÁLYOZÓ*
Az EAT8 sebességváltóval szerelt 
verziókon elérhető ez a forgalom 
tempójához igazodni képes 
sebességszabályozó rendszer, 
amely egy radar és egy kamera 
segítségével érzékeli az autó előtt 
haladó járművet és képes tartani 
az előre beállított követési 
távolságot. A beállított értékig 
automatikusan követi a forgalom 
tempójának változását: gyorsít, 
sebességet tart vagy lassít,  
és a STOP&GO funkciónak 
köszönhetően akár állóra fékezi  
a járművet. Ha a forgalom  
3 másodpercen belül megindul, 
akkor fel is gyorsítja az autót.

ACTIVE  
SAFETY BRAKE
Az 5 km/h sebességtől 
működő kameraalapú 
vészfékező rendszer ütközési 
veszély esetén figyelmezteti  
a vezetőt, aki ha nem kezdené 
meg a fékezést, akkor helyette 
automatikusan vészfékez.  
Álló és mozgó tárgyakat, 
valamint gyalogosokat is  
képes észlelni. 

ÜTKÖZÉSVESZÉLY- 
JELZŐ
Ez egy 30 km/h-tól  
működő radar alapú 
figyelmeztető rendszer, 
amely az autóval azonos 
irányba mozgó járműveket 
figyeli. Ha veszélyes 
közelségbe kerülne  
az autóhoz az előtte  
haladó jármű, akkor  
a vezetőnek jelzi  
az ütközési veszélyt.  

HIGHWAY DRIVER
ASSIST *

A Highway Driver Assist 
második szintű, részleges 
önvezető képességgel ruházza 
fel az autót, képes a jármű 
helyzetét a sávon belül 
megjegyezni és az autót  
a sávon belül tartani. Amikor 
aktív, akkor az adaptív 
sebességszabályozóval 
karöltve működik, így sávtartás 
közben az autó sebességét  
a forgalomhoz igazítja.  
A vezetőnek sem a 
sebességet, sem az 
iránytartást nem kell kezelnie, 
ezeket a funkciókat a gépkocsi 
maga képes vezérelni.

ADAPTÍV SEBESSÉG 
SZABÁLYOZÓ*
30 km/h sebességtől  
aktiválható a kézi váltóval szerelt 
modellekhez elérhetőz adaptív 
sebességszabályozó, amely egy 
kamera segítségével érzékeli  
az autó előtt haladó járművet,  
és segíti a biztonságos követési 
távolság betartását.  
A sebességszabályozón beállított 
értékig automatikusan követi a 
forgalom tempójának változását: 
gyorsít, tartja a sebességet, vagy 
akár 30 km/h sebességig 
lefékezi az autót. 
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COFFEE  
BREAK ALERT
A rendszer figyelmezteti a 
vezetőt, ha ideje szünetet 
tartania. 65 km/h sebességnél 
gyorsabb vezetés esetén 
kétóránként ajánl pihenőt. 

AKTÍV SÁVTARTÓ 
ASSZISZTENS*

Minden változaton 
alapfelszereltség a kamera 
alapú sávtartó asszisztens 
rendszer. A folyamatos és 
szaggatott útburkolati jeleket 
figyeli. Ha azt érzékeli, hogy  
a gépjármű indexelés nélkül 
készül elhagyni a sávját, 
figyelmezteti a vezetőt a 
véletlen sávelhagyás veszélyére 
és korrigálja a gépjármű 
mozgásának az irányát, ezzel 
elősegítve a sávban maradást. 
A rendszer döntően a figyelem 
lankadásából adódó 
sávelhagyást igyekszik 
elkerülni.

AKTÍV 
HOLTTÉRFIGYELŐ 
RENDSZER*

Az aktív holttér-figyelő 
rendszer a visszapillantó 
tükörben megjelenő narancs 
LED megvilágítású 
piktogrammal jelzi, ha 
gépjármű van az autó 
holtterében. Ha a holttérben 
lévő jármű felé tartanánk, 
akkor kormányzással korrigálja 
az irányt, ezzel elősegítve  
a biztonságosabb, 
balesetmentes közlekedést.

FÁRADTSÁGFIGYELŐ 
RENDSZER
A rendszer az első kamera 
segítségével figyeli az autó 
sávtartását, és ebből 
következtet a vezető 
éberségére. Kezdetben 
„Legyen óvatos!”, később 
„Tartson pihenőt!” felirattal 
figyelmezteti a vezetőt  
a sávtartási problémák 
gyakoriságától függően.  

ADAPTÍV 
FÉNYSZÓRÓ*

A távolsági fény  
használatát szabályozza 
intelligens módon.  
A forgalom függvényében,  
ha szemből jövő vagy  
előzésre készülő járművet 
érzékel, akkor  
automatikusan átkapcsol 
távolsági fényszóróról 
tompított fényszóróra. 
Különösen éjszakai  
vezetésnél biztosít  
optimális megvilágítást. 

* kiviteltől függő felszereltség
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PARK ASSIST **

Ez az aktív parkolássegítő 
berendezés a járdaszegéllyel 
párhuzamos, illetve arra 
merőleges parkoláshoz is 
használható. A vezető kérésére 
automatikusan megkeresi a 
parkolásra alkalmas helyet és 
biztonságosan bekormányozza 
az autót. A vezetőnek nincs 
más dolga, mint a szükséges 
fokozatba kapcsolni, valamint 
gázt adni és fékezni.

KULCS NÉLKÜLI  
NYITÓ- ÉS 
INDÍTÓRENDSZER *
A gépjármű nyitásához, 
zárásához és a motor 
elindításához elegendő,  
ha a vezető magánál tartja  
a kulcsot, nem szükséges 
azt kézbe vennie.  
A vezetőt már a gépkocsihoz 
közeledve felismeri  
a rendszer. A motor  
a Start/Stop középkonzoli 
gombbal indítható.

KIBŐVÍTETT 
TÁBLAFELISMERŐ 
RENDSZER  
SEBESSÉGKORLÁT-
AJÁNLÁSSAL*
A rendszer nemcsak a sebesség- 
korlátozó táblákat, hanem ezen 
túlmenően az előzni tilos,  
az előzési tilalom vége, a stop és a 
behajtani tilos táblákat is felismeri 
és megjeleníti a műszerfalon. 
Amennyiben a vezető bekapcsolt 
sebességszabályozóval vagy 
sebességkorlátozóval közlekedik, 
akkor táblafelismerő rendszer 
felajánlja, hogy a beállított 
sebességértéket dupla kattintással 
felülírja a legutoljára felismert 
sebességkorlátozó tábla értékével.    

ELEKTROMOS 
RÖGZÍTŐFÉK

A motor leállításakor az 
elektromos kézifék 
automatikusan rögzíti az autót, 
a gépjármű elindításakor pedig 
kioldja. Gombnyomásra  
a rögzítőfék bármikor kézzel is 
behúzható, illetve 
kiengedhető.

360°-OS KAMERA- 
RENDSZER**
A rendszer több kamerából 
áll, és két képet jelenít meg 
a vezetőnek a kijelzőn.  
Az egyik 360 fokos rálátást 
biztosít az autó közvetlen 
környezetére. Lehetővé  
teszi a vezető számára,  
hogy a látókörén kívül eső 
területeket is 
megfigyelhesse, és így 
elkerülje a kisebb 
koccanásokat. A másik  
kép a manőver típusához 
igazodóan automatikusan 
választ a lehetséges  
3 nézőpontból, de 
lehetőség van akár  
kézzel is választani köztük.

20 biztonságot és vezetést segítő technológia
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VISSZAGURULÁS-
GÁTLÓ 
Segít megelőzni a 
visszagurulást a 3º-nál 
nagyobb dőlésszögű 
emelkedőn, vagy a váratlan 
előre csúszást lejtőn lefelé 
manőverezve. A rendszer  
a fékpedál felengedését 
követően még 2 másodpercig 
fenntartja a fékerőt, így 
elegendő időt biztosít  
a vezetőnek arra, hogy az 
autóval gázt adva könnyedén 
elindulhasson a kívánt irányba. 

TOLATÓKAMERA  
TOP REAR VISION 
FUNKCIÓVAL*
Hátramenetbe 
kapcsoláskor a központi 
kijelzőn megjelenik a 
gépjármű mögötti terület 
képe az akadályok 
távolságát jelző különböző 
színű segédvonalakkal, 
valamint a gépkocsi hátsó 
környezetének 180°-os 
felülnézeti képe. 
Akadályhoz közelítve  
a kamera automatikusan 
kinagyítja a látott képet. 

GRIP CONTROL ÉS
LEJTMENET- 
SZABÁLYOZÓ**
A Grip Control a kerekek  
tapadását nagymértékben  
növelő rendszer, amely ötféle  
– homok, sár, téli, standard,  
ESP OFF – üzemmódba 
kapcsolható, ezáltal lehetővé 
teszi az optimális erőátviteli  
mód kiválasztását.  
A lejtmenetszabályozó  
funkciója még meredek lejtőn  
is képes alacsony sebességet  
tartva csökkenteni a meg- 
csúszás veszélyét. Ez az  
előre- és hátramenetben  
egyaránt működő funkció  
a középkonzolon található 
gombbal kapcsolható be.

STATIKUS  
KANYARFÉNY*
Irányjelző használata esetén, 
40 km/h alatti kanyarodáskor 
a megfelelő oldali ködlámpa 
bekapcsol, az így nyert plusz 
fény jobb megvilágítást 
eredményez a kanyar belső 
ívénél, ezzel segítve a vezetőt 
a biztonságosabb kanyarodás 
végrehajtásakor.   

VONTATMÁNY-
STABILIZÁLÓ**

Vonóhoroggal felszerelt 
változatokon ez az ESP 
részeként működő plusz 
funkció érzékeli a vontatmány 
potenciálisan veszélyes 
kilengéseit és az autó fékjeinek 
finom működtetésével 
hatásosan stabilizálja az autó 
és a vontatmány nem kívánt, 
oldalirányú mozgását.

* kiviteltől függően elérhető
** opcióként elérhető
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A KIFINOMULT DINAMIZMUS

Az új C5 Aircross SUV kínálatában a hatfokozatú 
kézi sebességváltón túl a legújabb generációs 
nyolcfokozatú automata sebességváltó is  
megtalálható. Ezzel a hatékony új sebességváltóval 
a két plusz váltási fokozatnak köszönhetően  
akár 7%-kal alacsonyabb fogyasztás érhető el.  
A motor és a váltó közötti optimális összhangnak 
hála a sebességváltás gyors és kifinomult.  
Az automata mód mellett a manuális üzemmódot is 
támogatja a 8 fokozatú sebességváltó,  
amely kényelmesen vezérelhető a kormány mögött 
lévő váltófülekkel. 

Új EAT8 automata 
sebeségváltó
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BENZIN- ÉS DÍZELMOTOROK 

Az új C5 Aircross SUV-n kínált legújabb  
generációs, hatékony és nagy teljesítményű motorok 
még kiemelkedőbb vezetési élményt nyújtanak. 
A palettán 130 és 180 lóerő közötti 2 benzin 
és 3 dízel hajtáslánc szerepel.

Legújabb generációs 
motorok 

2018-ban a brit „Engine Technology International” magazin által 
szervezett „The International Engine of the Year Awards” néven 
ismert év motorja választáson a „Nemzetközi Év Motorja” címet  
a verseny zsűrije az 1,0 –1,4 literes kategóriában a benzines 
PureTech 110 és PureTech 130 motoroknak ítélte.
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7 KAROSSZÉRIA SZÍN

SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG 

ARTENSE SZÜRKE  
(metál)

PLATINASZÜRKE  
(metál)

VOLCANO PIROS  
(gyöngyház)

PERLA NERA FEKETE  
(gyöngyház)

TIJUCA KÉK  
(metál)

HÓFEHÉR  
(alapszín)

GYÖNGYHÁZFEHÉR  
(gyöngyház) 
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5 BELTÉRI SZÍNHARMÓNIA

ELOXÁLT FEHÉR

ELOXÁLT PIROS 

ELOXÁLT EZÜST

AMBIANCE DE SÉRIE

AMBIANCE METROPOLITAN BEIGE AMBIANCE METROPOLITAN GREY

AMBIANCE WILD GREY

3 DEKOR SZÍNCSOMAG 

AMBIANCE HYPE BROWN
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SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG

KÖNNYŰFÉMKERÉK-VÁLASZTÉK

17”-OS ELLIPSE 
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

19”*-OS ART DIAMANTÉE BI-TON* 
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

19”-OS ART BLACK* 
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

MÉRETADATOK

Milliméterben megadott értékek. 
* A gépkocsi szélessége / szélesség kihajtott visszapillantó tükrökkel
** Tetősín opcióval

* opció

18”-OS SWIRL DIAMANTÉE BI-TON 
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

WLTP ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS ÉS SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁS (1)

Vegyes fogyasztás  
(l/100km)

Széndioxid-kibocsátás  
(g/km)

Motor és váltó
Legkisebb 

tömegű 
variáns

Legnagyobb 
tömegű 
variáns

Legkisebb 
tömegű 
variáns

Legnagyobb 
tömegű  
variáns

Essence PureTech 130 S&S  
BVM6 (kézi váltó) 6,390 7,224 143,95 163,88

Essence PureTech 180 S&S  
EAT8 (automata) 7,142 8,020 161,15 180,90

Diesel BlueHDi 130 S&S  
BVM6 (kézi váltó) 5,127 5,861 134,32 153,63

Diesel BlueHDi 130 S&S  
EAT8 (automata) 5,015 5,885 131,58 154,46

Diesel BlueHDi 180 S&S  
EAT8 (automata) 5,992 6,675 157,22 175,18

TARTOZÉKOK

BELTÉRI VÉDŐPONYVA 

MULTIMÉDIÁSESZKÖZ-TARTÓ 

VONÓHOROGRA SZERELHETŐ 
KERÉKPÁRTARTÓ 

ISOTHERM HŰTŐLÁDA

(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.
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S Z E R Z Ő D É S

G A R A N C I A

ÁLTALÁNOS: 2 ÉV, a hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Citroën Assistance a hét minden napján 0–24 óráig.

FÉNYEZÉS: 3 ÉV A SZEMÉLYGÉPKOCSIKRA. 2 év a kishaszongépjárművekre.

ÁTROZSDÁSODÁS: 12 ÉV A SZEMÉLYGÉPKOCSIKRA. 5 év a kishaszongépjárművekre.

KITERJESZTETT 
GARANCIA ÉS
SZOLGÁLTATÁSI  
SZERZŐDÉSEK: Szolgáltatási szerződéseinkkel és az elérhető garanciakiterjesztésekkel kapcsolatban  
 érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!

 További információért érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!

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

avis clients

citroen.fr

TÖLTSE LE AZ ÚJ SCAN MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA,
hogy a gépkocsi kezelési könyve mindig elérhető legyen! A kiterjesztett valóság segítségével
szkennelje be a gépkocsi Önt érdeklő elemét, és azonnal megkapja a szükséges információt.

TÖLTSE LE AZ ÚJ MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA
gépkocsija adatainak személyre szabott követéséhez és a Citroën további szolgáltatásainak  
eléréséhez!

További 
információ: 
citroen.hu

  –  C AUTOMOBIL IMPORT KFT.: 1194 Budapest, André Citroën u. 1., Tel.: (06-1) 348-48-48. A kiadvány az Európai Unióban forgalomba kerülő gépjárművekre 
vonatkozik. 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: 2019. május. 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.

A                  a                  -t választotta.
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A CITROËN TELJES VÁLASZTÉKÁNAK MEGISMERÉSÉHEZ 
látogasson el a www.citroen.hu weboldalra! 20
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