CITROËN C5 AIRCROSS
SUV HYBRID
PLUG-IN HYBRIDE

DE Ë-COMFORT
CLASS SUV

Dankzij alle pluspunten van het Citroën Advanced
Comfort®-programma in combinatie met de rust van een
plug-in hybride-aandrijflijn geniet u in Citroën C5 Aircross
SUV Hybrid van volledig nieuwe rijsensaties.
Deze veelzijdige SUV combineert alle voordelen van 100%
elektrisch rijden tijdens de dagelijkse kortere ritten met de
actieradius van een auto met verbrandingsmotor zodat ook
lange afstanden probleemloos kunnen worden afgelegd.

Zo kunt u milieuvriendelijk rijden en toch lange afstanden
afleggen: de CO2-uitstoot blijft namelijk beperkt tot
39 g/km* (WLTP-cyclus), bij een gecombineerd
brandstofverbruik van slechts 1,7 l/100 km*.
De altijd gebruiksvriendelijke Citroën C5 Aircross
SUV Hybrid is natuurlijk ook gemakkelijk op te laden:
In minder dan 2 uur tot 4 uur via een wallbox en tot 7 uur
via een stopcontact. De klep voor de laadaansluiting, die

links achter is aangebracht, is voorzien van een led
waarmee het laadproces kan worden gevolgd. Met een
volle tractiebatterij heeft de auto een 100% elektrische
actieradius van 50 kilometer*. Bovendien biedt Citroën
een garantie van 8 jaar op deze tractiebatterij.

* Onder voorbehoud van de WLTP-homologatie.

1. De tractiebatterij,
die stroom levert aan de
elektromotor, is onder de drie
individuele achterstoelen
gemonteerd zonder dat
dit ten koste gaat van de
binnenruimte of de
maatgevende modulariteit
van Citroën C5 Aircross
SUV Hybrid.

2. Voorin Citroën C5 Aircross
SUV Hybrid is een PureTech
180 S&S-benzinemotor
ingebouwd, samen met een
tussen de verbrandingsmotor
en de ë-EAT8-transmissie
geplaatste elektromotor.

E-COMFORT
CITROËN C5 AIRCROSS SUV HYBRID BIEDT U EEN NIEUWE COMFORTERVARING DANKZIJ DE SOUPLESSE VAN DE GEËLEKTRIFICEERDE 8-TRAPS EAT8TRANSMISSIE, DE DIRECTE RESPONS VAN DE ELEKTROMOTOR EN HET LAGE GELUIDSNIVEAU.
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UITZONDERLIJK COMFORT

DE RUST VAN ELEKTRISCH
RIJDEN
HET IN DE 100% ELEKTRISCHE RIJMODUS UITZONDERLIJK STILLE INTERIEUR EN HET VOLLEDIG SCHOKVRIJE SCHAKELEN GARANDEREN
DE BESTUURDER EN PASSAGIERS VAN CITROËN C5 AIRCROSS SUV HYBRID NIEUWE RIJSENSATIES.
Aan boord van Citroën C5 Aircross SUV Hybrid
voelt u zich direct ontspannen en beschermd.
De prettige sfeer wordt versterkt door de stilte
in de 100% elektrische rijmodus (ZEV) en
de uitstekende demping van geluiden van

DANKZIJ DE VOLGENS HET CITROËN
ADVANCED COMFORT®-PROGRAMMA
ONTWIKKELDE STOELEN EN DE VERING
MET PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS®
BIEDT CITROËN C5 AIRCROSS SUV HYBRID
EEN WEERGALOOS COMFORT VOOR
ALLE INZITTENDEN.

Dankzij de drie in lengte verstelbare en neerklapbare achterstoelen
met verstelbare rugleuningen kunt u de ruimte voor passagiers
en bagage (minimaal 460 liter en maximaal 600 liter) volledig naar
eigen wens indelen.

De vering met Progressive Hydraulic Cushions® filtert en absorbeert
alle oneffenheden in het wegdek zonder dat dit ten koste gaat van
de rijdynamiek.

TOT WEL 135 KM/H

HYBRIDE
AANDRIJFLIJN

IN DE 100% ELEKTRISCHE MODUS

50 KM*

AAN ACTIERADIUS IN
DE 100% ELEKTRISCHE MODUS
PLUG-IN-HYBRIDE

TERUGWINNEN
VAN ENERGIE

EEN GECOMBINEERD
BRANDSTOFVERBRUIK
VAN 1,7 L/100 KM*

De multilink-achtertrein is speciaal ontworpen voor Citroën
C5 Aircross SUV Hybrid en staat borg voor een rotsvaste wegligging,
ongeacht de omstandigheden.

EEN CO2-UITSTOOT
VAN 39 G/KM*
(WLTP-cyclus)

EEN TOTAAL VERMOGEN
VAN 225 PK

Dankzij de combinatie van de PureTech 180 S&Sbenzinemotor en de elektromotor met
een vermogen van 80 kW.
* Onder voorbehoud van homologatie.

Als de auto in de ZEV-modus rijdt, brandt een van buitenaf goed zichtbaar
blauw lampje zodat te zien is dat de auto 100% elektrisch rijdt.

buitenaf door de voorste zijruiten van gelaagd glas.
Met de keuzeschakelaar op de middenconsole
kunt u de rijmodus selecteren: ZEV, Hybrid of Sport.
In de Hybrid-modus wordt de aandrijving
door de elektromotor en/of de verbrandingsmotor

automatisch geregeld.
De geëlektrificeerde ë-EAT8-transmissie heeft
een aangepast schakelprogramma voor nog
soepeler en prettiger rijden.

DUIDELIJKE EN DIRECT
BESCHIKBARE INFORMATIE

EENVOUDIGE EN PRAKTISCHE
LAADMETHODEN

CITROËN C5 AIRCROSS SUV HYBRID BESCHIKT OVER DE NIEUWSTE SYSTEMEN EN INTERFACES DIE EXACTE INFORMATIE
GEVEN OVER HET HYBRIDESYSTEEM EN DE WERKING ERVAN.

CITROËN C5 AIRCROSS SUV HYBRID IS IN ALLE OPZICHTEN GEBRUIKSVRIENDELIJK. ZO KAN DE TRACTIEBATTERIJ OP VERSCHILLENDE MANIEREN WORDEN
OPGELADEN EN BESCHIKT U OVER EEN COMPLEET ECOSYSTEEM AAN PRAKTISCHE SERVICES.

Het opladen van de tractiebatterij van Citroën C5 Aircross
SUV Hybrid gaat heel eenvoudig. Er zijn drie mogelijkheden:
via een stopcontact wordt de tractiebatterij in 7 uur
opgeladen (standaard stopcontact van 8 A). Via een wallbox
in combinatie met de standaard boordlader (16 A) duurt
opladen minder dan 4 uur en in combinatie met de optionele
boordlader (32 A) kost het opladen minder dan 2 uur.
U kunt ook het opladen programmeren, zodat u kunt
profiteren van de daltarieven van uw elektriciteitsleverancier.
Dit programmeren gaat gemakkelijk via het touchscreen
van de auto of via de MyCitroën App op uw smartphone.

Via deze app kunt u ook het interieur van uw auto
voorverwarmen en de portieren op afstand vergrendelen
en ontgrendelen. Bovendien kunt u via de app alle
belangrijke informatie bekijken, zoals de laadtoestand
van de tractiebatterij, het brandstofniveau en zelfs de locatie
van uw auto.
De laadkabels kunnen worden opgeborgen in een speciale
opbergruimte onder de vloer van de bagageruimte.
De klep voor de laadaansluiting is links achter aangebracht.
Deze is voorzien van een led waarmee u het laadproces
kunt volgen.

7

UUR OPLADEN VIA EEN NORMAAL
STOPCONTACT (8 A)

4

UUR VIA EEN WALLBOX EN
DE STANDAARD BOORLADER (16 A)

MINDER DAN 2 UUR

VIA EEN WALLBOX EN DE OPTIONELE
BOORDLADER (32 A)

GEPROGRAMMEERD
OPLADEN

Li-Ion tractiebatterij
(200V / 80 kW / 13,2 kWh)

Om 's nachts op te laden en zo te
profiteren van het voordelige daltarief.

8 JAAR GARANTIE
Of 160.000 km.

VERSTERKT
REGENERATIEF
REMMEN
Het instrumentenpaneel van Citroën C5 Aircross
SUV Hybrid bestaat uit een 12,3 inch groot
scherm met een specifieke Hybrid-weergave waarop
elementen als de vermogensmeter, de laadtoestand
van de tractiebatterij, de brandstofvoorraad en de
actuele actieradius worden getoond. Als de auto
wordt opgeladen, worden op het scherm de

resterende laadtijd, de actuele laadtoestand van
de tractiebatterij en de laadsnelheid weergegeven.
Ook op het 8 inch touchscreen wordt specifieke
informatie getoond, zoals het schema van de
energiestromen, uw verbruiksstatistieken of de
instellingen voor het geprogrammeerd opladen
van de tractiebatterij.

12,3 INCH DIGITAAL INSTRUMENTENPANEEL

Modus wijzerplaten
Visualiseer de rij-informatie
per rijmodus ELEKTRISCH
/ HYBRID / SPORT

Citroën C5 Aircross SUV Hybrid
beschikt over een systeem voor
versterkt regeneratief remmen dat
energie terugwint als de bestuurder
remt of het gaspedaal loslaat.
Zo kan de tractiebatterij weer
gedeeltelijk worden opgeladen en
neemt de actieradius in de elektrische
rijmodus toe.

Elektromotor van 80 kW

PureTech-benzinemotor van
180 pk

MET DE HYBRIDETECHNOLOGIE PROFITEERT U VAN: EEN ZUINIGE VERBRANDINGSMOTOR VAN DE NIEUWSTE GENERATIE,
EEN STERKE ELEKTROMOTOR EN EFFICIËNT ENERGIEBEHEER.

8 INCH TOUCHSCREEN

Energiestroom
Visualiseer hoe hybride
technologie werkt

Persoonlijke modus

Statistieken

Selecteer zelf de weer
te geven informatie

Visualiseer en optimaliseer
het verbruik

Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app MYCitroën.
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MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA

