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Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de geschie-
denis van Citroën hebben 
gemarkeerd.

Als voortrekker van de French 
Touch in de jaren 90 met zijn hit 
"Joli Dragon" heeft Le Tone zich 
15 jaar gewijd aan de muziek, om 
zich sinds 2011 meer toe te 
leggen op de tekenkunst. Zijn 

werk is zelfs geëxposeerd geweest in het Centre 
Pompidou. Hoewel Le Tone een groot bewonderaar 
is van artiesten die hun kleuren beheersen, heeft hij 
zelf een voorkeur voor zwart-wit. Hiermee vertelt hij 
eenvoudige verhalen die hij met een viltstift aan het 
papier toevertrouwt.

1934 1939 1948 19681955

Citroën zorgt met de Traction Avant voor 

opschudding in de autowereld. Deze auto 

heeft een bijzondere eigenschap waaraan hij 

zijn naam te danken heeft: "Traction Avant" 

betekent namelijk "voorwielaandrijving". 

Citroën introduceert de TUB, een 

moderne bestelwagen met onder andere 

een schuifdeur. Hij wordt in 1948 opge-

volgd door de Type H.

De 2CV verschijnt op het toneel,

ontworpen als "een zuinige en veilige

auto waarmee zo comfortabel mogelijk

vier personen en 50 kg bagage kunnen

worden vervoerd".

Het tijdperk van lichte en veel-

zijdige auto's zoals de Ami 6 en 

de Dyane. En niet te vergeten de 

originele Méhari die zich op elk 

terrein thuis voelt en geschikt is 

voor alle gebruiksdoeleinden.

Bij zijn onthulling op de Autosalon van Parijs 

in 1955 leek de opzienbarende DS van een 

andere planeet te komen. Aan zijn aero-

dynamische en futuristische uiterlijk, door 

Flaminio Bertoni ontworpen, had de DS in 

Nederland zijn bijnaam "Snoek" te danken. 

Als vijfvoudig winnaar van de constructeurstitel in het wereld-

kampioenschap Rally-Raid (1993- 1997), acht kampioenschappen 

in het WRC tussen 2003 en 2012 en drie opeenvolgende titels in 

het WTCC (2014- 2016), beschikt Citroën over een uitzonderlijke 

erelijst. Met één doel maakt het merk weer zijn opwachting in het 

WRC: weer de onbetwiste nummer 1 worden.

2017

2016

De Cxperience Concept doorbreekt 

de conventies van het luxesegment: 

een gedurfd silhouet, een bijzonder 

vormgegeven interieur, geavanceerde 

technologieën... De Cxperience weet 

op alle vlakken liefhebbers van auto-

design in vervoering te brengen. 

Citroën lanceert de CX. Deze auto, 

waarin alle technische knowhow van 

het merk is gebundeld, is voorzien 

van een dwars geplaatste motor met 

versnellingsbak, hydropneumatische 

vering met constante wagenhoogte, 

een holle achterruit en een futuristisch 

dashboard. Dankzij deze innovaties 

kende de CX een briljante carrière. 

1974
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CITROËN BERLINGO

(BESCHIKBAAR IN 2 LENGTES)

GAMMA

een Citroën voor iedereen 
Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt, uw Citroën biedt u altijd 
onovertroffen comfort en rijplezier.

Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV
De comfort class SUV.

V
V.

CITROËN C-ZERO CITROËN C1 CITROËN C3

CITROËN

C3 AIRCROSS SUV

CITROËN 

GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 

C4 SPACETOURER

CITROËN 

C5 AIRCROSS SUV

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI

(BESCHIKBAAR IN 

DE UITVOERINGEN XS, M EN XL)

CITROËN C4 CACTUS
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PLUSPUNTEN

Scan deze code met uw smartphone 
om de instructievideo's over de 

Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV te bekijken.

Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV
tien doorslaggevende pluspunten

KRACHTIG DESIGN 

PAGINA 12 - 13

Wielen met een grote diameter, grote 
bodemvrijheid, Airbumps®. Deze SUV komt 
robuust maar nooit agressief over. 

32 COMBINATIES

VOOR HET EXTERIEUR

PAGINA 16 - 17

Maak een keuze uit de 7 carrosseriekleuren, 
al dan niet in combinatie met een zwart dak, 
de 3 Color Packs en de 4 lichtmetalen velgen 
en creëer de Citroën C5 Aircross die bij u past. 

VERING MET PROGRESSIVE 

HYDRAULIC CUSHIONS®

PAGINA 28 - 31

Deze voor Citroën exclusieve vering staat 
garant voor het "vliegend tapijt"-effect. 

ADVANCED 

COMFORT SEATS

PAGINA 32 - 33

Deze stoelen, met een innovatief ontwerp,
bieden u de unieke ervaring in een rijdende 
salon te zitten.

3 VOLWAARDIGE 

ZITPLAATSEN ACHTER

PAGINA 36 - 37

De enige SUV van het segment met 3 even 
grote, individuele achterstoelen. 

TOT WEL 720 LITER 

BAGAGERUIMTE

PAGINA 40 - 41

De grootste van het segment.

ONGEËVENAARDE RUIMTE 

EN MODULARITEIT 

PAGINA 38 - 39

De meest flexibele SUV van zijn segment 
dankzij de 3 verschuifbare en neerklapbare 

achterstoelen met verstelbare rugleuning. 

CONNECTIVITEIT VAN DE 

NIEUWSTE GENERATIE

PAGINA 46 - 49

Dankzij 6 gebruiksvriendelijke 
connectiviteitstechnologieën. 

20 RIJHULPSYSTEMEN

PAGINA 52 - 55

Waaronder de Highway Driver Assist, een 
belangrijke stap naar autonoom rijden. 

NIEUWE AUTOMATISCHE 

TRANSMISSIE EAT8 

PAGINA 56 - 57

Voor nog meer efficiency en rijplezier.

Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV wordt geproduceerd in Rennes. De "Origine France Garantie"-certificering wordt toegekend door Bureau Veritas. 
Het garandeert dat de productie plaatsvindt in Frankrijk en dat meer dan 50% van de waarde van het product ook in Frankrijk wordt geproduceerd.
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INHOUDSOPGAVE

P. 10 – DESIGN

P. 22 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®

P. 44 – TECHNOLOGIEËN

P. 60 – UITRUSTING

inhoudsopgave

Scan deze code met uw smartphone 
om de video's te bekijken over de 

Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV.
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DESIGN

een echte SUV met een 
comfortabel en f lexibel 
karakter
EEN ONGEKEND PLEZIERIG EN RUIM 

INTERIEUR

De Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV heeft bij elke stap in 

het ontwerpproces geprofi teerd van het Citroën Advanced 

Comfort®-programma. Het resultaat is een functionele en 

gebruiksvriendelijke SUV die qua comfort en modulariteit 

ongeëvenaard is in zijn segment.
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DESIGN

De Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV geeft met zijn 

krachtige en zelfverzekerde, maar nooit arrogante 

houding een nieuwe invulling aan dit SUV-segment. 

De imposante, brede neus heeft met de fraai 

geïntegreerde Double Chevron en de over 2 niveaus 

verdeelde Full LED-lichtsignatuur* alle kenmerken 

van de nieuwste modellen van het merk. Het geeft de 

auto een modern en expressief uiterlijk. Het stoere en 

fraai gewelfde silhouet onderscheidt zich door een 

rondom aansluitend glasoppervlak dat wordt 

geaccentueerd door een kenmerkende verchroomde 

sierlijst in de vorm van een "C". De in reliëf uitge-

voerde achterlichten zijn voorzien van 4 opvallende 

ovale 3D LED-modules die de breedte van de auto 

accentueren.

* Afhankelijk van de uitvoering.

EEN EIGEN KARAKTER, 

EEN UNIEKE UITSTRALING 

dynamisch en elegant
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DESIGN

Omdat een SUV ook buiten de gebaande wegen 

uit de voeten moet kunnen, is de Nieuwe Citroën 

C5 Aircross SUV te voorzien van Grip Control, 

een systeem dat onder alle omstandigheden voor 

de benodigde grip zorgt. Met een draaiknop op 

de middenconsole kunt u 1 van de 5 beschikbare 

standen selecteren. 

En om uw veiligheid ook op een steile afdaling te 

garanderen, beperkt de Hill Descent Assist zowel bij 

vooruit- als achteruitrijden de kans op wegglijden of 

het verlies van de controle over de auto. 

*Optioneel

GRIP CONTROL MET 

HILL DESCENT ASSIST*

kracht en dynamiek
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Pearl White

DESIGN

7 CARROSSERIEKLEUREN 5 TWO TONE-COMBINATIES

3 COLOR PACKS : ANODISED RED, ANODISED SILVER EN ANODISED WHITE

Pearl White

Kleuraccenten voorbumper Kleuraccenten Airbumps®

Platinium Grey

Tijuca Blue

Steel Grey

Perla Nera Black

Polar White

Volcano Red

Kleuraccenten onder de dakrails

VOOR EEN AUTO 

DIE BIJ U PAST 

32 
verschillende
combinaties

Met zijn 7 carrosseriekleuren, eventueel in 

combinatie met een in de kleur Perla Nera 

Black gespoten dak, en de 3 Color Packs 

(Anodised Silver, Anodised White en 

Anodised Red) biedt de Nieuwe Citroën 

C5 Aircross SUV 30 verschillende 

combinaties. Bovendien kunt u kiezen uit 

4 lichtmetalen velgen.

Tijuca Blue

Steel Grey Platinium GreyPearl White

Volcano Red
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DESIGN

Alles in het interieur van de Nieuwe Citroën

C5 Aircross SUV ademt comfort en ruimte. 

Eenmaal ingestapt ervaart u, dankzij de hoge 

zitpositie en het ruime en chique interieur, direct een 

gevoel van waardering en bescherming. In het 

horizontaal opgebouwde dashboard zijn op subtiele 

wijze hightech voor- zieningen, zoals het 8" capacitieve 

touchscreen, geïntegreerd.

De gebruikte kleuren en materialen, geïnspireerd op 

de wereld van reizen en koffers, zijn even prettig om 

te zien als om aan te raken. Net als het exterieur kan 

het interieur aan uw eigen smaak worden aangepast 

dankzij een ruime keuze aan hoogwaardige materia-

len, van stof tot nappaleder. De combinatie van 

glanzend zwarte sierpanelen en verchroomde 

accenten benadrukt de aandacht die aan elk detail 

is besteed. 

COMFORT EN RUIMTE

geraffineerd interieur
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1

2

3

4

ZODAT U ZICH THUIS VOELT

Net als het exterieur biedt ook het interieur een 

keus aan personalisatiemogelijkheden.

Bij de sobere en pure standaardambiance zijn de 

stoelen bekleed met de stof Silica Grey.

1 - Bij de dynamische ambiance Wild Grey* zijn de 

stoelen bekleed met een combinatie van de stof 

Stone Grey en een zwarte stof met ledereffect. Het 

geheel wordt geaccentueerd door een oranje baan. 

De sierpanelen van de middenconsole en het dash-

boardpaneel zijn grijs uitgevoerd. 

2 - De ambiance Metropolitan Beige* benadrukt 

de ruimte in het interieur. De met nerfl eder Grey 

en stof Grey beklede stoelen zijn voorzien van een 

donkergrijze baan. De sierpanelen van de 

middenconsole en het dashboardpaneel zijn 

grijs-beige uitgevoerd. 

3 - De ambiance Metropolitan Grey** valt op door 

de geraffi neerde ton-sur-ton kleuren. De stoelen 

zijn bekleed met een combinatie van nerfl eder 

Graphite en stof Graphite en zijn voorzien van een 

lichtgrijze baan. De sierpanelen van de middencon-

sole en het dashboardpaneel zijn grijs uitgevoerd. 

4 - De ambiance Hype Brown* heeft een nog 

luxueuzere uitstraling. De met nappaleder Brown 

en zwarte stof met ledereffect beklede stoelen zijn 

voorzien van een lichtgrijze alcantara baan. De 

sierpanelen van de middenconsole, het dashboard-

paneel en de kap van het instrumentenpaneel zijn 

in de kleur Brown uitgevoerd. Bovendien is het 

stuur met tweekleurig (Black/Brown) nerfl eder 

bekleed.

De 4 aanvullende ambiances zijn bovendien 

voorzien van de Advanced Comfort Seats.

* Optioneel.
** Afhankelijk van de uitvoering.

5 interieurambiances 
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gebruiksgemak
onder alle omstandigheden

ontspannen 
autorijden

een cocon
effect

praktische
voorzieningen

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

VOOR EEN IN ALLE OPZICHTEN UNIEK COMFORT

Citroën heeft een compleet programma opgezet dat erop 

is gericht alle inzittenden van de auto in alle opzichten 

een uniek comfort te bieden. Onder de noemer 

CITROËN ADVANCED COMFORT®, voorziet dit programma 

in de toepassing van innovatieve, hightech en intelligente 

oplossingen ten dienste van het welzijn van lichaam en geest.

Het programma is opgebouwd rond vier pijlers: 

- Zachte materialen in combinatie met een prettige akoestiek

- Een onder alle omstandigheden gebruiksvriendelijk interieur

- Een aangename en ontspannen sfeer

- Intuïtieve en nuttige technologieën
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

LICHT EN ZACHT

De Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV innoveert met 

zijn voor een Citroën zo kenmerkende comfort onder 

alle omstandigheden. In het uitzonderlijk ruime 

interieur valt de aandacht op die is besteed aan het 

licht. Bovendien hebben de ontwerpers ervoor 

gezorgd dat de inzittenden optimaal zijn afgeschermd 

van hinder van buitenaf: afrolgeluiden en windgeruis 

zijn tot een minimum beperkt door de toepassing van 

gelaagde zijruiten vóór met een isolerende laag. 

Voor een optimaal comfort van de inzittenden is de 

Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV ook te voorzien van 

een interieurluchtreinigingssysteem, dat AQS* (Air 

Quality System) wordt genoemd. Dit systeem 

detecteert verontreinigingen in de van buitenaf 

aangevoerde lucht, fi ltert deze en past automatisch 

de luchtcirculatie in het interieur aan. 

* Afhankelijk van de uitvoering.

als een cocon
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

LICHT VOOR IEDEREEN

Het panoramische schuif-/kanteldak zorgt voor een 

uitzonderlijk licht en aangenaam interieur, ongeacht 

of het dak geopend of gesloten is. Het maakt van 

elke rit een unieke ervaring. 

Dankzij de grote afmetingen van het dak, van 

binnenuit gezien heeft het glazen deel een lengte van 

meer dan een meter, profi teren zowel bestuurder als 

passagiers van veel licht en een geweldig uitzicht. 

Met twee schakelaars, beveiligd door een anti-

klemvoorziening, kunt u gemakkelijk het dak openen 

en sluiten en het zonnescherm bedienen om de 

hoeveelheid licht in het interieur te regelen. 

*Optioneel.

panoramisch schuif-/
kanteldak*

26 27



EXCLUSIEF

BIJ CITROËN

VOOR EEN “VLIEGEND TAPIJT-EFFECT”

Het veersysteem van de Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV is uniek in de 

autowereld en biedt een optimaal rijcomfort. Zowel kleine als grotere 

oneffenheden in het wegdek worden door dit innovatieve systeem 

moeiteloos gladgestreken. Zo krijgt u het gevoel te zweven over de weg, 

terwijl carrosseriebewegingen perfect onder controle blijven en de auto 

een dynamisch rijkarakter behoudt.

veersysteem met 
Progressive Hydraulic Cushions 

®

CITROËN ADVANCED COMFORT ®28 29



Bij grote oneffenheden 
dempen de aanslagen op 
progressieve wijze de 
bewegingen zonder harde 
schokken aan het einde 
van de veerweg en zonder 
nadeinen. 

Kleine oneffenheden wor-
den dankzij deze aanslagen 
volledig gladgestreken, wat 
zorgt voor een "vliegend 
tapijt"-effect. 

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

EXCEPTIONELE DEMPING 

Een conventioneel veersysteem bestaat uit een schok-

demper, een veer en een mechanische aanslag. Het 

veersysteem met Progressive Hydraulic Cushions® 

beschikt daarnaast over twee hydraulische aanslagen, 

één voor de uitgaande slag en één voor de ingaande 

slag van de vering.

een innovatie van Citroën
voor een onovertroffen 
comfort

30 31



EXCLUSIEF

BIJ CITROËN

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

RIJDEN IN WELDAAD

De op de meubelwereld geïnspireerde stoelen van de 

Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV beschikken over een 

brede zitting en rugleuning en bieden topklasse 

comfort. Ze zijn op innovatieve wijze vervaardigd met 

een structuur die bestaat uit schuimmateriaal met een 

hoge dichtheid in de kern en een extra laag 15 mm 

dik gecapitonneerd schuimmateriaal aan het oppervlak. 

Ze bieden u een zacht comfort zonder dat u er diep i

n wegzakt en staan garant voor een ongeëvenaard 

zitcomfort, zowel bij korte als bij lange ritten.

* Afhankelijk van de uitvoering.

Advanced Comfort seats *
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

stoelen met 
massagefunctie*

ULTIEM COMFORT

De voorstoelen zijn niet alleen te voorzien van 

verwarming, maar ook van een multipoint-

massagesysteem dat werkt met 8 luchtkussentjes 

in de rugleuning. De bestuurder en voorpassagier 

kunnen onafhankelijk van elkaar, op het 

touchscreen, kiezen uit een van de vijf massage-

programma's. Deze programma's combineren een 

massage van de lendenen met die van de rug en 

de schouders. 

Dankzij de perfect steun biedende stoelen, die 

voorin in hoogte verstelbaar zijn en beschikken over 

in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteunen, is het 

zitcomfort van de Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV 

maatgevend.

*Optioneel.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

COMFORT VOOR IEDEREEN 

Met zijn 3 individuele achterstoelen onderscheidt de Nieuwe Citroën

C5 Aircross SUV zich van al zijn concurrenten. Doordat ze alle 3 even groot 

zijn, doet het comfort van de middelste passagier niet onder voor dat van 

de andere passagiers. 

De stoelen zijn over een lengte van 150 mm verschuifbaar, zo kunt u 

afhankelijk van uw behoeften kiezen voor meer bagageruimte of meer 

ruimte voor de achterpassagiers. Daarnaast zijn de rugleuningen van de 

achterstoelen in 5 standen verstelbaar: een garantie voor een optimaal 

comfort. En eenmaal neergeklapt vormen de stoelen een vlakke laadvloer. 

3 even grote achterstoelen
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ongeëvenaarde 
binnenruimte
DE MEEST FLEXIBELE SUV 

VAN ZIJN SEGMENT 

De ruimte in het interieur van de Nieuwe Citroën

C5 Aircross SUV is dankzij de verschuifbare en 

neerklapbare achterstoelen met verstelbare rugleuning 

naar ieders wensen in te delen.
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NIEUWE CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

TOT WEL

720 
LITER

I N H O U D 
B A G A G E R U I M T E

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

een gemakkelijk 
toegankelijke en grote 
bagageruimte
RUIMTE IN OVERVLOED

Met een inhoud van 580 liter tot wel 720 liter 

(achterstoelen zo ver mogelijk naar voren geschoven) 

heeft de Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV de grootste 

bagageruimte van het segment. Met de achterstoelen 

neergeklapt bedraagt de inhoud zelfs 1630 liter. 

Dankzij de in twee posities te plaatsen vloer van de 

bagageruimte kan een volledig vlakke laadvloer 

worden gecreëerd. En om de bagageruimte altijd 

gemakkelijk te kunnen bereiken is de Nieuwe Citroën 

C5 Aircross SUV voorzien van een handsfree 

achterklep die met een simpele voetbeweging onder 

de achterbumper kan worden geopend of gesloten. 
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

handige 
opbergmogelijkheden
PRAKTISCH EN FUNCTIONEEL 

Voor een aangenaam verblijf in de auto zijn opberg-

mogelijkheden voor allerlei voorwerpen een must. 

Daarom is de Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV 

voorzien van een groot aantal opbergruimtes. Dankzij 

de grote opbergruimte onder de middenarmsteun, 

waarvan het gekoelde gedeelte een 1,5 literfl es kan 

bevatten, het dashboardkastje en de grote portiervak-

ken kan elke inzittende zijn spulletjes gemakkelijk 

kwijt. Het grote opbergvak in het voorste deel van de 

middenconsole is voorzien van een draadloze 

smartphonelader die met magnetische inductie werkt.* 

* Optioneel.
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TECHNOLOGIEËN

GEBRUIKSVRIENDELIJKE SYSTEMEN VAN DE 

NIEUWSTE GENERATIE

Met 6 geavanceerde connectiviteitstechnologieën is de 

Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV het verlengstuk van uw 

digitale wereld. Naast deze gebruiksvriendelijke techno-

logieën beschikt de auto over 20 rijhulpsystemen* die uw 

veiligheid verbeteren en extra rijgemak bieden.

* Afhankelijk van de uitvoering.

technologieën waar u echt 
wat aan hebt
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TECHNOLOGIEËN

Weergavemodus Persoonlijk 
(bijvoorbeeld Navigatie & Rijhulpsystemen)

Weergavemodus Meters

Weergavemodus Minimaal

Weergavemodus Rijden

Weergavemodus Navigatie

ONDER DIRECT HANDBEREIK 

Het 8" capacitieve touchscreen van de nieuwste 

generatie van de Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV

is even reactief en gebruiksvriendelijk als het scherm 

van een smartphone. Het is ideaal gepositioneerd 

en biedt u de mogelijkheid om zonder de blik 

omlaag te richten het Citroën Connect Nav-systeem*, 

een met internet verbonden 3D-navigatiesysteem 

van de nieuwste generatie, te bedienen. Realtime 

verkeersinformatie, weerberichten, locatie en prijzen 

van parkeergelegenheden en tankstations, zoeken 

naar lokale POI's, weergave van gevarenzones: 

u hebt alles bij de hand om zorgeloos op uw plaats 

van bestemming aan te komen.

in real time met internet
verbonden navigatie

DIGITAAL INSTRUMENTENPANEEL 

MET 12,3" TFT SCHERM

De Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV is ook te voorzien 

van een 12,3" digitaal TFT-instrumentenpaneel. Dit 

instrumentenpaneel kan door de bestuurder worden 

geconfi gureerd en is uitstekend afl eesbaar.

5 weergavemodi en 3 thema's (bruin, blauw en rood).

*Afhankelijk van de uitvoering.
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ConnectedCAM Citroën®**

Dit in de voet van de binnenspiegel geïntegreerde 

camerasysteem maakt gebruik van Full HD- en GPS-

technologie en is voorzien van een geheugen van 16 GB. 

De camera kan foto's en video's maken van de omgeving 

van de auto waarna u deze per e-mail kunt uploaden of op 

sociale media kunt delen. Andere functionaliteit: bij een 

ongeval worden de door de camera opgenomen beelden 

automatisch opgeslagen. Dit systeem kan op elk gewenst 

moment uitgeschakeld worden.

* Optioneel. ** Afhankelijk van de uitvoering.

TECHNOLOGIEËN

MIRROR SCREEN*

Dankzij deze functie, die werkt met de protocollen Android 

Auto, Apple CarPlay™ en MirrorLink®, kunnen op het 

touchscreen de compatibele apps van uw smartphone 

worden weergegeven. Afhankelijk van de smartphone 

kunnen de apps met spraakcommando's worden aanges-

tuurd zodat u uw blik op de weg kunt houden. 

interactieve apps
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TECHNOLOGIEËN

EEN EERSTE STAP NAAR 

AUTONOOM RIJDEN 

Dit systeem, dat op elk wegtype kan worden 

gebruikt, neemt een deel van de taken van de 

bestuurder over. Als de bestuurder een snelheid 

van ten minste 30 km/h heeft ingesteld met de 

cruise control, houdt het systeem de Nieuwe 

Citroën C5 Aircross SUV op een bepaalde positie 

binnen de rijstrook door de rijstrookmarkeringen 

te volgen. Voorzien van de adaptieve cruise 

control met Stop & Go-functie kan de Nieuwe 

Citroën C5 Aircross SUV zichzelf tot stilstand 

brengen en weer wegrijden, afhankelijk van wat 

de voorligger doet. De bestuurder hoeft dus niet 

meer de snelheid en de koers van de auto te 

regelen: deze functies worden door de auto 

overgenomen. Het systeem blijft echter alleen 

actief als de bestuurder zijn handen op het 

stuurwiel houdt. Natuurlijk kan de bestuurder op 

elk moment de controle weer overnemen.

* Afhankelijk van de uitvoering.

Highway Driver Assist  *
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* Afhankelijk van de uitvoering.

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR

HIGHWAY DRIVER
ASSIST *

Deze technologie neemt een 
deel van de taken van de 
bestuurder over. Het systeem 
houdt de auto op een 
bepaalde positie binnen de 
rijstrook en kan de auto, als de 
voorligger stopt en weer 
wegrijdt, tot stilstand brengen 
en weer laten wegrijden; deze 
functies worden dus door de 
auto overgenomen. 

ADAPTIEVE CRUISE 
CONTROL MET STOP 

& GO-FUNCTIE*

Dit systeem detecteert met 
een camera en een radar uw 
voorligger en zorgt door 
automatisch afremmen en gas 
geven voor een van tevoren 
door de bestuurder ingestelde 
veilige afstand, waarbij de auto 
indien nodig tot stilstand wordt 
gebracht. De auto kan 
vervolgens ook weer 
automatisch wegrijden. 
Beschikbaar op alle 
uitvoeringen met de EAT8-
transmissie.

ADAPTIEVE 
CRUISE CONTROL*

Dit systeem detecteert met 
een camera de voorligger en 
zorgt door automatisch 
afremmen en gas geven voor 
een van tevoren door de 
bestuurder ingestelde veilige 
afstand. Het systeem werkt bij 
snelheden hoger dan 30 km/h.

ACTIVE 
SAFETY BRAKE

Dit noodremsysteem beperkt 
de kans op een aanrijding. Het 
werkt vanaf 5 km/h bij vaste of 
bewegende objecten en 
voetgangers. Als er een 
aanrijding dreigt, wordt de 
bestuurder gewaarschuwd. Als 
de bestuurder niet reageert, 
remt het systeem de auto 
automatisch af. 

COLLISION 
RISK ALERT

Deze functie waarschuwt de 
bestuurder voor een 
dreigende aanrijding met 
een voorligger. Dit door de 
bestuurder te configureren 
systeem helpt hem 
voldoende afstand tot de 
voorligger te bewaren. Het 
systeem werkt vanaf  30 km/h 
door middel van een radar 
aan de voorzijde van de 
auto.

DRIVER ATTENTION 
ALERT*

Het systeem bepaalt de mate 
van oplettendheid van de 
bestuurder aan de hand van 
afwijkingen in de koers ten 
opzichte van de rijstrook-
markeringen. Deze functie is 
met name effectief op auto- en 
snelwegen (snelheden boven 
de 65 km/h). 
Deze technologie helpt 
indommelen achter het stuur 
te voorkomen.

ACTIVE LANE 
DEPARTURE 

WARNING SYSTEM

Dit systeem werkt met behulp 
van een camera die door-
getrokken en onderbroken 
rijstrookmarkeringen herkent. 
Als de auto een 
rijstrookmarkering nadert 
zonder dat de bestuurder de 
richtingaanwijzers heeft 
ingeschakeld, stuurt het 
systeem geleidelijk tegen om 
ervoor te zorgen dat de auto 
binnen de rijstrook blijft. 

ACTIEVE DODEHOEK-
BEWAKING*

Dit bewakingssysteem, dat 
bijzonder nuttig is op wegen 
met meerdere rijstroken 
in dezelfde richting, maakt de 
bestuurder door middel van 
een in de hoek van de 
buitenspiegel oplichtende 
oranje LED attent op een 
voertuig dat zich in de dode 
hoek van de auto bevindt. Het 
systeem corrigeert de koers 
van de auto als de bestuurder 
op dat moment toch van 
rijstrook gaat wisselen.

GROOTLICHT-
ASSISTENT*

Deze functie schakelt de 
verlichting automatisch over 
van dimlicht naar grootlicht en 
vice versa, afhankelijk van de 
aanwezigheid van tegenliggers 
of voorliggers. Dit systeem 
zorgt voor een optimale 
verlichting tijdens nachtelijke 
ritten. 

UITGEBREIDE 
VERKEERSBORD-
HERKENNING EN 

SNELHEIDSADVIES-

SYSTEEM*

Dit systeem informeert de 
bestuurder over de ter plaatse 
geldende snelheidslimiet. Als de 
camera een verkeersbord met 
een snelheidslimiet heeft 
gedetecteerd, kan de bestuurder 
deze snelheid gebruiken als 
ingestelde snelheid van de cruise 
control of de snelheidsbegrenzer. 
Ook stopborden, borden 
"verboden in te rijden" en borden 
met een inhaalverbod worden 
gedetecteerd. 
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PARK ASSIST **

De Park Assist is een actief 
parkeerhulpsysteem voor het 
fileparkeren of het parkeren in 
een vak haaks op de rijbaan. 
Op verzoek van de bestuurder 
detecteert het systeem een 
geschikt parkeervak waarna 
het de auto automatisch en 
veilig in het vak stuurt. De 
bestuurder hoeft slechts de 
achteruitversnelling in te 
schakelen, gas te geven en te 
remmen. 

GRIP CONTROL MET
HILL DESCENT ASSIST **

Grip Control optimaliseert de 
tractie door de aandrijving van 
de voorwielen aan te passen 
aan het type ondergrond. Met 
een draaiknop op de midden-
console kiest u één van de 5 
standen: Standaard, Sneeuw, 
Zand, Modder, ESP OFF. 
Hill Descent Assist begrenst de 
snelheid van de auto op een 
steile afdaling zodat u, zowel 
bij vooruit- als achteruitrijden, 
altijd de controle over de auto 
behoudt. 

COFFEE 
BREAK ALERT

Dit systeem waarschuwt de 
bestuurder als het tijd is om de 
rit met een pauze te 
onderbreken, wanneer hij in 
totaal twee uur heeft gereden 
met een snelheid van meer 
dan 65 km/h.

KEYLESS ENTRY 

AND START*

Dankzij dit systeem kunt u 
uw auto vergrendelen, 
ontgrendelen en starten 
terwijl u de sleutel op zak 
houdt. De auto herkent de 
bestuurder zodra die de auto 
nadert.

ELEKTRISCHE 
PARKEERREM

De elektrische parkeerrem 
werkt op twee manieren. Hij 
wordt automatisch 
aangetrokken bij het afzetten 
van de motor en weer vrijgezet 
zodra u wilt wegrijden. U kunt 
hem ook zelf aantrekken en 
weer vrijzetten met de hendel. 

VISION 360 **

Deze functie vergemakkelijkt 
het parkeren door op het 
touchscreen een 360°-beeld 
van bovenaf van de auto in 
zijn omgeving weer te 
geven. Dit systeem biedt de 
keuze uit 3 verschillende 
weergavemodi en selecteert 
automatisch de voor de 
manoeuvre meest geschikte 
modus. De bestuurder kan 
ook handmatig de gewenste 
modus selecteren. 

TOP REAR VISION*
ACHTERUITRIJ-

CAMERA

Zodra u de achteruitversnelling 
inschakelt, wordt het beeld 
van de camera weergegeven 
op het touchscreen. Het beeld 
geeft een 180°-overzicht van 
wat zich achter de auto 
bevindt, met kleurmarkeringen 
die onder andere de afstand 
tot eventuele obstakels 
aangeven. Bij het naderen van 
een obstakel wordt 
automatisch ingezoomd. 

TRAILER STABILITY
CONTROL**

Deze extra functie van het ESP 
detecteert slingerbewegingen 
van de aanhanger en grijpt in 
op de remmen van de auto 
om de aanhanger te 
stabiliseren. Deze functie 
werkt bij alle auto's voorzien 
van een trekhaak. 

HILL START ASSIST

Dit systeem voorkomt dat de 
auto ongewenst in beweging 
komt op een helling als het 
rempedaal wordt losgelaten. 
Het systeem treedt in werking 
op hellingen van meer dan 3% 
en houdt de auto ongeveer 
twee seconden op zijn plaats. 
U kunt zo rustig uw voet van 
het rempedaal naar het 
gaspedaal verplaatsen. 

STATISCHE 
BOCHTVERLICHTING *

De statische bochtverlichting 
zorgt voor een extra 
lichtbundel aan de binnenzijde 
van de bocht en verbetert zo 
het zicht en de veiligheid in 
bochten en op kruispunten. 

UITSCHAKELBAAR UITSCHAKELBAAR
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TECHNOLOGIEËN

VOOR RIJPLEZIER VAN 

HET HOOGSTE NIVEAU 

De Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV is behalve met 

een handgeschakelde 6-versnellingsbak ook 

leverbaar met de EAT8, een achttraps automatische 

transmissie van de nieuwste generatie. Met name 

dankzij de 2 extra versnellingen is de EAT8 ten 

opzichte van de EAT6 effi ciënter, met een tot wel 7% 

lager brandstofverbruik als resultaat. Het schakelen 

gaat nog vloeiender dankzij een geoptimaliseerde 

overbrenging van het motorkoppel op de transmis-

sie. Met de schakelfl ippers aan de stuurkolom kan 

handmatig worden geschakeld, zonder dat de 

automatische werking volledig wordt uitgeschakeld. 

* Afhankelijk van de uitvoering.

nieuwe automatische
transmissie EAT8 *
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BENZINE EN DIESEL 

Bij de Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV kunt u 

kiezen uit een aantal effi ciënte en krachtige Euro 

6-motoren van de nieuwste generatie die nog meer 

rijplezier bieden. Hij is leverbaar met 2 benzine- en 

3 dieselmotoren, met vermogens die uiteenlopen 

van 130 tot 180 pk. 

motoren van de
nieuwste generatie

Internationale prijs voor de motor van het jaar 2015, 2016, 2017 en 2018 
voor de benzinemotoren PureTech 110 S&S en PureTech 130 S&S 

in de categorie "motoren met een cilinderinhoud van 1,0 tot 1,4 liter" 
toegekend door de jury van “The International Engine of the Year Awards” , 

georganiseerd door het Britse tijdschrift Engine Technology International.Meer informatie op citroen.nl
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7 CARROSSERIEKLEUREN 5 INTERIEURAMBIANCES

(M): Metallic – (P): Parelmoer – (N): Niet-metallic. 
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de Nieuwe Citroën C5 Aircross SUV. De uitvoeringen van de auto's die Citroën in de Europese Unie op de markt brengt, 
kunnen van land tot land verschillen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, standaard of optioneel, verwijzen wij u naar het document "Prijslijst, uitrustingsspecificaties & technische gegevens" dat u kunt downloaden 
op de site citroen.nl.

UITRUSTING

3 COLOR PACKS

TIJUCA BLUE (M)VOLCANO RED (P)

STEEL GREY (M)

PERLA NERA BLACK (P )

ANODISED WHITE ANODISED WHITE 

ANODISED REDANODISED RED

ANODISED SILVERANODISED SILVER

STANDAARD AMBIANCE AMBIANCE WILD GREY

AMBIANCE METROPOLITAN BEIGE AMBIANCE METROPOLITAN GREY

AMBIANCE HYPE BROWN

PEARL WHITE (P)

PLATINIUM GREY (M)POLAR WHITE (N)
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UITRUSTING

VELGEN EN WIELDOPPEN

AFMETINGEN

Afmetingen in milimeters.
*Breedte met ingeklapte buitenspiegels.
**Met dakdragers.

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2 UITSTOOT
(VOLGENS DE VASTGESTELDE TESTMETHODE VAN DE EU)*

Motoren 

Euro 6.2 (Euro 6.d-TEMP)
Velgen

In de 

bebouwde 

kom

(l/100 km)

Buiten de 

bebouwde 

kom

(l/100 km)

Gecombineerd 

(l/100 km)

 CO2-uitstoot 

(g/km)

PureTech 130 S&S BVM6

18” M&S 6,0 4,9 5,3 121

17 en 18” 6,1 4,7 5,2 119

19” 6,1 4,7 5,2 119

PureTech 180 S&S EAT8

18” M&S 7,2 5 5,8 132

18” 7,0 4,8 5,6 128

19” 7,0 4,8 5,6 128

BlueHDi 130 S&S BVM6

18” M&S 4,7 3,9 4,2 109

17" en 18" 4,4 3,6 3,9 102

19” 4,4 3,6 3,9 102

BlueHDi 130 S&S EAT8

18” M&S 4,4 3,9 4,1 108

17 en 18” 4,1 3,6 3,8 100

19” 4,1 3,6 3,8 100

BlueHDi 180 S&S EAT8

18” M&S 5,3 4,6 4,9 128

18” 5,3 4,3 4,7 123

19” 5,3 4,3 4,7 123

ACCESSOIRES

BESCHERMHOES VOOR DE AUTO 
(BINNEN TE GEBRUIKEN)

HOUDER VOOR 
MULTIMEDIA-APPARATUUR

FIETSENDRAGER OP TREKHAAK

THERMOBOX

*Onder voorbehoud van definitieve homologatiekeuring. 
Vanaf 1 september 2017 worden het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden van nieuwe 
voertuigen bepaald op basis van een nieuwe verordening (WLTP) en zijn de verkregen waarden omgezet 
naar NEDC om vergelijkbaarheid mogelijk te maken. Voor meer informatie, zie www.emissietesten.nl

LICHTMETALEN 
VELGEN 
19” ART

LICHTMETALEN 
VELGEN 

19” ART BLACK

LICHTMETALEN 
VELGEN 

18” SWIRL

LICHTMETALEN 
VELGEN 

17” ELLIPSE

C O N T R A C T

VERLENGDE GARANTIE : 2 TOT 5 jaar extra garantie, van 40.000 tot 175.000 km *. Verlenging van de garantie commercial. 

 Citroën Assistance 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onmiddellijke identifi catie in het hele Citroën-netwerk.

GARANTIE & ONDERHOUD : VAN 3 TOT 7 JAAR, van 30.000 tot 175.000 km *. Voordelen van het onderhoudscontract. 

 Verlenging van de contractuele garantie. 

SERVICE INBEGREPEN :  3 TOT 7 jaar extra garantie, van 30.000 tot 175.000 km *. Voordelen van het contract Garantie & Onderhoud. 

 Vervanging van slijtageonderdelen (exclusief banden). Technische controle (4 jaar en ouder).

* Bij de eerste van twee deadlines bereikt. Kilometerstand vanaf km 0 van het voertuig. Duur vanaf de datum van eerste ingebruikname.

G A R A N T I E

COMMERCIEEL : 2 JAAR, reparatie of vervanging van defecte onderdelen als gevolg van een product- of fabricagefout. 

 Citroën Assistance, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

LAK : 3 JAAR voor personenauto's. 2 JAAR voor bedrijfsauto's.

TEGEN DOORROESTEN : 12 JAAR VOOR PERSONENAUTO'S. 5 JAAR voor bedrijfsauto's.

Neem voor meer informatie contact op met uw Citroën verkooppunt.

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.

LEVENSLANGE ASSISTENTIE : Mechanisch defect, ongeval, verlies van sleutel of sleutel zit vast in de auto, brandstoffout:
 Alle Citroën-voertuigen profiteren van levenslange assistentie. Het enige wat u door de jaren heen hoeft 
 uit te voeren, is het onderhoud van uw voertuig in het Citroën-netwerk. 24/7 telefonische service. 

C I T R O Ë N

A S S I S TA N C E

Voor meer informatie: citroen.nl/ 

DOWNLOAD DE MOBIELE APP SCAN MY CITROËN 

zodat u de boorddocumentatie van uw auto altijd bij de hand hebt! Als u een onderdeel van uw auto 
scant, krijgt u dankzij augmented reality direct toegang tot de informatie over het desbetreffende 
onderdeel. 

DOWNLOAD DE MOBIELE APP MY CITROËN 

waarmee u op uw smartphone alle informatie over uw auto op één plaats bij elkaar hebt en toegang hebt 
tot alle Citroën-services. 

Voor meer 
informatie:
citroen.nl

Financierings-
mogelijkheden en 

serviceaanbod.

DÉ OPLOSSING ALS U TIJDELIJK EEN ANDERE AUTO NODIG HEBT, 

een met meer bagageruimte bijvoorbeeld, of meer zitplaatsen. Via Citroën Rent kunt u bijna elk type 
Citroën van ons huren of shortleasen. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

BEOORDEEL UW AUTO EN DEEL DIT MET ANDEREN 

of beoordeel uw Citroën-verkooppunt na het kopen van een auto of een reparatie die in de werkplaats 
aan uw auto is uitgevoerd. Het cijfer en de beoordeling worden op de Citroën-site gepubliceerd. 

reviews

citroen.nl

AUTOMOBILES CITROËN - RCS Paris 642050199. De in dit document vermelde informatie over de modellen en hun kenmerken was actueel ten tijde van het ter perse gaan van deze uitgave: deze informatie is niet bindend. Citroën

behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de kenmerken van de hier getoonde uitvoeringen te wijzigen, zonder de verplichting dit document te hoeven aanpassen. De weergegeven kleuren geven slechts een indicatie van de daadwerkelijke kleur; met de huidige

druktechnieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweergave niet mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de telefonische klantenservice van Citroën of ga naar www.citroën.nl. Neem voor meer informatie over de diensten van Citroën contact op met een van onze dealers. 
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MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA 
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app MYCitroën.
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