
SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS 
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1934 1939 1948
Citroën revolutionerede bilverdenen 
med modellen Traction Avant. Denne 
bil havde en helt særlig egenskab,  
der var årsag til navngivningen:  
Bilen var forhjulstrukket.

Citroën lancerede varevognen TUB med 
et moderne design, der bl.a. inklude-
rede en skydedør til læsning. Dens  
efterfølger var Type H, som blev  
lanceret i 1948.

2CV blev designet til at være  
"en økonomisk og sikker bil, der  
var i stand til at transportere  
4 personer og 50 kg bagage  
med mest mulig komfort".

Citroën lancerede CX-modellen, 
som havde en motor-gearkasseenhed 

foran, hydropneumatisk affjedring 
med konstant højde, en konkav 

 bagrude og et futuristisk instrument-
bord. Innovationer, der sikrede  

den stor succes.

1974
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Efter hittet og musikvideoen 
"Joli Dragon" i 90’erne helliger  
Le Tone sig musikken i 15 år 
for derefter gradvist at bevæge 
sig over mod illustrationen. 

Fra 2011 begynder han at udstille sine værker 
bl.a. i Centre Pompidou. Selv om han beundrer 
kunstnere som behersker farver, indrømmer Le 
Tone at have en svaghed for sort og hvid. 
Han bruger derfor filtpen til at illustrere og fortælle 
sine simple historier.

19681955
Tiden er kommet til lette og  
smidige biler som Ami 6,  
Dyane og Méhari; en original 
offroader til enhver brug.

På biludstillingen i Paris i 1955 tiltrak DS 19 sig stor 
opmærksomhed med sit UFO-lignende design og 
sine aerodynamiske linjer. Den var designet af 
Flaminio Bertoni, og dens futuristiske look gav den 
tilnavnet "Den flyvende tallerken". På sin første dag 
fik DS en ordre på hele 12.000 eksemplarer!

Citroën opnåede en imponerende sejrsrække med  
5 konstruktørtitler i VM i rally fra 1993 til 1997, 8 titler i 
WRC fra 2003 til 2012 og 3 titler 3 år i træk i WTCC  
(2014 til 2016). Med sin unikke indstilling og udprægede 
smag for udfordringen vender Citroën i 2017 tilbage til  
WRC med et mål for øje: Igen at blive nummer et.

2017

2016
Cxperience Concept er et nytænkt,  
kreativt design af en sedan i premium- 
klassen: En dristig silhuet, interiør med 
design-sæder og avanceret teknologi…  
Den har det hele. Og til stor glæde for  
alle entusiaster inden for bil-design.
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DE VIGTIGSTE PUNKTER

SUV Citroën C5 Aircross

DYNAMISK DESIGN

SIDE 6 - 9

Stor hjuldiameter, høj frihøjde og Airbump®.  
SUV Citroën C5 Aircross siganlerer styrke  
og robusthed.

SPÆNDENDE UDVENDIGE 
KOMBINATIONER

SIDE 10 - 11

Afhængig af din personlige smag kan  
du vælge mellem 7 lakfarver, sort tag  
og 3 farvepakker.

PROGRESSIV 
HYDRAULISK 
AFFJEDRING™

SIDE 18 - 21

Denne unikke affjedring skaber en  
sand ”flyvende tæppe” effekt.

ADVANCED  
COMFORT SEATS®

SIDE 22 - 23

Sæderne med den fornyede  
konstruktion giver en unik følelse  
af at sidde i en stue, der kører.

3 RIGTIGE BAGSÆDER

SIDE 24 - 25

SUV Citroën C5 Aircross er den eneste  
SUV i klassen, der er udstyret med  
3 individuelle bagsæder, som har  
samme bredde og nedfældelige ryglæn.
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SUV Citroën C5 Aircross er fremstillet i Rennes, Frankrig. Certificeringen "Origine France Garantie" er 
udstedts af Bureau Veritas, hvilket er garanti for, at den endelige produktion udføres i Frankrig.

UOVERTRUFFEN RUMMELIGHED 
OG FLEKSIBILITET

SIDE 27

De 3 individuelle bagsæder kan skydes frem, til-
bage og nedfældes i vognbunden og ryglænene 

kan vippes bagud. Det gør SUV Citroën C5 
Aircross til den mest fleksible SUV i klassen!

NYESTE ONLINESYSTEM

SIDE 28-29

Der er anvendt 6 brugervenlige  
online-teknologier i kabinen.

17 HJÆLPEFUNKTIONER  
TIL KØRSLEN

SIDE 30 - 35

Herunder Highway Driver Assist: Et stort 
skridt på vej mod den selvkørende bil!

EAT8  
AUTOMATGEARKASSE

SIDE 36-37

8-trins automatgearkasse fra Citroën  
sikrer dig optimal effektivitet og komfort.

MAKSIMAL BAGAGERUMS- 
VOLUMEN PÅ 720 LITER

SIDE 26

Klassens mest rummelige bagagerum 
 selv med 5 passagerer ombord.
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DESIGN

SUV Citroën C5 Aircross, der er udstyret med den sidste 
nye Citroën Advanced Comfort® teknologi, er den mest 
komfortable og mest indretningsfleksible bil i sin klasse, 
hvilket gør den særligt funktionel og praktisk i hverdagen.

En ægte SUV med  
ekstra komfort og 
f leksibel indretning
UOVERTRUFFEN VELVÆRE OG RUMMELIGHED
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DESIGN

Energi og elegance

SUV Citroën C5 Aircross redefinerer standarden for 
SUV-design takket være sin stærke og bestemte 
udstråling. Den brede og imponerende front har 
designelementer fra alle Citroëns seneste modeller.  
Et godt eksempel er de integrerede Citroën-vinkler og 
Full LED-lyssignaturen i to niveauer*, som giver den et 
moderne og udtryksfuldt blik. Siden, der er kraftfuld 
og buet, samler glasfladerne hele vejen rundt og 
fremhæves af en forkromet liste, der danner en 
”C”-signatur omkring sideruderne. Baglygteenhederne 
i relief er forsynet med 4 aflange 3D-moduler med 
LED, der fanger blikket og fremhæver bilens bredde.

*Afhænger af udstyrsniveau.

MARKANT NÆRVÆR OG UNIK ATTITUDE
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DESIGN

7 LAKFARVER 

Hvid Perlemor (P) Grå Platinum (M)

Blå Tijuca (M)

Grå Artense (M)

Sort Perla Nera (M)

Hvid Banquise (S)

Rød Volcano (M)

Et hav af 
farvekombinationer

Med 7 lakfarver, tagfarve i sort Perla Nera* og  
3 farvepakker** i hhv. Sølv, Hvid og Rød fås  
SUV Citroën C5 Aircross i 30 forskellige 
farvekombinationer, hvilket giver dig rig mulighed 
for at sætte dit personlige præg på bilen.

EN BIL EFTER DIN SMAG

(S) = Standardlak (M) = Metallak (P) =  Perlemorslak.

* Option.
** Afhænger af udstyrsniveau / Option.
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4 TO-FARVEDE KOMBINATIONER

3 FARVEPAKKER:  SØLV, HVID OG RØD

Indsats i forkofanger Indsats under tagbøjler

Grå Artense (M)

Blå Tijuca (M)

Hvid Perlemor (P) Grå Platinum (M)

Indsats i Airbump®
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DESIGN

SÅ DU KAN FØLE DIG HJEMME

Den personlige udvendige styling fortsætter  
i kabinen. 
1 – Silica Grey*- indretningen er elegant og  
stilren med sort/ gråt stofbetræk til sæderne  
samt forkromede detaljer på instrumentbordet  
og dørpanelerne.

2 – Metropolitan Grey** indretningen med et 
raffineret touch: sæder i ægte, grafitfarvet Claudia -
læder og grafitfarvet stof samt forkromede detaljer 
og finish på instrumentbordet og dørpanelerne.

2 indretninger
af  kabinen

*Inkluderer ikke Advanced Comfort Seats®.

**Afhænger af udstyrsniveau / Option.

2

1
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Interiøret i SUV Citroën C5 Aircross har komfort og 
rummelighed i højsædet. Så snart du sætter dig ind, 
vil du føle dig tryg og beskyttet takket være den højt 
placerede førerplads og rummelige kabine. Det 
vandrette instrumentbræt integrerer på raffineret vis 
det teknologiske udstyr, herunder en 8" Touch 
Screen* og en 12” digital HD-skærm*.
Farverne og materialerne, der er inspireret af Citroëns 
oprindelige kerneværdier; kreativitet, teknologi og 
kørekomfort, er behagelige at se på og røre ved. 
Ligesom bilens ydre er interiøret designet til at matche 
dine ønsker og behov. Det kommer især til udtryk i 
det store udvalg af kvalitetsmaterialer, der bl.a. 
inkluderer stof og ægte Claudia-lædersæder** med 
den seneste Citroën Advanced Comfort® teknologi. 
Sammensætningen og de blanke, sorte design- 
elementer og forkromede detaljer giver SUV Citroën  
C5 Aircross et eksklusivt særpræg, der er er med 
til at fuldende følelsen af velvære og kørekomfort i 
absolut verdensklasse.

 
*Afhænger af udstyrsniveau.
**Afhænger af udstyrsniveau / Option.

Raffineret interiør
KOMFORT OG RUMMELIGHED



Praktisk 
indretning

Let og intuitiv
teknologi

Fred og ro 
 for sjælen 

En oplevelse
for sanserne

CITROËN ADVANCED COMFORT®

DCAD2016_CAC_PICTURES-02
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EN KOMFORTOPLEVELSE I TOPKLASSE

Citroën har udviklet et koncept, der sikrer optimal komfort for alle 
passagerer i bilen. Konceptet kaldes CITROËN ADVANCED 

COMFORT® og er baseret på teknologiske og intelligente  
løsninger, der øger velværet for både krop og sjæl.

Alle brugernes krav er taget i betragtning, hvilket bekræfter, at 
Citroën er modig og på forkant med udviklingen, når det gælder 
komfort. De fire hovedlinjer i konceptet bygger på: behagelige 
materialer og blid akustik, praktisk indretning, fred og ro for 
 sjælen, samt intuitiv teknologi.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

Panoramasoltaget leverer et fantastisk lysindfald 
og en følelse af velvære, både når det er åbent og 
lukket. Det gør hver enkelt køretur til en ekstra-
ordinær oplevelse. Alle i bilen nyder godt af det 
bemærkelsesværdige lys og udsyn i kabinen  
takket være panoramasoltagets gernerøse 
dimensioner og en glasoverflade, der måler  
over én meter i længden. 

Panoramasoltaget, der bl.a. er udstyret med 
anti-klem funktion, kommer desuden med to 
el-kontakter, som gør det muligt og helt enkelt   
at styre soltagets åbne-/lukkefunktion samt 
solgardinets position.

Panoramasoltag  
der kan åbnes*

LYSINDFALD FOR ALLE

* Option. 

Det viste interiør fås ikke i Danmark.
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Det høje komfortniveau i SUV Citroën C5 Aircross  
er typisk for Citroën. Udover den unikke rummelighed 
og det prægtige lysindfald i kabinen, har Citroëns 
designere sørget for at sikre alle i bilen en  
fremragende afskærmning for gener udefra: kørestøj 
og vindstøj reduceres gevaldigt takket være de 
forreste laminerede sideruder med støjdæmpning  
af dobbelt tykkelse og isolerende lag*. 
For en optimal passagerkomfort har SUV Citroën 
C5 Aircross også et unikt cirkulationssystem;  
Citroën Air Quality System*. Systemet registrerer  
evt. forurening i lufttilførslen udefra og aktiverer 
recirkulationsfunktionen.

Velvære
LYS OG KOMFORT

* Afhænger af udstyrsniveau.
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CITROËN
WORLD
EXCLUSIVE

Affjedringen i SUV Citroën C5 Aircross sætter nye standarder 
for kørekomfort. Systemet absorberer bumpene fra både store  
og små ujævnheder i vejen, så du nærmest får indtryk af at  
flyve henover vejen samtidig med, at karrosseriets stabilitet  
og den exceptionelle køredynamik bevares.

Progressiv Hydraulisk Affjedring ™*

CITROËN ADVANCED COMFORT®

"FLYVENDE TÆPPE"-EFFEKT

* Afhænger af motorer/udstyrsniveau.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

I forbindelse med store 
komprimeringer og  
udvidelser, sænker  
de hydrauliske stop 
støddæmperens 
bevægelse gradvist,  
og derved undgås bratte 
stop og tilbagespring. 

I forbindelse med mindre 
komprimeringer og 
udvidelser leverer stoppene 
en "flyvende tæppe"-effekt, 
idet de absorberer vejens 
ujævnheder i et omfang, 
der hidtil ikke har været  
set i bilverdenen.

Mens de klassiske affjedringer består af en støddæm-
per, en fjeder og et mekanisk stop, har affjedringerne  
i SUV Citroën C5 Aircross med Progressiv Hydraulisk 
Affjedring™* yderligere 2 hydrauliske stop; et til 
udvidelse og et til komprimering i begge sider.

En Citroën-innovation 
med unik komfort
EXCEPTIONEL  
ABSORBERINGSEVNE

* Afhænger af motor/udstyrsniveau.
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CITROËN 
WORLD 
EXCLUSIVE

CITROËN ADVANCED COMFORT®

SUV Citroën C5 Aircross hæver standarderne inden for 

kørekomfort, og har sæder, som har brede siddepuder  

og ryglæn, der er inspireret af møbeluniverset.

Den innovative konstruktion består af ekstra kompakt 

skum midt i sædet og en tyk teksturskum øverst, hvilket 

sikrer, at sædepuden altid føles blød - uden at du får 

fornemmelsen af at synke ned. Det har resulteret i en 

kørekomfort uden sidestykke, der kan mærkes på såvel 

korte som lange køreture.

 

Sæder med Citroën Advanced Comfort®*

EN DAGLIGSTUE PÅ 4 HJUL

* Afhænger af udstyrsniveau / Option.
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Det viste interiør fås ikke i Danmark.
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SUV Citroën C5 Aircross skiller sig ud fra de andre i klassen med  
sine 3 individuelle bagsæder. Sæderne er lige brede, hvilket sikrer 
samme komfort for passageren i midten, som for de øvrige passagerer. 
Alle 3 bagsæder kan skydes 150 mm frem eller tilbage, hvilket  
gør det muligt at optimere kabinerummeligheden eller  
bagagerumsvolumen til netop dine behov. Bagsædernes ryglæn er 
nedfældelige, og kan hver især indstilles i 5 forskellige positioner, 
hvilket giver en optimal komfort, og gør det muligt at få en flad 
bagagerumsbund takket være bagagerummets dobbeltbund.

3 individuelle bagsæder med 
samme bredde
OPTIMAL KOMFORT FOR ALLE

Det viste interiør fås ikke i Danmark.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

SUV CITROËN  
C5 AIRCROSS

OP TIL 

720 L
KLASSENS MEST RYMMELIGE 

BAGAGERUM MED 5 
PASSAGERER OMBORD
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Bagagerumsvolumen i SUV Citroën C5 Aircross  
er på 580 liter og kan udvides til hele 720 liter,  
når bagsæderne køres frem. Hermed opnår du  
det største bagagerum i klassen, og takket være  
de 3 individuelle, nedfældelige bagsæder kan 
bagagerumsvolumen øges helt op til 1.630 liter. 
Bagagerumsbunden kan indstilles i 2 højder og kan 
lægges helt fladt ned - også når bagsæderne er lagt 
ned. Selve bagklappen fås med elektrisk tilkobling*, 
der gør det muligt at åbne eller lukke den med blot 
en enkelt fodbevægelse under kofangeren.
 

*Afhænger af udstyrsniveau / Option. 

Det viste interiør fås ikke i Danmark.

Rummeligt bagagerum 
med elektrisk bagklap*
PLADS TIL DET HELE
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SUV Citroën C5 Aircross er den første model, der er 
udstyret med 8" Touch Screen, som har en reaktionstid  
og brugervenlighed, der hidtil kun har været forbeholdt 
smartphones. Dens placering er ideel, hvilket gør, at  
du kan anvende Citroën Connect Nav*, den seneste 
generation af 3D online-navigationssystemet, uden at 
skulle sænke blikket. Trafikmeldinger i realtid, lokal 
vejrudsigt, lokalisering og priser på parkeringspladser eller 
på tankstationer, søgning efter lokale interessepunkter 
(POI) og visning af farezoner; alt er til din rådighed, så du 
kan blive hjulpet trygt frem til dit bestemmelsessted.

Online-navigation i 3D

TEKNOLOGIER

ALT LIGE VED HÅNDEN

* Afhænger af udstyrsniveau / Option.

Det viste interiør fås ikke i Danmark.
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TEKNOLOGIER30



Med dette system, der er velegnet på alle typer 
veje, kan du delvist overlade kørslen til bilen. 
Vælg blot en programmeringshastighed fra 30 
km/t, hvorefter systemet holder SUV Citroën C5 
Aircross korrekt placeret på vejbanen ved at følge 
de hvide striber. Da SUV Citroën C5 Aircross er 
koblet til den adaptive fartpilot med Stop & Go 
funktion*, kan den standse og genstarte 
automatisk afhængig af den forankørende bil. Du 
behøver således ikke at aktivere speeder og rat, 
da bilen selv styrer disse funktioner. Systemet 
kræver kun at føreren har hænderne på rattet, 
for at funktionen forbliver aktiv. Og du kan til 
enhver tid genoptage kontrollen over bilen ved  
at træde på bremsen, justere på rattet eller 
deaktivere systemet.

 
 
 

* Afhænger af udstyrsniveau / Option.  

OBS: Kun tilgængelig på versioner med EAT8 gearkasse.

Highway Driver Assist™*
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ADAPTIV FARTPILOT MED  
STOP & GO FUNKTION*

Et kamera og en radar registrerer den forankørende bil, og ved 
enten at sænke eller øge hastigheden holder systemet automatisk 
en sikkerhedsafstand, som på forhånd er valgt af dig. 
Hvis det bliver nødvendigt, bringer systemet også bilen til fuld 
standsning. Ligeledes kan systemet også starte bilen igen,  
uden at du behøver at foretage dig noget.

ACTIVE  
SAFETY BRAKE
Dette nødbremsesystem 
begrænser risikoen for 
sammenstød. Det fungerer fra 
og med 5 km/t og registrerer 
både stillestående genstande, 
genstande i bevægelse samt 
fodgængere. Hvis der 
registreres risiko for kollision, 
modtager du en advarsel. Hvis 
der ikke er nogen reaktion fra 
dig, bremser systemet 
automatisk bilen.

HIGHWAY DRIVER
ASSIST™ *

Denne teknologi gør det muligt 
for dig delvist at overlade 
kørslen til bilen. Systemet 
fastholder bilens position på 
vejbanen og styrer standsning 
og genstart afhængigt af den 
forankørende bil.

ADAPTIV  
FARTPILOT*

Et kamera registrerer den 
forankørende bil, og ved enten 
at sænke eller øge 
hastigheden holder systemet 
automatisk den 
sikkerhedsafstand, som på 
forhånd er valgt af dig. 
Systemet er funktionsdygtigt, 
når bilen kører over 30 km/t.

* Afhænger af udstyrsniveau / 
Option. OBS: Kun tilgængelig på 
versioner med EAT8 gearkasse.

* Afhænger af udstyrsniveau / 
Option. OBS: Kun tilgængelig på 
versioner med EAT8 gearkasse.

* Afhænger af udstyrsniveau
OBS: Kun tilgængelig på versioner 
med manuel gearkasse

17 sikkerheds- og hjælpefunktioner til kørslen

TEKNOLOGIER32



COFFEE  
BREAK ALERT
Systemet advarer dig, når det 
er tid til at holde en pause 
efter længere tids kørsel. 
Systemet aktiveres automatisk 
efter to timers kørsel med en 
hastighed over 65 km/t. 

UOPMÆRKSOMHEDS-
ALARM*

Systemet vurderer, om du er 
uopmærksom ved at registrere 
afvigelser i bilens kurs i forhold 
til de hvide striber på vejen. 
Denne funktion er særligt 
velegnet på motorveje og 
motortrafikveje, hvor 
hastigheden er over 65 km/t.

KOLLISIONSALARM

System der advarer dig om, at der er risiko for at kollidere  
med den forankørende bil. Du kan selv indstille 
sikkerhedsafstanden, og systemet hjælper med at overholde 
denne. Dette system fungerer fra og med 30 km/t og  
anvender en radar, der er placeret i bilens front.

AKTIV 
VEJSTRIBEALARM
Dette system fungerer ved 
hjælp af et kamera, som 
genkender både stiplede og 
fuldt optrukne vejstriber.  
Når bilen nærmer sig en 
vejstribe, uden at blinklysene 
er blevet aktiveret, drejer rattet 
gradvist modsat for at holde 
bilen i den oprindelige 
vejbane. Denne teknologi 
bekæmper uopmærksomhed 
fra førerens side.

* Afhænger af udstyrsniveau / Option.
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17 sikkerheds- og hjælpefunktioner til kørslen

TEKNOLOGIER

NØGLEFRI ADGANG 
OG START *

Dette system gør det muligt 
at låse bilen op og starte 
motoren uden at du behøver 
at tage nøglen op ad 
lommen. Bilen registrerer 
automatisk, at du har nøglen 
på dig, når du nærmer dig 
køretøjet, og giver dig nem  
og hurtig adgang.

UDVIDET SKILTEGENKENDELSE 
MED HASTIGHEDS ANBEFALING*
Dette system informerer dig løbende om hastighedsgrænserne under 
kørslen. Et kamera placeret i bilens front registrerer automatisk 
hastighedstavlerne på vejen, og giver dig mulighed for at acceptere  
den anbefalede hastighed og aktivere bilens fartpilot eller hastigheds-
begrænser. Som noget helt nyt kan SUV Citroën C5 Aircross fås med  
en udvidet skiltegenkendelse*, der ligeledes registrerer  « Stop », 
« Indkørsel forbudt » og « Overhaling forbudt » skilte.

* Afhænger af udstyrsniveau / Option.* Afhænger af udstyrsniveau / Option.

AUTOMATISK SKIFT 
MELLEM NÆRLYS OG 
FJERNLYS*

Systemet skifter automatisk 
mellem fjern- og nærlys 
afhængigt af trafikken, når der 
registreres modkørende eller 
overhalende biler. Dette 
system sikrer optimal belysning 
både dag og nat.

* Afhænger af udstyrsniveau.

AKTIV 
BLINDVINKELALARM

Dette overvågningssystem er 
meget nyttigt på flere typer 
veje og fortæller dig, når der er 
en bil i den blinde vinkel ved, 
at en orange diode i 
sidespejlene lyser. Systemet 
korrigerer ligeledes bilens 
kurs, hvis bilerne kommer for 
tæt på hinanden.
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HILL ASSIST

Dette system forhindrer, at 
bilen ruller frem eller tilbage 
på skrånende vej, når 
bremsepedalen slippes. 
Systemet aktiveres automatisk 
på skråninger over 3% ved  
at stabilisere bilen i ca. 2 
sekunder. 
Du kan således roligt flytte 
foden fra bremsepedalen til 
speederen, uden at bilen 
begynder at rulle.

BAKKAMERA  
MED TOP REAR 
VISION 

Så snart der skiftes til bakgear, 
viser bakkameraet på bilens 8” 
Touch Screen et rekonstrueret 
billede i en vinkel på 180° af 
udsynet bagtil. Når bilen 
nærmer sig en forhindring, 
zoomer kameraet automatisk 
ind, hvilket gør det nemt at 
vurdere afstanden til 
genstanden og parkere bilen.

PARK ASSIST *

Funktionen Park Assist* er en 
aktiv parkeringsassistent til 
hjælp til parallelparkering og 
parkering i bås. På din 
anmodning registrerer 
systemet automatisk en plads 
og overtager dernæst 
styringen. Systemet inkluderer 
hånd- og fodfri** betjening,  
så du kan parkere sikkert.

STATISK SVINGLYS

Det statiske svinglys sender en 
ekstra lyskegle ind i indersiden 
af svinget og øger dermed 
sigtbarheden og sikkerheden.

ELEKTRISK 
PARKERINGSBREMSE

Dette system fungerer på to 
måder: Parkeringsbremsen 
aktiveres automatisk, når 
motoren slukkes, og 
deaktiveres, når bilen sættes i 
gang. Det er også mulig at 
aktivere og deaktivere 
parkeringsbremsen manuelt via 
en knap i bilens midterkonsol.

* Afhænger af udstyrsniveau / Option.
**  Kun tilgængelig på versioner med 

EAT8 gearkasse.
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TEKNOLOGIER

Den internationale pris som årets motor i 2018 er af juryen for ”The 
International Engine of the Year Awards” tildelt PureTech 110* og 
PureTech 130-benzinmotorerne i kategorien 1 til 4 liter. Prisen er  
indstiftet af det britiske magasin "Engine Technology International".

* PureTech 110 er ikke tilgængelig på SUV Citroën C5 Aircross.

SUV Citroën C5 Aircross er udstyret med en 
effektiv og højtydende Euro 6.2-motor, som  
sikrer dig større køreglæde. Motorprogrammet  
består af 2 benzinversioner og 3 dieselversioner 
med 130 og 180 hk.

Effektive motorer

BENZIN- OG DIESELMOTORER
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Udover den manuelle 6-trins gearkasse, MAN6,  
fås SUV Citroën C5 Aircross også med 8-trins 
automatgearkasse, EAT8. Den er endnu mere 
effektiv, da den reducerer brændstofforbruget med 
op til 7% i forhold til EAT6, især på grund af de  
2 ekstra gear. Samtidig sikrer den en glidende 
overgang mellem gearskiftene takket være den 
optimerede momentudveksling mellem motoren  
og gearkassen. Med gearskiftegrebene ved rattet  
er det ligeledes muligt manuelt at skifte gear uden 
at den automatiske funktion deaktiveres.

EAT8 
automatgearkasse*

KØREKOMFORT PÅ HØJESTE NIVEAU

* Afhænger af version.

Det viste interiør fås ikke i Danmark.
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UDSTYR

FÆLGE OG HJULKAPSLER

DIMENSIONERUDVALG AF TILBEHØR

BESKYTTELSESOVERTRÆK
TIL INDENDØRS PARKERING

TABLET-HOLDER

CYKELHOLDER PÅ ANHÆNGERTRÆK

KØLEBOKS

Værdi i mm
*   Bilens bredde m./u. udfoldede sidespejle
**Bilens højde m./u. tagrails.

17" ALUFÆLG
ELLIPSE

DIAMANTSLEBEN
19" ALUFÆLG

ART BLACK

18" ALUFÆLG
SWIRL

DIAMANTSLEBEN
19" ALUFÆLG

ART

17" HJULKAPSEL
PENTAGON

G A R A N T I E

FABRIKSGARANTI: 2 ÅR. Reparation eller udskiftning af defekte dele. Citroën Assistance 24/7.

LAKGARANTI: 3 ÅR for personbiler. 2 år for varebiler

GARANTI MOD GENNEMTÆRING: 12 ÅR for personbiler. 5 år for varebiler.

For mere information, se betingelser hos din Citroën-forhandler
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Se hele CITROËNs modelprogram på www.citroen.dk A
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