NOUL CITROËN
C5 AIRCROSS SUV
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Revelaţia French Touch a anilor
cu hitul „Joli Dragon”, Le Tone
dedică muzicii timp de 15 ani,
după care se orientează treptat
spre realizarea de ilustraţii.
Din 2011, creaţiile sale au fost
expuse în special la Centrul de design Pompidou.
Deși îi admiră pe artiștii care stăpânesc culorile,
Le Tone își mărturisește slăbiciunea pentru grafica
în alb și negru, tehnică pe care o utilizează pentru
a relata povești simple, desenate cu tuș în creaţiile
sale.
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1974
Citroën lansează CX. Un mix de
inovaţii tehnice ale Mărcii și design
avansat, acest model propune un
ansamblu motor-cutie de viteze
poziţionat în faţă, suspensie
hidropneumatică sofisticată, lunetă
concavă și tablou de bord futurist,
inovaţii care îi vor asigura o carieră de
succes.

Conceptul Cxperience reinventează
codurile berlinei vârf-de-gamă.
Acesta se remarcă printr-o siluetă
îndrăzneaţă și un interior cu decoruri
premium, la care se adaugă
tehnologii high-end ce inspiră lumea
designului automobilistic.

1934
Citroën revoluţionează peisajul
automobilistic cu modelul Traction
Avant care, după cum sugerează și
numele său, beneficiază de roţi motrice
la nivelul punţii din faţă.
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1939
Citroën lansează modelul le Tub, un concept
modern cu ușă laterală culisantă pentru
facilitarea încărcării. Tipul H îi va succeda în
1948.

1948
Modelul 2 CV este conceput pentru a fi
„un autovehicul economic și sigur, capabil
să transporte 4 persoane și 50 kg
de bagaje într-un confort maxim”.

1955
Prezentat la Salonul Auto de la Paris din
1955, DS duce designul futurist pe noi
culmi. Forma aerodinamică concepută
de Flaminio Bertone, a contribuit la
porecla sa „farfurie zburătoare”.
Interiorul său este la fel de avansat.

1968
A venit vremea mașinilor ușoare și
rapide, precum Ami 6 și Dyane, fără
a uita de Mehari, un automobil
original, adaptat tuturor drumurilor
și cerinţelor.

2017
Câștigător al Cupei Mondiale Rallye-Raid pentru constructori auto
de 5 ori între 1993 și 1997, cu 8 titluri WRC obţinute între 2003 și
2012 și 3 titluri consecutive în trei ani de activitate în WTCC (din
2014 până în 2016), Citroën demonstrează, an după an,
excepţionala sa competivitate. Cu o stare de spirit unică și orientată
către aventură, marca revine în 2017 în WRC cu un singur obiectiv:
să redevină o referinţă.
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Noul Citroën C5 Aircross SUV
Comfort class SUV .
CITROËN C-ZERO

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN E-MEHARI

CITROËN C3

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN BERLINGO
(DISPONIBIL PE DIMENSIUNEA M

Un Citroën pentru fiecare

Atât în oraș, cât și în afara acestuia, te vei bucura de plăcerea și
senzaţia de confort resimţite la bord, valori care au reprezentat
dintotdeauna marca CITROËN.

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

(DISPONIBLE EN XS – M – XL)
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GAMA
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Noul Citroën C5 Aircross SUV
în 10 avantaje esenţiale
DESIGN DINAMIC

Roţi de mari dimensiuni, gardă la sol ridicată,
Airbump®. SUV-ul se remarcă prin stilul
robust, lipsit de agresivitate.
PAG. 12 - 13

30 DE COMBINAŢII
PENTRU EXTERIOR

7 culori de caroserie, plafon negru opţional,
3 pachete cromatice și 4 modele de jante din
aliaj pentru o personalizare pe gustul tău.

PAG. 16 - 17

SUSPENSII CU
AMORTIZARE HIDRAULICĂ
PROGRESIVĂ®
Tehnologie Citroën propusă în exclusivitate
mondială, pentru un efect de „covor zburător”.
PAG. 28 - 31

SCAUNE ADVANCED
COMFORT

Oferind un confort de neegalat, aceste scaune
creează o senzaţie unică, de interior de salon
contemporan.
PAG. 32 - 33

3 SCAUNE SPATE
INDIVIDUALE

Singurul SUV din categoria sa echipat cu trei
scaune individuale de aceeași dimensiune.
PAG. 36 - 37
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SPAŢIU INTERIOR ȘI
MODULARITATE DE NEEGALAT

În același timp rabatabile, culisabile și
înclinabile, cele 3 scaune spate fac din acest
SUV cel mai modulabil din segmentul său.
PAG. 38 - 39

PORTBAGAJ GENEROS
DE PÂNĂ LA 670L

Spaţios și versatil, Noul C5 Aircross SUV
este echipat cu cel mai mare portbagaj
din clasa sa.
PAG. 40 - 41

CONECTIVITATE
DE ULTIMĂ GENERAŢIE

6 tehnologii intuitive de conectivitate
te întâmpină la bord.
PAG. 46 - 49

20 DE SISTEME
DE ASISTENŢĂ LA CONDUS
Printre care Highway Driver Assist, un pas
important către condusul autonom.

PAG. 52 - 55

NOUA CUTIE DE VITEZE
AUTOMATĂ EAT8

Pentru un plus de eficienţă și plăcere la condus.
PAG. 56 - 57

7

sumar
P. 10 – DESIGN
P. 22 – CITROËN ADVANCED COMFORT®
P. 44 – TEHNOLOGII
P. 60 – ECHIPAMENTE

8

SUMAR

9

Modular și confortabil:
un SUV veritabil
STARE DE BINE ȘI SPAŢIU LA BORD
DE NEEGALAT
Ambasador al programului Citroën Advanced Comfort®,
Noul Citroën C5 Aircross SUV este unul dintre cele mai
modulare și confortabile SUV-uri din categoria sa, un
adevărat partener în viaţa de zi cu zi.
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Energie și eleganţă
PREZENŢĂ PUTERNICĂ
ȘI ATITUDINE UNICĂ
Cu o atitudine puternică și hotărâtă, Noul Citroën C5
Aircross SUV redefinește codurile SUV-urilor.
Impunător și îndrăzneţ, cu un design elegant și
contemporan, SUV-ul nu are nicio urmă de aroganţă.
Partea frontală se remarcă prin dublul chevron
inconfundabil și farurile full LED pe două nivele.
Liniile laterale sunt puternic curbate. Suprafeţele vitrate
înlănţuite în 360° sunt subliniate de o semnătură
cromată în forma literei „C”. Blocurile optice spate
în relief sunt prevăzute cu 4 module 3D LED alungite,
care pun în valoare lăţimea mașinii.
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Putere și control
GRIP CONTROL CU
HILL ASSIST DESCENT*
Noul Citroën C5 Aircross SUV poate să se aventureze
pe orice drum, beneficiind de motricitate în toate
condiţiile, graţie tehnologiei Grip Control. Sistemul
are cinci moduri care pot fi selectate cu ajutorul
comenzii situate pe consola centrală. Și pentru a
coborî orice pantă în deplină siguranţă, funcţia
Hill Assist Descent ajută la reducerea riscului de
alunecare sau de accelerare a vehiculului în timpul
coborârii, atât în timpul rulării cu faţa, cât și cu
spatele.
* Opţional.
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7 CULORI DE CAROSERIE

30
de combinaţii

Blanc Nacré

4 COMBINAŢII BI-TON

Gris Platinium
Gris Acier

Blanc Nacré

Gris Platinium

diferite

PENTRU A-ŢI PERSONALIZA
MAȘINA
Cu 7 culori de caroserie și opţiunea bi-ton
Noir Perla Nera pentru plafon, Noul
Citroën C5 Aircross SUV propune 30 de
combinaţii pentru a-ţi personaliza mașina
după propriile gusturi. Există și 3 pachete
cromatice, Silver Anodised, White
Anodised și Red Anodised, care includ
inserţii elegante pe bara faţă, protecţiile
Airbump și sub barele pentru plafon. Cele
trei modele de jante elegante din aliaj
oferă mai multe posibilităţi de
personalizare.

Rouge Volcano

Bleu Tijuca
3 PACHETE CROMATICE: RED ANODISÉ, SILVER ANODISÉ ȘI WHITE ANODISÉ

Blanc Banquise

Noir Perla Nera
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Bleu Tijuca

Gris Acier

Inserţii bară faţă

Inserţii Airbump®

Inserţii sub barele longitudinale plafon
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Interior rafinat
STARE DE BINE ȘI SPAŢIU LA BORD
De îndată ce deschizi portiera, senzaţia de confort
și spaţiu te cuprinde instant. Fă-te comod și bucură-te
de poziţia de condus înaltă, vizibilitatea excelentă
și liniile elegante. Planșa de bord orizontală
integrează în mod subtil echipamente ușor de utilizat,
precum tableta tactilă de 8". Culorile și materialele
atent selectate, precum tapiţeria textilă sau mixtă
sunt inspirate din universul călătoriei și al bagajelor.
Combinaţia între inserţiile de negru lucios
și ornamentele cromate subliniază atenţia acordată
detaliilor.
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3 ambianţe
de interior
PENTRU A TE SIMŢI CA ACASĂ
La fel ca exteriorul, designul interior poate fi
personalizat în funcţie de preferinţe.
Ambianţa standard oferă un design sobru și
rafinat, graţie garnisajului scaunelor cu ţesătură
Silica Grey.
Tapiţerie textilă Wild Grey: material textil Stone
Grey cu efect vizual de piele neagră + Scaune
Advanced Comfort®.
Rafinată și subtilă, Ambianţa Metropolitan Grey*
propune un mix de piele granulată Graphite și
material textil gri Graphite pentru scaune, la care
se adaugă o bandă de culoare gri deschis.
Consola centrală și partea superioară a planșei de
bord sunt puse în valoare de aceeași nuanţă gri.
* Opţional pe LIVE şi FEEL, standard pe SHINE.
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deplasări
fără efort

DCAD2016_CAC_PICTURES-02

starelade
bine
bord

RELAXARE CÂT CUPRINDE
Citroën a dezvoltat un concept orientat către
confortul general al fiecărui pasager.
Sub denumirea CITROËN ADVANCED COMFORT®,
această abordare constă în soluţii inovatoare,
tehnologice și inteligente, care ajută la relaxarea fizică
și psihică a pasagerilor. Sunt luate astfel în considerare
toate așteptările clienţilor, confirmând legitimitatea,
curajul și evoluţia mărcii Citroën în materie de confort auto.
Patru mari tendinţe contribuie la formula acestui confort:
plăcerea contactului cu materialele, caracterul practic în toate situaţiile,
ambianţa prietenoasă și, în sfârșit, tehnologia intuitivă, utilă.

spaţii
inteligente

facilităţi
practice
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O reală sursă de confort
LUMINOZITATE ŞI FINEŢE
Noul Citroën C5 Aircross SUV inovează prin confortul
său global, specific Mărcii, chiar și în cele mai delicate
situaţii. Spaţiul interior excepţional este și o sursă de
relaxare graţie parbrizului dublu laminat cu strat
izolator. Zgomotele produse de vânt și de anvelope
sunt reduse la minimum. Noul SUV propune, pentru
confortul optim al pasagerilor, un sistem de purificare
a aerului din habitaclu, AQS (Air Quality System)*
care detectează poluarea exterioară a aerului și îl
filtrează prin reglarea automată a modului de
circulaţie din habitaclu.
* În funcţie de versiune.
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Plafon vitrat panoramic
culisant *
LUMINOZITATE PENTRU TOATĂ LUMEA
Plafonul vitrat panoramic oferă o luminozitate
excepţională și o senzaţie de stare de bine,
fie că este închis sau deschis, făcând din fiecare
traseu o experienţă cu totul unică.
Graţie dimensiunilor generoase, șoferul și pasagerii
se bucură de o lumină și o vizibilitate remarcabile.
Două comenzi electrice permit activarea într-o
manieră intuitivă a funcţiei de deschidere a plafonului
culisant, cât și a poziţiei parasolarului, reglând astfel
nivelul luminozităţii.
* Opţional.
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EXCLUSIVITATE
MONDIALĂ
CITROËN

Suspensii cu
Amortizare Hidraulică Progresivă ®
PENTRU UN EFECT DE „COVOR ZBURĂTOR”
Prezentate în exclusivitate mondială, suspensiile Noului Citroën C5
Aircross SUV oferă un confort inedit la rulare. Această inovaţie filtrează
imperfecţiunile și denivelările drumului și asigură stabilitatea caroseriei
și un dinamism excepţional.
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O inovaţie Citroën
pentru un confort
de neegalat
CALITATE EXCEPŢIONALĂ
A SISTEMULUI DE SUSPENSIE
Principiul de funcţionare a suspensiilor cu Amortizare
Hidraulică Progresivă (Progressive Hydraulic CushionTM)
este simplu: în timp ce o suspensie clasică este formată
dintr-un amortizor, un arc și un limitator mecanic, soluţia
adoptată de Citroën adaugă două amortizoare hidraulice
care controlează compresia și revenirea suspensiilor.
Te poţi bucura astfel de un confort inedit.

Aceste amortizoare
încetinesc gradual
mișcarea arcurilor,
evitându-se astfel șocurile
și efectul de balansare
atunci când are loc o
compresie și un recul
puternic.

La compresiile și
decompresiile ușoare,
aceste amortizoare oferă
senzaţia de „covor
zburător”, filtrând
denivelările drumului.
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EXCLUSIVITATE
MONDIALĂ
CITROËN

Scaune Advanced Comfort *
UN LIVING PE 4 ROŢI
Noul Citroën C5 Aircross SUV este echipat cu scaune
largi și confortabile, inspirate din universul mobilierului,
ce oferă pasagerilor sentimentul că se află într-un living.
Dotate cu spumă densă în mijloc și cu spumă texturată
la suprafaţă, acestea oferă susţinere și stare de bine
la bord. Rezultatul este un confort la condus la un alt
nivel, fie că te deplasezi în mediul urban, fie că te afli
într-o călătorie lungă.
* În dotare standard dacă se comandă ambianţele cu cost.
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Scaune încălzite *
STARE DE BINE ABSOLUTĂ
Noul Citroën C5 Aircross SUV propune un nivel
premium de confort pentru scaunele faţă, care
sunt încălzite.
Beneficiind de scaune faţă cu reglaj pe înălţime,
tetiere faţă reglabile vertical și longitudinal, SUV-ul
este relaxant în adevăratul sens al cuvântului, toate
scaunele oferind un sprijin optim întregului corp.
* Opţional.
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3 scaune spate individuale
CONFORT PENTRU TOŢI PASAGERII
Cu cele 3 scaune spate individuale având aceeași lăţime, Noul Citroën
C5 Aircross SUV se distinge pe segmentul său. Graţie lăţimii identice
a acestora, acestea asigură același confort atât pentru pasagerul din mijloc,
cât și pentru ceilalţi pasageri. Rabatabile la 150 mm, acestea optimizează
spaţiul la bord sau volumul portbagajului în funcţie de nevoile tale.
Înclinabile, ele oferă 5 poziţii diferite, pentru un confort optim.
Escamotabile, ele permit formarea unei podele plate.
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Spaţiu interior de neegalat
CEL MAI MODULABIL SUV
DIN CATEGORIA SA
Spaţiul interior al Noului Citroën C5 Aircross SUV
poate fi organizat după preferinţe graţie scaunelor
spate culisante, înclinabile și escamotabile.
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Portbagaj
accesibil și spaţios
FIECARE LUCRU ÎŞI ARE LOCUL SĂU
Noul Citroën C5 Aircross SUV propune un portbagaj
spaţios de 580l, extensibil până la 720l cu scaunele
spate avansate la maximum, oferind cel mai generos
portbagaj din segment. Cu scaunele spate
escamotate, portbagajul ajunge la 1.630l.
Graţie sistemului inteligent de pliere, portbagajul
oferă o podea pe două niveluri. Acest spaţiu flexibil
poate fi accesat destul de ușor, graţie sistemului
hands-free de deschidere și închidere a hayonului
printr-o simplă trecere a piciorului pe sub bara
de protecţie spate.

VOLUM PORTBAGAJ

CITROËN
C5 AIRCROSS SUV
PÂNĂ LA

720L
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Spaţii de depozitare
inteligente
PRACTICE ŞI FUNCŢIONALE
Stare de bine la bord înseamnă și a avea suficient
spaţiu pentru tot ceea ce îţi este necesar. Din acest
motiv, Noul Citroën C5 Aircross SUV dispune
de numeroase spaţii de depozitare.
SUV-ul răspunde tuturor tipurilor de utilizare graţie
spaţiului generos aflat sub cotiera centrală, a cărei
secţiune refrigerată poate găzdui o sticlă de 1,5 l,
torpedoului și buzunarelor portierelor de mari
dimensiuni. Noul model dispune și de o zonă de
depozitare generoasă aflată în faţa consolei centrale,
dotată cu încărcător wireless cu inducţie magnetică*
pentru smartphone.
* În funcţie de versiune.
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Tehnologie utilă,
de ultimă generaţie
SISITEME INTUITIVE
DE ULTIMĂ GENERAŢIE
Ultra-conectat, Noul Citroën C5 Aircross SUV oferă
6 tehnologii avansate de conectivitate care permit o
continuitate între universul digital și mașină. În plus,
20 de sisteme de asistenţă la condus* dedicate
siguranţei îţi fac viaţa la bord mai ușoară și mai plăcută.
Combina de bord cu display TFT de 12,3"* personalizabil
îţi oferă acces și control la toate aceste sisteme.
* În funcţie de versiune.
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Navigaţie conectată
în timp real, la îndemână
TOTUL LA VÂRFUL DEGETELOR TALE
Tableta tactilă de 8" cu ecran tactil capacitiv de ultimă
generaţie controlează totalitatea funcţiilor mașinii, oferind
în același timp acces instant la smartphone-ul tău.
Ideal amplasată, aceasta invită, fără a lua ochii de la drum,
la utilizarea Citroën Connect Nav*, care oferă informaţii
despre trafic în timp real, localizare și preţ al carburanţilor
și al parcărilor, sau, mai mult, despre condiţiile
meteorologice. Poţi căuta puncte de interes local și poţi fi
avertizat în timp util cu privire la eventualele probleme.
Cu alte cuvinte, beneficiezi de tot ce ai nevoie pentru a te
bucura de un condus relaxat.
* În funcţie de versiune.
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Aplicaţii interactive
MIRROR SCREEN
Graţie acestei funcţii (prin intermediul aplicaţiilor
Android Auto, Apple CarPlayTM și Mirror Link®) poţi
conecta smartphone-ul și poţi accesa aplicaţiile
compatibile cu interfaţa ecranului tactil.
În funcţie de telefon, aplicaţiile pot fi comandate vocal
pentru a păstra în permanenţă privirea asupra drumului.

ConnectedCAM Citroën®*
Acest sistem de înregistrare video poziţionat în partea
superioară a parbrizului utilizează tehnologia full HD
GPS și este dotat cu un card de memorie integrat
de 16GB, ce permite distribuirea de imagini
și filme din viaţa de zi cu zi pe care le poţi
descărca prin intermediul e-mailului sau le poţi
distribui pe reţelele de socializare. O altă funcţie:
în cazul unui accident, camera salvează automat
înregistrările video. Acest sistem poate fi
deconectat în orice moment.
* |n funcţie de versiune.
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Highway Driver Assist *
UN PRIM PAS
SPRE CONDUSUL SEMI-AUTONOM
Highway Driver Assist* reprezintă un pas
important către condusul semi-autonom.
Este suficient să selectezi o viteză mai mare
de 30 km/h pentru ca acest sistem să menţină
Noul Citroën C5 Aircross SUV pe banda de
rulare, respectând marcajele rutiere de pe drum.
Cuplat la regulatorul de viteză adaptiv cu funcţie
Stop&Go, Noul Citroën C5 Aircross SUV se
oprește și repornește în mod automat în funcţie
de mișcarea vehiculului care se află în faţa
acestuia. Pentru ca sistemul Highway Driver
Assist să rămână activ, mâinile conducătorului
auto trebuie să rămână pe volan și este posibil,
bineînţeles, ca acesta să reia controlul în orice
moment.
* În funcţie de versiune.
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20 de sisteme de siguranţă și asistenţă la condus

HIGHWAY DRIVER
ASSIST *
Această tehnologie reprezintă
un pas important către
condusul semi-autonom.
Sistemul menţine viteza și
poziţionarea vehiculului pe
banda de rulare și gestionează
oprirea și repornirea în funcţie
de mișcarea vehiculului situat
în faţă.

REGULATOR DE
VITEZĂ ADAPTIV
CU FUNCŢIE
STOP & GO *
Sistemul detectează, cu
ajutorul unei camere video
și unui radar, vehiculul situat
în faţă, menţinând în mod
automat o anumită distanţă
de siguranţă aleasă de
conducătorul auto, intervenind
asupra frânei și acceleraţiei,
până la oprirea completă a
vehiculului. Acesta poate să
repornească fără intervenţia
șoferului. Dispozitivul este
disponibil pe toate versiunile
echipate cu EAT8.

REGULATOR DE
VITEZĂ ADAPTATIV *

ACTIVE
SAFETY BRAKE

AVERTIZARE
RISC DE COLIZIUNE

COFFEE
BREAK ALERT

AVERTIZARE ATENŢIE
ȘOFER *

Sistemul detectează, cu
ajutorul unei camere video,
vehiculul situat în faţă
menţinând în mod automat
o anumită distanţă de
siguranţă aleasă în prealabil
de conducătorul auto,
intervenind asupra frânei
și acceleraţiei. Sistemul
funcţionează la viteze
mai mari de 30km/h.

Acest sistem de frânare de
urgenţă limitează riscul de
coliziune. Sistemul se activează
la o viteză mai mare de 5km/h
atunci când este detectat un
obstacol fix sau mobil sau un
pieton. Atunci când este
detectat un risc de coliziune,
sistemul emite un avertisment
pentru conducătorul auto.
Dacă acesta din urmă nu
reacţionează, sistemul
frânează în mod automat.

Această funcţie avertizează
conducătorul auto în cazul
unei coliziuni iminente cu
vehiculul din faţă, menţinând
distanţa potrivită faţă de
acesta. Sistemul
funcţionează la viteze mai
mari de 30km/h, graţie unui
radar amplasat în faţă.

Sistemul avertizează șoferul
când este timpul să facă o
pauză sau după ce acesta a
condus mai mult de 2 ore
cu o viteză de peste 65km/h.

Acest sistem evaluează atenţia
șoferului, identificând abaterile
de la traiectorie în raport cu
marcajele de pe carosabil.
Această funcţie este adaptată
în special pentru șoselele
rapide (viteză de peste
65 km/h).

AVERTIZARE ACTIVĂ
DE PĂRĂSIRE
INVOLUNTARĂ A
BENZII DE RULARE
Utilizând o cameră video
plasată în partea superioară
a parbrizului, sistemul permite
identificarea liniilor de marcaj
rutier și rectifică traiectoria
vehiculului avertizând
conducătorul auto despre
detectarea unui risc
de părăsire a benzii de rulare.

SISTEM
DE SUPRAVEGHERE
A UNGHIULUI MORT *

COMUTARE
AUTOMATĂ A
LUMINILOR DE DRUM*

Acest sistem avertizează
conducătorul de prezenţa unui
alt vehicul în zonele de unghi
mort, prin semnalizarea cu un
led portocaliu pe sticla
retrovizorului de pe partea
în cauză. Este foarte util
pe autostrăzi sau alte drumuri
de mare viteză.

Sistemul schimbă automat
luminile de drum cu luminile
de întâlnire, în funcţie
de condiţiile de iluminat
și de circulaţie, datorită unei
camere amplasate în partea
superioară a parbrizului.

* În funcţie de versiune.
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20 de sisteme de siguranţă și asistenţă la condus

RECUNOAȘTERE
EXTINSĂ A
INDICATOARELOR
RUTIERE ȘI
RECOMANDĂRI *
Utilizând o cameră video
amplasată în partea superioară
a parbrizului, acest sistem
recunoaște indicatoarele rutiere
pentru limitare de viteză și
afișează informaţiile pe
instrumentarul de bord, pentru
ca viteza de referinţă a
vehiculului să poată fi adaptată
prin intermediul regulatorului
sau limitatorului de viteză.
Sistemul recunoaște indicatoare
rutiere precum „Stop”, „Sens
Unic” și „Depășirea Interzisă”.
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ACCES ȘI
PORNIRE
HANDS FREE *

FRÂNĂ DE
PARCARE
ELECTRICĂ

Sistemul permite blocarea,
deblocarea și demararea
vehiculului păstrând cheia
în buzunar. Vehiculul
recunoaște conducătorul
auto imediat ce cheia se află
în proximitate.

Acest sistem permite, în cazul
funcţionării automate,
acţionarea frânei de parcare
la oprirea motorului și
eliberarea acesteia imediat
după punerea în mișcare a
vehiculului. Această frână
poate fi acţionată manual
folosind clapeta de comandă.

PARK ASSIST **

360 VISION **

Acest sistem oferă asistenţă
la manevrele de parcare
laterală sau perpendiculară.
El detectează un spaţiu de
parcare și acţionează apoi
mecanismul de direcţie pentru
a parca în acel spaţiu. Sistemul
comandă direcţia, în timp ce
conducătorul auto gestionează
acceleraţia, frâna și cutia de
viteze.

Manevrele sunt mult mai
ușoare cu 360 Vision,
întrucât sistemul redă
pe ecranul tactil zona din
apropierea vehiculului,
pentru a reconstitui o
imagine la 360° de sus
spate. Tehnologia oferă
3 imagini diferite, selectând
imaginea ideală pentru
fiecare situaţie. Imaginea
dorită poate fi selectată
și manual.

CAMERĂ VIDEO
DE MARȘARIER CU
TOP REAR VISION *

CONTROLUL
STABILITĂŢII
LA REMORCARE **

Imediat ce trece în treapta
de marșarier, camera video
permite vizualizarea pe ecranul
tactil a spaţiului din spatele
vehiculului. Sistemul este dotat
cu repere gradate color, în
funcţie de apropierea de
obstacole, reconstituind
imaginea din spate la 180°.

Această funcţie completează
sistemul ESP, detectează în
mod automat când o remorcă
începe să se balanseze și
acţionează asupra sistemului
de frânare al vehiculului pentru
a stabiliza remorca.

ASISTENŢĂ LA
PORNIREA ÎN PANTĂ

ILUMINAT STATIC
DE ÎNTÂLNIRE *

Tehnologia împiedică
deplasarea nedorită a
vehiculului în pantă atunci
când pedala de frână este
lăsată liberă. Sistemul se
declanșează automat atunci
când detectează o înclinare
mai mare de 3% și stabilizează
vehiculul pentru aproximativ
două secunde.

Această funcţie permite
fasciculului luminos al
proiectoarelor să lumineze
interiorul virajului, pentru un
plus de vizibilitate și siguranţă
în viraje și intersecţii.

GRIP CONTROL®
CU FUNCŢIA
HILL ASSIST DESCENT**
Tehnologia Grip Control
adaptează motricitatea roţilor
din faţă în funcţie de suprafeţele
de rulare. Un selector cu cinci
poziţii permite alegerea
modului de funcţionare
corespunzător: normal, zăpadă,
nisip, noroi și ESP OFF. Hill
Descent Assist ajută la
reducerea riscului de alunecare
sau de pierdere a controlului
asupra vehiculului în timpul
coborârii pantei, atât la mersul
înainte, cât și la mersul înapoi.
* În funcţie de versiune.
** Opţional.
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Noua cutie de viteze
automată EAT8*
PENTRU UN PLUS DE PLĂCERE
LA CONDUS
Pe lângă cutia de viteze manuală cu 6 rapoarte,
Noul Citroën C5 Aircross SUV poate fi echipat cu
transmisie automată cu 8 trepte de ultimă generaţie,
EAT8. Mai eficientă, aceasta reduce consumul de
carburant cu până la 7% în raport cu EAT6, în
special graţie celor 2 trepte suplimentare. Aceasta
oferă schimbări rapide și fluide ale rapoartelor
datorită optimizării schimburilor de cuplu între motor
și cutie. Padelele de pe volan permit schimbarea
manuală a rapoartelor, fără a se pierde funcţia
automată.
* În funcţie de versiune.
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Motorizări
de ultimă generaţie
BENZINĂ ȘI DIESEL
Noul Citroën C5 Aircross SUV poate fi echipat
cu o gamă de motorizări Euro 6.2 eficiente
și performante, de ultimă generaţie, pentru un plus
de plăcere la condus. Această gamă include
2 versiuni pe benzină și 3 versiuni Diesel,
de la 130 la 180 CP.

Premiul Motorul Internaţional al Anului 2018 pentru motorizările
PureTech 110 și PureTech 130, la categoria motoarelor cu cilindree
de 1l - 1,4l, votat de către juriul concursului „International Engine of
the Year Awards” organizat de publicaţia britanică „Engine
Technology International”.
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PRINCIPALELE
ECHIPAMENTE
STANDARD
ÎN FUNCŢIE
DE NIVELUL
DE ECHIPARE

* Disponibil în funcţie de ţară.
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BLANC NACRÉ (P)
ROUGE VOLCANO (P)

GRIS ACIER (M)
BLANC BANQUISE (N)

NOUL SUV CITROËN C5 AIRCROSS LIVE
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Pachet sigur
an
Involuntară ţă: Active Safety Brak
e,
a
Break Alert Benzii de Rulare, Aver Avertizare de Depășire
și Recunoaș
tiz
tere Indicato are Risc de Coliziune
,
are Rutiere
Pack Safety
cu Recoman Coffee
+: Pack Safe
dări.
ty + Sistem
de supraveg
Bară spate cu
here a ungh
evacuare du
iului mort
blă cromată
Pedalier alum
iniu
Prize 12V pe
consola cent
rală și în po
rtbagaj
Proiectoare
ceaţă cu func
ţie „cornerin
g light”
Proiectoare
Full LED
Încărcător wi
reless pentru
smartphone
Regulator/
limitator de
viteză
Oglinzi exte
rioare cu regl
are electrică
şi încălzite
Oglinzi exte
rioare rabata
bile electric
Oglindă inte
rioară electro
cromă
Praguri ușă
faţă cromat
e
Scaune Adva
nced Comfo
rt
Scaune faţă
încălzite
Scaun șofer
cu reglaj lom
bar manual
Scaun șofer
electric cu m
emorie*
Scaun șofer
şi pasager cu
reglaj manua
l pe înălţim
3 scaune se
e
pa
cu spătar re rate, culisante rând 2,
glabil
Covorașe fa
ţă mistral
Suspensie cu
amortizare
hidraulică pr
ogresivă®
Geamuri la
terale spate
și lunetă cu
tentă închisă
Geamuri la
terale faţă iz
olate acustic
Volan îmbrăc
at în piele cu
comenzi radi
o integrate
Volan reglab
il pe înălţim
e și adâncim
e

ABS, AFU,
ESP și REF
Acces și dem
araj hands-f
ree
Asistenţă la
parcare faţă
Asistenţă la
parcare spat
e
Airbaguri fro
ntale, latera
le și tip corti
nă
Aprindere au
tomată a lu
minilor de în
tâlnire
Bare longitu
dinale plafon
de culoare gr
i
Bară faţă N
egru Lucios
Cameră vid
eo de marșa
rier cu Top Re
ar Vision
Citroën Conn
ect Box cu Pa
chet SOS &
assistance in
Citroën Conn
clus*
ect Nav
Citroën Conn
ect Radio pe
ecran tactil
8"
Aer condiţion
at manual
Climatizare
automată bi
-zonă
Head-up di
splay 12,3"
personalizab
il
Sistem de m
onitorizare
a presiunii pn
eurilor
Ornamente
exterioare N
egru Mat
Capace de
roţi 17” PEN
TAGON*
Contur crom
at geamuri
laterale
Ștergătoare
parbriz cu sis
tem Magic
wash®
Stopuri cu LE
D cu efect 3D
Lumini de zi
cu LED
Sistem ISO
FIX pentru lo
curile latera
le spate și sc
Frână de pa
aun pasage
rcare electri
r faţă
că
Hayon cu sis
tem mâini lib
ere
Inserţii Silve
r Anodised
pe Airbump®
și bara faţă
Jante aliaj 17
” ELLIPSE
Jante aliaj 18
” SWIRL diam
antate
Parte inferio
ară bară prot
ecţie spate N
oir Brillant
Kit depanare
provizorie
Kit mâini lib
ere Bluetoot
h* și 2 prize
USB
Geamuri fa
ţă şi spate ac
ţionate elec
tric, secvenţia
Mirror Screen
le
Pachet Driv
e Assist: Aler
tă Atenţie Șo
Comutare Au
fe
EAT8, Recu tomată la faza de drum r, Avertizare Risc de Co
noaștere Indi
,
de Viteză Ad
catoare Rutie Highway Driver Assist liziune,
cu
ap
Adaptiv pe tiv cu funcţie Stop&G re cu Recomandări, Re
BVM6
gu
o pe EAT8,
Regulator de lator
Viteză

7 CULORI EXTERIOARE
3 PACHETE CROMATICE

BLEU TIJUCA (M)

GRIS PLATINIUM (M)

NOIR PERLA NERA (P)
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3 AMBIANŢE INTERIOARE

WHITE ANODISÉ
AMBIANŢĂ DE SERIE
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¿
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¿
¿
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¿
¿
¿
¿

¿
¿

¿
¿

AMBIANŢĂ WILD GREY

RED ANODISÉ

AMBIANŢĂ METROPOLITAN GREY

SILVER ANODISÉ

* Necesită un telefon compatibil.
(M) : Metalizat – (P) : Perlat – (N) : Nemetalizat. Nuanţele metalizate și perlate sunt
disponibile opţional.
Echipamentele descrise în această broșură reprezintă toate tehnologiile disponibile în
dotarea Noului Citroën C5 Aircross SUV. Autovehiculele Citroën fiind comercializate în
întreaga Uniune Europeană, definiţia acestor echipamente poate varia de la o ţară la alta.
Pentru a cunoaște toate detaliile referitoare la echipamentele standard sau opţionale
disponibile, se poate consulta Lista de preţuri la adresa www.citroen.ro.
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GAMA DE ACCESORII

JANTE

GARANŢIE CONTRACTUALĂ : 4 ANI în limita a 100.000 km.
GARANŢIE PENTRU VOPSEA : 4 ANI în limita a 100.000 km.
GARANTIE

GARANŢIE ÎMPOTRIVA COROZIUNII :

12 ANI pentru autoturisme. 5 ani pentru vehicule utilitare.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi condiţiile detaliate la dealerul Citroën.

JANTE ALIAJ 17”
ELLIPSE
HUSĂ DE PROTECŢIE
PENTRU PARCARE ÎN GARAJ

SUPORT DE BICICLETĂ
CU FIXARE PE CÂRLIG REMORCARE

SUPORT APARAT MULTIMEDIA

LADĂ FRIGORIFICĂ

JANTE ALIAJ 18”
SWIRL DIAMANTATE

JANTE ALIAJ 19”
ART DIAMANTATE*

* Opţional.

DIMENSIUNI

CONSUM ȘI EMISII DE CO2 NEDC (1)
Motorizări Euro 6.2 (2)

Benzină PureTech 130 S&S BVM6

Benzină PureTech 180 S&S EAT8

Diesel BlueHDi 130 S&S BVM6

Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8

Diesel BlueHDi 180 S&S EAT8

ExtraMixt
urban
(l/100 km)
(l/100 km)

Emisii
de CO2
(g/km)

Anvelope

Urban
(l/100 km)

Jante 18” M&S

5,7

4,1

4,7

109

Jante 17 şi 18”

5,6

3,9

4,5

104

Jante 19”

4,4

3,4

3,8

99

Jante 18” M&S

5,7

4,1

4,7

109

Jante 18”

5,5

3,9

4,5

104

Jante 19”

4,4

3,4

3,8

99

Jante 18” M&S

4,7

3,9

4,2

109

Jante 17 şi 18”

4,6

3,8

4,1

108

Jante 19”

4,6

3,8

4,1

106

Jante 18” M&S

4,4

3,9

4,1

108

Jante 17 şi 18”

4,4

3,9

4,1

107

Jante 19”

4,4

3,8

4,0

106

Jante 18” M&S

5,3

4,6

4,9

128

Jante 18”

5,3

4,6

4,8

126

Jante 19”

5,2

4,5

4,7

124

Valori în milimetri
*Lăţime vehicul/Lăţime cu oglinzi exterioare nerabatate.
**Înălţime cu bare longitudinale.

(1) Începând cu 1 septembrie 2017, valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 sunt determinate în baza noii Proceduri de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial, WLTP,
valorile relevante fiind apoi exprimate în conformitate cu NEDC pentru a permite comparaţia între diferite autovehicule. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să contactezi dealerul tău. Valorile nu iau în calcul
utilizări și condiţii de conducere, echipamente sau opţiuni și pot varia în funcţie de tipul pneurilor. Pentru reducerea poluării îţi solicităm să conduci preventiv urmând specificaţiile din manualul de utilizare a
automobilului. Consumul de carburant și emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu ţin de tehnică. Dioxidul de carbon
este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru încălzirea planetei. O conduită adecvată la volan poate reduce consistent poluarea. Pentru mai multe informaţii privind valorile oficiale ale consumului de
carburant și ale emisiilor de CO2, te rugăm să consulţi "Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi" disponibil gratuit în toate punctele de vânzare sau pe www.rarom.ro
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		 – TRUST MOTORS SRL: Importator oficial Citroën în România – își rezervă dreptul de a modifica, fără notificare prealabilă, caracteristicile modelelor prezentate, fără a fi obligată să
actualizeze acest document. Prezentarea nuanţelor de culoare a caroseriei este pur informativă; tehnicile de tipărire nu permit o reproducere fidelă a culorilor. Dacă, în ciuda atenţiei acordate realizării acestui
catalog, consideraţi că s-a inserat vreo greșeală, nu ezitaţi să ne contactaţi. Pentru informaţii privind Service Citroën, contactaţi unul dintre punctele de vânzare ale reţelei noastre din ţară. Informaţii Clienţi Citroën:
office@trustmotors.ro.
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