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A dizájn és a műszaki megoldások tekintetében is a Citroën innovatív
hagyományait követő új Citroën C5 határozott karakterrel és modern,
plasztikus külsővel rendelkezik. A megújult hűtőrács és a ledes fény-
szórók egy „nagy utazót” sejtetnek. A modellt figyelemre méltó veze-
tési élmény és magas fokú kényelem, minden körülmények között
megbízható és hatékony menettulajdonságok és kivételes úttartás jel-
lemzik. Aki a Citroën C5-öt választja, nem csupán egy autóra, hanem
egy új életstílusra is szert tehet. A C5-nek minden eszköze megvan
ahhoz, hogy Önt is levegye a lábáról!

LETISZTULT STÍLUS,
ÉLENJÁRÓ
TECHNOLÓGIA

A katalógusban bemutatott felszereltségi elemek a Citroën C5 teljes technológiai tartalmát mutatják be.
Az EU-ban forgalmazott CITROËN gépkocsik felszereltsége országonként eltérést mutathat. A Magya-
rországon forgalmazott gépkocsik felszereltségével kapcsolatos információkért kérjük látogasson el a
www.citroen.hu oldalra!
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Az intelligens, precízen reagáló,adaptív
Hydractive III+ felfüggesztés azt bizo-
nyítja, hogy az úttartás terén is kiemel-
kedő tudással rendelkezik a CITROËN.

KÉNYELEM
A Hydractive III+ felfüggesztés nagyfokú
kényelmet nyújt, és az útminőségtől, ill 
az autó sebességétől függetlenül a ka-
rosszériamozgás minimálisra szorítása
révén, folyamatosan kiegyensúlyozott,
megbízható menettulajdonságokat biz-
tosít. 
Az útviszonyokat és a vezetési stílust fo-
lyamatosan elemző, speciális érzé-
kelőknek köszönhetően a Hydractive
III+ felfüggesztés kétféle beállítási le-
hetőséget (komfort és dinamikus) kínál,
és mindkettőt önállóan, intelligens
rendszer módjára vezérli, automatiku-
san és egyszerre  változtatva a rugózás

keménységét és a lengéscsillapítást. Ha
a vezető a dinamikusabb üzemmódot
részesíti előnyben, „sport” fokozatba is
kapcsolhat, hogy sportosabb viselke-
désre késztesse az autót.

MENETSTABILITÁS
ÉS ÚTTARTÁS
A Hydractive III+ felfüggesztés a gép-
kocsi terhelésétől függetlenül állandó
hasmagasságot biztosít, és a sebesség
függvényében háromféle helyzetbe ál-
lítja a gépjármű magasságát: - 110
km/h sebességig városban és jó
minőségű utakon: normál magasság; -
110 km/h sebesség felett jó minőségű
utakon: a hasmagasság kb 10 milli-
méterrel csökken, ami a súlypont csök-
kentésével növeli a gépjármű
stabilitását, tovább csökkenti a ka-
rosszériamozgást, kedvezőbb aerodina-

mikai körülményeket teremt, és mér-
sékli a fogyasztást; - 60 km/h sebes-
ség alatt, ill. nehezen járható úton: az
optimális kényelem és úttartás biztosí-
tása mellett enyhén megnő a szabad
hasmagasság. 

A Hydractive III+ felfüggesztésnek kö-
szönhetően minden körülmények kö-
zött élvezheti a csúcstechnológia áldá-
sait. 

HYDRACTIVE III+ FELFÜGGESZTÉS:
INTELLIGENS MŰSZAKI MEGOLDÁS
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A határozott egyéniségű, lendületes stílusú és elegáns formatervezésű
Citroën C5 volánjánál kivételes vezetési élményben lesz része.  Akár
az elegáns limuzin-, akár a nyúlánk kombiváltozatot nézzük, a tágas és
kényelmes belsőt ígérő Citroën C5 bátran vegyíti az egyes stílusokat.  
A lendületes vonalvezetés feszes profilt biztosít az autónak, mely már
beszálláskor egyértelműen elárulja igazi karakterét.

SZÍNTISZTA
ESZTÉTIKUM







Egész egyszerűen kellemes érzés tölti
el, mihelyt elfoglalta helyét a volánnál.
A Citroën C5 kimagasló vezetési élmé-
nyt és kényelmet nyújt vezetőjének. Az
új Citroën C5 eMyWay navigációs
rendszeréhez madártávlati nézet, belső
memóriában tárolt Európa-térkép,
WMA/MP3-kompatibilis audiorend-
szer, valamint Bluetooth®* kihangosító
készlet tartozik.
A Jack csatlakozót és USB-portot ma-
gában foglaló egységhez közvetlenül
csatlakoztathatja MP3-lejátszóját vagy
pendrive-ját. A CRÉATIVE TECHNO-
LOGIE jelmondat a négyféle szolgálta-
tást magában fog-laló, CITROËN
eTouch névre keresztelt szolgáltatás-
csomagban is kifejezésre jut. A gép-
járműből helyzetbeméréssel
egybekötött sürgősségi, illetve assis-
tance hívásra nyílik lehetőség. Egy GPS-
modulnak és egy beépített
SIM-kártyának köszönhetően a rendszer
műszaki hiba vagy baleset esetén le-

hetővé teszi a gépjármű pontos helyé-
nek meghatározását, és biztosítja a gép-
kocsi meghibásodása esetén az
assistance szolgáltató, balesetnél pedig
a sürgősségi szolgálatok gyors riasztá-
sát. Mindkét szolgáltatás előfizetés nél-
kül, ingyenesen vehető igénybe a
gépjármű teljes élettartama alatt, a hét
minden napján, a nap 24 órájában,
akár külföldről is. Interneten (a Citroën
weboldalán a MyCITROËN pont alatt)
vagy okostelefonon további két szolgál-
tatás is a  rendelkezésére áll: a virtuá-
lis szervizfüzet és a CITROËN Eco
Driving szolgáltatás. Segítségükkel fo-
lyamatosan figyelemmel kísérheti az el-
végzendő  karbantartási műveleteket,
valós idejű figyelmeztetéseket kap a
gépjárművet érintő hibákról, valamint
nyomon követheti a gépjármű üzema-
nyag- fogyasztását és CO2-kibocsátását.
E szolgáltatások a szerződéses garancia
lejártáig ingyenesen vehetők igénybe.
Az eTouch rendszer nyújtotta szolgál-

tatások Magyarországon csak korláto-
zottan vehetők igénybe.
A külön tartozékként rendelhető fedél-
zeti Wifi-egységnek köszönhetően útjaik
során az egész világ egyetlen kattintás-
nyira lesz csupán utasaitól. Menet köz-
ben akár egyszerre többen is
használhatnak laptopot, játékkonzolt,
multimédiás lejátszót; e-mailezhetnek,
nézegethetik kedvenc oldalaikat, és a
hálózati játékokból sem kell kimarad-
niuk. Az előfizetés nélkül kínált fedél-
zeti Wifi-egység speciális, 3G/3G+
internetes SIM-kártyával működik, ame-
lyre az Ön által választott  szolgáltató-
nál fizethet elő. Köszöntjük a precíziós
autózás világában!

PRECÍZIÓS VEZETÉS

* használatához kompatibilis készülék szük-
séges.



A szálcsiszolt fém- és bőrelemekkel dí-
szített, tökéletes szimmetriában elren-
dezett szellőzőket és műszerlapokat
magában foglaló, a kormány magassá-
gában vékony krómszegéllyel díszített
vezetőhely kifejezetten élvezetes lát-
ványt nyújt. Erényei ugyanakkor nem
merülnek ki a szépségben: a vezetőhely
a gyakorlatban kifejezetten praktikusnak
is bizonyul. A kezelőgombok a kor-
mány középső, rögzített részén helyez-
kednek el. A leggyakrabban használt,
vezetést segítő és kényelmi funkciók
kezelőszervei a külső íven kaptak helyet,
hogy mindig a vezető keze ügyében le-

gyenek  Ráadásul állandó – éjszaka is
működő – háttérvilágításuknak köszön-
hetően mindenkor remekül láthatók.
Sőt, a kitapintható jelzések segítségével
a kezelőgombok úgy használhatók,
hogy a vezetőnek közben egy pillana-
tra sem kell levennie szemét az útról.
Az optimális vezetési komfort érdeké-
ben a Citroën C5 – modellváltozattól
függően – két vezető különböző ülés-
pozícióját is képes tárolni. Az ajtótáblán
elhelyezett két kezelőgombbal működ-
tethető funkciónak köszönhetően a ve-
zetőülés pillanatok alatt visszaáll a
vezetők által előzőleg beállított pozí-

cióba. Ugyanez érvényes az automata
klímaberendezés egyéni beállításaira is.
A vezetés örömét még tovább fokozza
az éjjel és nappal egyaránt használható
ledes lámpasor. A fényszórótestbe épí-
tett ledek minden körülmény között kel-
lemes fényviszonyokat és remek
láthatóságot biztosítanak, ráadásul va-
rázslatos tekintetet is kölcsönöznek a
modellnek. A Citroën C5 a legapróbb
részletekben is tökéletességre törekszik,
és minden erejével azon van, hogy Ön
zavartalan nyugalomban vezethessen.
Ízlelje meg Ön is a vezetés legjavát. 

A VEZETÉS LEGJAVA
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A kényelem minden kétséget kizáróan a legfontosabb érzés, melyre a
vezetőnek szüksége van ahhoz, hogy minden erejével az útra kon-
centrálhasson  A Citroën C5 tervezői ezt maximálisan figyelembe vet-
ték – ami egy luxuskivitelű utasteret eredményezett. Minden részlet
azt szolgálja, hogy a leghosszabb utak alkalmával is teljes kényelem-
ben utazhasson.

MAXIMÁLIS
KÉNYELEM







A Citroën C5 megváltoztathatja az autó-
zásról alkotott képét. A tervezők mindent
megtettek azért, hogy Önnek egyedi él-
ményben lehessen része. A C5 modern
felépítésű utasterét, melyben a tágas tér
és a világosság jelentik a meghatározó ér-
tékeket, valóságos „lakótérnek” szánták.
A tökéletes tartás érdekében megerősített,
kényelmes első ülések gondosan megvá-
logatott anyagokból készülnek. Az utas-
tér első részét egy széles középső
könyöklő, valamint a hatalmas lábtér teszi
még kényelmesebbé. A vezető komfor-
térzetét tovább növelheti a deréktájon kör-
körös mozdulatokkal kényeztető

maszszázsfunkció, melynek segítségével
ellazulhat, felfrissülhet, s elkerülheti tagjai
elgémberedését. A tökéletesen „testhez
álló” első ülések – modellváltozattól
függően – minden irányban állíthatóak. A
megfelelő pozícióról többfajta beállítási le-
hetőség gondoskodik: igény szerint vál-
toztatható a kormánytól való távolság, az
ülőlap magassága, a háttámla dőlésszöge
és íve, valamint a deréktámasz is. 
Az utastér első felével összhangban a
hátsó ülések is nagyfokú kényelmet bizto-
sítanak. A különleges ajtókárpitok előkelő
és egyedi dizájnt varázsolnak az utastérbe.
A tervezők különleges odafigyeléssel vá-

lasztották ki a felhasznált anyagokat, és a
kiviteli minőség sem hagy maga után kí-
vánnivalót. A kellemes tapintású fényezett
díszítőelemek, a króm- és fémbetétek
még tovább fokozzák a Citroën C5 belső
hangulatát.

KÉNYEZTETÉS 
MINDENKINEK



A Citroën C5-ben zavartalanul élvezheti
a kényelmet. Fedezze fel a belső tér
nyugalmát: páratlan akusztikai élmény-
ben lesz része a tökéletes ajtószigetelé-
seknek, a rétegelt szélvédő
zajszűrésének, a kerékjáratok zajszige-
telő borításának, valamint számos
egyéb hangszigetelő elemnek köszön-
hetően. Az eredmény: „párnázott” nyu-
galomban élvezheti kedvenc zenéit a
felsőkategóriás Dolby Surround hifi-
rendszeren. A tökéletes hangeloszlás
érdekében a rendszer egy nagyteljesít-

ményű digitális erősítőt, egy a csomag-
tartóban elhelyezett mélysugárzót, va-
lamint nyolc hangszórót foglal
magában, melyek a műszerfalon, illetve
az első és hátsó ajtókon kaptak helyet. 
Mint minden jó dolog a világon, a 
Citroën is megfelelő hőmérsékleten él-
vezhető a legjobban. A Citroën C5 szé-
riafelszereltségének részét képezi az
automata klímaberendezés, amely elöl
is, hátul is szabályozható szellőzőkkel
rendelkezik. Bizonyos modellváltozato-
kon a vezető és első utasa külön-külön

szabályozhatja a hőmérsékletet és a be-
fújt levegő irányát.
A finom levegőelosztó rendszer egyen-
letes hőmérsékletet, huzatmentes lég-
teret biztosít, s ezáltal hozzájárul az
utasok tökéletes komfortérzetéhez 
Utazzon teljes nyugalomban!

BELSŐ NYUGALOM







A CITROËN gépjárművek kialakításá-
ban mindig is nagy szerepet játszottak
a környezetvédelmi szempontok, mi-
közben a vezetési kényelem sem szen-
vedett csorbát. A márka Airdream
néven speciális műszaki megoldásokat
fejlesztett ki, köztük az e-HDi mikro-
hibrid technológiát. A páratlanul ener-
giahatékony megoldás részeként a HDi
motorhoz új generációs Stop & Start
rendszer, elektronikusan vezérelt kézi
sebességváltó, valamint a lassításkor, il-
letve fékezéskor keletkező energiát visz-
szanyerő funkció társul. Az új techno-
lógia változatlan vezetési élmény mel-
lett alacsonyabb üzemanyag-
fogyasztást és CO2-kibocsátást tesz le-
hetővé. A csúcstechnológiás megoldás
használata ráadásul rendkívül egyszerű:
a motor minden megálláskor – például
piros lámpánál – készenléti állapotba
kapcsol, de amint a vezető felengedi a
fékpedált, minden további teendő nél-
kül azonnal automatikusan újraindul. A

mindennapos használatra szánt legú-
jabb generációs Stop & Start rendszer
csendes és vibrációmentes – minden bi-
zonnyal gyökeresen átalakítja majd a ve-
zetésről alkotott elképzeléseit. A
Citroën C5 hétféle erőforrással szerepel
a kínálatban. A benzinmotorok közül a
hatfokozatú elektronikusan vezérelt se-
bességváltóval kínált VTi 120 és a kézi
és automata váltóval is párosítható THP
155 motort figyelemre méltó teljesít-
mény mellett alacsony fogyasztás jel-
lemzi. A THP 155 rendkívüli
rugalmasságával és jó gyorsulási jel-
lemzőivel tűnik ki a mezőnyből. A dí-
zelváltozatok közül a HDi 115 szintén
rugalmasságáért és dinamizmusáért ér-
demel elismerést, ugyanakkor visszafo-
gottsága is figyelemre méltó: kevés
üzemanyagot fogyaszt és kevés CO2-vel
terheli a környezetet. A hatfokozatú se-
bességváltóval kínált HDi 140 és a kézi
és automata váltóval is párosítható HDi
160 motorok kiváló teljesítményt nyúj-

tanak, ugyanakkor kellemes és bizton-
ságos vezetési élményt kínálnak. A hat-
fokozatú automata sebességváltóval
szerelt HDi 200 motor remek kompro-
misszumot teremt a teljesítmény és a
fogyasztás szempontjai között, a V6
HDi 240 pedig a lehető legnagyobb
vezetési élményt nyújtó, mégis leg-
csendesebb működésű erőforrás. Opti-
mális fogyasztási és CO2-kibocsátási
adatok jellemzik. A kínálatban szereplő
összes dízelmotorhoz szériában jár a ré-
szecskeszűrő, amely a kipufogógázok-
ban található részecskék kiszűrésével
hatékonyan hozzájárul a környezet vé-
delméhez. A márka hagyományait
folytatva a Citroën C5 a hatfokozatú
szekvenciális automata sebességváltó-
val kínál innovatív, kreatív technológiát.
Ez a sebességváltó alkalmazkodik az
Ön vezetési stílusához. Teljesítmény az
Ön igényei szerint.

IGÉNY SZERINTI TELJESÍTMÉNY
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A Citroën C5 elegáns megjelenésű kombi változatban is kapható. Az
erőteljes ívek  és a nagy befogadóképesség révén a C5 Tourer egy
„nagy utazó” benyomását kelti, amely a leghosszabb utak során is
kitűnően helyt áll. A Citroënnek sikerült összhangba hoznia a kombi-
karosszériát a vezetési élmény kívánalmaival.

CITROËN C5 TOURER





≈ 12 cm

NAGYOBB TÉR
A lendületes és töretlen vonalvezetésű
C5 Tourer hatalmas csomagtere mel-
lett számos tárolórekesszel és egyéb
praktikus kiegészítővel is rendelkezik. Bi-
zonyos változatoknál egy motoros
rendszer nyitja és zárja automatikusan a
csomagtérajtót, mely lehetőséget nyújt
a kívánt nyitási szög memorizálására is.
A csomagtér bővítéséhez 2:1 arányban
előre lehet dönteni a hátsó ülést, me-
lynek háttámlái ekkor egy síkba kerül-
nek a csomagtér padlójával. A VDA
szabvány szerint (defektjavító készlettel)
533 literes vagy (pótkerék esetén) 505
literes csomagtér a kerékjárati dobok kö-
zötti 1115 mm-es maximális szélessé-
gével és a tetőlemez alatti 851 mm-es
maximális magasságával remekül hoz-
záférhető és kihasználható. Az auto-
matikusan feltekeredő csomagtakaró
roló eltakarja a csomagtér tartalmát az
illetéktelen tekintetek elől. A hátsó ülés-

támlákra, ill. a hátsó ülések előredön-
tése esetén az első ülések hátuljára rög-
zíthető elválasztóháló megakadályozza,
hogy hirtelen fékezéskor az utastérbe re-
püljenek a hátul elhelyezett tárgyak. Az
eredeti csomagtérkárpit piszkolódásával
és károsodásával szembeni hatékony
védelem érdekében a tartozékként ren-
delhető csomagtérbetét pontosan il-
leszkedik a csomagtér széleihez. Ezt a
rendkívül ellenálló védőelemet nagyon
könnyű elhelyezni és tisztán tartani. 
A Hydractive III+ rendszerű Citroën C5
Tourer gépkocsik küszöbmagasság-sza-
bályozó funkcióval rendelkeznek. A cso-
magok berakodásának megkönnyítése
érdekében levett gyújtásnál a csomag-
tér jobb oldalán elhelyezett gombbal
plusz-mínusz 6 cm-rel lehet módosítani
a csomagtartó küszöbmagasságát. A
gyújtás bekapcsolásakor a felfüggesztés
visszaáll a vezetéshez megfelelő hely-

zetbe. A tartozékkínálatban szereplő,
Citroën-tervezésű kerékpártartók sem
biztonsági, sem minőségi, sem funk-
cionális szempontból nem hagynak
maguk után kívánnivalót. Mindenfajta
vázhoz használhatók, a kerékpár mére-
tétől függetlenül. Mostantól semmi
nem állhat az útjukba, ha egy kis csa-
ládi biciklizéshez támad kedvük.







Vezetést segítő rendszerek, intelligens
kipörgésgátló, menetstabilizáló, haté-
kony fékrendszer, a megfelelő tapadás
biztosítása, utasvédelem, feltörésgátló
berendezések: a Citroën C5-nél a biz-
tonsági szempontok kiemelt szerepet
játszanak. Az autó vázszerkezetét úgy
alakították ki, hogy ütközés esetén mind
a tetőlemezen, mind a padlólemezen
keresztül elnyelje a felszabaduló ener-
giát, és hogy megfeleljen a gyalogosok
védelmére, valamint egy másik gép-
kocsival való frontális vagy oldalirányú
ütközés következményeinek csökkenté-
sére irányuló új szabványoknak. Útköz-
ben a kerekek talajjal való megfelelő
kapcsolatát csúcstechnológiás elektro-
nikus berendezések optimalizálják (vál-

tozattól függően): az abroncsnyomás-
ellenőrző rendszer pl. rendszeresen
méri a négy kerékben uralkodó nyo-
mást, és ha valamelyik nem elegendő,
képi és hangjelzéssel azonnal figyel-
mezteti a vezetőt. 
A nagyobb kényelem és biztonság ér-
dekében az emelkedőn/lejtőn történő
indítást segítő rendszerrel kiegészülő
elektromos rögzítőfék a motor leállítá-
sakor automatikusan behúz, a gépkocsi
elindulásakor pedig kienged. A rög-
zítőféket a középső konzolon elhelye-
zett kapcsolóval manuálisan is lehet
vezérelni. A parkolás megkönnyítése vé-
gett az új Citroën C5 felszerelhető első
és hátsó radarokkal, valamint az eMy-
Way rendszerrel összeköthető tolatóka-

merával. Amikor hátramenetbe teszi a
sebességváltót, a csomagtartó  ajtajára
szerelt kamera automatikusan a színes
képernyőre vetíti a képet a könnyű vá-
rosi parkolás érdekében. 
A tartozékként rendelhető. Citroën lo-
góval fémjelzett Kiddy Comfort Pro
gyermekülés ideális a 9 és 36 kg kö-
zötti gyermekek számára. Amellett,
hogy maximális biztonságot nyújt, prak-
tikus és megbízható az Isofix rendszer-
rel ellátott ülésekre való felszerelése.

BIZTONSÁG
MINDENEK FELETT





IRÁNYÍTHATÓSÁG MINDEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT: 
AZ INTELLIGENS KIPÖRGÉSGÁTLÓ
A Citroën C5 koncepciója egyszerű el-
veken alapszik: el kell kerülni a balese-
teket, és maximális biztonságra kell
törekedni. A vezetőülés ergonómiájá-
tól, amely aktívan hozzájárul a fáradt-
ság csökkentéséhez, a biztonsági
berendezések hosszú során át a Citroën
C5 egész kialakítása aktívan szolgálja
az utasok védelmét. A magas fokú aktív
biztonság érdekében az intelligens ki-
pörgésgátló az út felületének, az emel-
kedő meredekségének és a hó
típusának elemzése után, az alulkor-
mányzottság jobb kezelése érdekében
engedélyezi a hajtott kerekek kipörgé-
sét, valamint egymástól eltérően sza-
bályozza a bal első és a jobb első
kereket. Az aktív biztonságot szolgálja
a véletlen sávelhagyásra  figyelmeztető
jelzés (AFIL) is, mely akkor lép műkö-
désbe, ha 80 km/h feletti sebességnél
a gépkocsi az irányjelzők működtetése
nélkül lépi át a felezővonalat. Ilyenkor
az ülés alatt elhelyezett rezgőfej  fi-
gyelmezteti a vezetőt, hogy korrigálja a
haladási irányt. A passzív biztonság
terén a Citroën C5 rendkívül megbíz-
ható felszereléseket kínál. Ütközés ese-

tén akár kilenc légzsák fújódik fel egy
pillanat alatt az utasok védelmére. 
Ezen felül a vezetőt kiegészítő védőfel-
szerelések is védik: 65 mm-t össze-
csúszó kormányoszlop és térdlégzsák.
A Citroën C5 gépkocsikban elektroni-
kus rendszerek segítik a fékezést és a
menetstabilitás megőrzését: ABS a ke-
rekek blokkolásának megakadályozásá-
hoz; REF a fékerő kerekek közötti
automatikus elosztásához; AFU vészfé-
kezéskor a féktávolság csökkentéséhez;
és ESP kanyarban a gépkocsi stabilitá-
sának és haladási irányának megőrzé-
séhez. A különösen éles kanyarokban
a Citroën C5 Exclusive kanyarlámpái
40 km/h sebesség alatt, illetve az
irányjelzők megnyomását vagy a kor-
mány bizonyos fokot meghaladó elfor-
dítása esetén 105°-ban bevilágítják az
oldalsó teret. Ez a fajta világítás – a két-
funkciós xenonizzós kanyarfényszórók
hatását kiegészítve – a megszokottnál
sokkal jobb látási viszonyokat biztosít.
A városi közlekedés során a parkoló-
helymérő berendezés lehetővé teszi a
vezető számára, hogy pillanatok alatt
felmérje, elegendő hely áll-e rendelke-

zésére a parkoláshoz. Ez a műszerfalon
található kezelőgombbal és az irány-
jelzővel működésbe hozható rendszer
jelzi a vezetőnek, milyen szintű nehéz-
séget jelent a beállás a kiszemelt helyre. 
Az emelkedőn/lejtőn történő indítást
segítő rendszer, amely remekül kiegé-
szíti a Hydractive III+ felfüggesztési
rendszerhez kapcsolódó elektromos
rögzítőfék hatását, az elindulásokhoz és
a különböző manőverekhez teremt nyu-
godt körülményeket. Ez a berendezés
a fékpedál felengedését követően akár
2 másodpercig automatikusan álló
helyzetben tartja az autót, hogy a ve-
zetőnek legyen ideje áttennie a lábát a
fékről a gázpedálra. 
A Citroën C5 számára a biztonság a

hatodik érzék.





CITROËN C5 COLLECTION :
Középső könyöktámasz elöl – Frontlégzsákok + oldallég-
zsákok + függönylégzsákok + térdlégzsák a vezetőnél – Fe-
kete karosszériavédő elemek oldalt és a lökhárítókon – Egy-
zónás automata klímaberendezés + hangszigetelő első
szélvédő + hátsó szellőzők – Intelligens kipörgésgátló; ESP
+ ASR – LED nappali fény – 16” dísztárcsák – Pótkerék – 4
ablakemelő becsípődésgátlóval+ elektromos és fűthető külső
tükrök – Tempomat és sebességhatároló – CD MP3 lejátszó
kettős tunerrel – Bőrkormány – Rafaelo szövetkárpit.

CITROËN C5 PRESTIGE ÉS PRESTIGE PLUS:
A COLLECTION KIVITEL FELSZERELTSÉGE+ 
Hátsó könyöklő – Automata fényszórókapcsolás + auto-
mata fényszórók – Krómozott karosszériavédő elemek – Két-
zónás automata klímaberendezés – Connecting Box (Jack-, és
USB csatlakozók és Bluetooth* kihangosító) – 17”
könnyűfém keréktárcsák – Ködfényszórók – Állítható derék-
támasz a vezetőülésen, állítható magasságú utasülés – Be-
hajtható külső tükrök –  Brise szövetkárpitozás – PRESTIGE
PLUS ESETÉN: Hydractive III + felfüggesztés és elektromos
rögzítőfék

CITROËN C5 EXCLUSIVE :
A PRESTIGE PLUS KIVITEL FELSZERELTSÉGE + 
CITROËN eTouch – 18” könnyűfém keréktárcsák a HDi 200
és a V6 HDi 240 motorokhoz + Keréknyomás-ellenőrző –
Krómozott küszöb a csomagtérnyílásnál – Kettős funkciójú,
kanyarkövető Xenon fényszórók + fényszórómosó – Hátsó
napfényvédő rolók – Elektromos első ülések, masszázsfunk-
ció és memória a vezetőoldalon – Szőnyeggarnitúra –
Ülésfűtés elöl – Bőr-szövet kárpitozás.

* Szükséges hozzá egy kompatibilis telefonkészülék.
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Thorium szürke (M) Hófehér

Gyöngyházfehér (GY)

Guaranja Barna (GY)

Perla fekete (GY) Alumínium szürke (M)

Haria szürke (M) Bourrasque kék (M)

Fahéj (M)

(1) És egyéb kiegészítő anyagok. (2) Magyarországon nem rendelhető kárpitozás.
(3) Kiegészítőként rendelhető, csavarok és fedőkupak nélkül szállítva. (M) : metálfény és (GY) :gyöngyházfény. A metál-, gyöngyházfényezések opcióként rendelhetők.

Rafaelo szövet(1) Brise szövet(1) Világos Claudia bőr(1)

Claudia bőr(1) Andorre sötét bőr-szövet (1) Andorre világos bőr-szövet(1)

Criollo bőr(1)(2)

Alboran 16” dísztárcsa

Atlantique 18˝
keréktárcsa

Baltique 17˝ keréktárcsa

Adriatique 19˝
keréktárcsa

Adriatique Black 19˝
keréktárcsa(3)

Caspienne 18˝
keréktárcsa(3)

Ionienne 17˝ keréktárcsa Egée 17” keréktárcsa

KEREKEK, SZÍNEK
ÉS KÁRPITOK

Laponie 16 dísztárcsa”

FŐBB SZÉRIATARTOZÉKOK
FELSZERELTSÉGI SZINTENKÉNT
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A CITROËN Airdream megnevezése a márka által kifejlesztett legjobb , a környezet védelmét célzó technológiákat gyűjti egybe: micro-hibrid e-HDi technológia, full hibrid Hybrid4 tech-
nológia, és Full Electric technológia. A fenti technológiák valamelyikével rendelkező gépkocsik azonosítását megkönnyítendő, az érintett változatok az Airdream kereskedelmi megneve-
zést viselik magukon.

Ahhoz, hogy utazásai során teljes biztonságban utazhasson a Citroën C5 legmodernebb aktív és pass-
zív biztonsági rendszereket vonultatja fel :

ABS és REF : A blokkolásgátló rendszer fékezéskor automatikusan szabályozza a féknyomást, hogy
megakadályozza a kerekek blokkolását és biztosítsa az útfelülethez való megfelelő tapadást. A REF
elektronikus fékerőelosztó az ABS-szel együttműködve, az egyes kerekekre ható féknyomást egyenlíti ki,
hogy az útburkolat minőségétől függetlenül optimális legyen a fékhatás 

AFU : a fékpedál hirtelen történő benyomásakor azonnal a lehető legnagyobbra növeli a féknyomást,
hogy ezáltal a lehető legkisebbre csökkenjen a féktávolság.

ASR : kipörgésgátló, amely a csúszásveszélynek kitett kerékre (kerekekre) gyakorolt azonnali fékhatás
révén segít a kipörgés megakadályozásában.

AFIL : a véletlen sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, amely a gépkocsi első lökhárítójára alatt elhe-
lyezett infraérzékelők segítségével figyeli a 80 km/h felett, előzetes irányjelzés nélkül történő sávváltá-
sokat. Amint a rendszer észleli, hogy a gépkocsi anélkül lépi át a felezővonalat, hogy bekapcsolta volna
az irányjelzőt, az ülésbe épített rezgő elem bekapcsolásával figyelmezteti a vezetőt, hogy haladéktala-
nul kormányozza vissza gépkocsiját a megfelelő sávba.

ITC : Intelligens kipörgésgátló rendszer havas és csúszós úton jelentősen javítja a teljesítményátadást.
Az Intelligent Traction Control, a hagyományos kipörgésgátló rendszerek lehetőségeinek határát nagy-
mértékben kitolva, csúszós burkolaton, a vezetési helyzetek többségében, szélsőséges körülmények
között is biztosítja a gépkocsi továbbhaladását.

ESP : az elektronikus menetstabilizáló rendszer feladata, hogy - egyszerre hatva a motor fordulatszá-
mára és az egyes kerekekre jutó fékerő elosztására - a fizikai lehetőségeken belül gondoskodjon a gép-
kocsi irányításáról.

FSE : az elektromos rögzítőfék a kiegészítő fékasszisztens segítségével segít az emelkedőn, vagy lejtőn
való induláskor. Mikor lelép a fékpedálról, egy rövid ideig még rögzíti a féket, hogy Önnek legyen ideje
a fékpedálról a gázpedálra lépnie.

Parkolóhelyfelmérő funkció : segít a vezetőnek annak a megítélésében, vajon elegendő hely áll-e
a rendelkezésére a parkoláshoz. Miközben a gépjármű elhalad a kiszemelt parkolóhely mellett, a be-
rendezés felméri a bekapcsolt index felöli oldalon rendelkezésre álló hely nagyságát, majd tájékoztatja
erről a vezetőt, jelezve számára a parkolási manőver nehézségi fokát.

Kettős funkciójú kanyarkövető Xenon fényszórók : 40 km/h alatti sebességnél az éles kanya-
rokban és kereszteződésekben, az irányjlező bekapcsolásakor, illetve a kormánykerék elfordulási szögétől
függően a Citroën C5 speciális első világítási rendszere képes az útfelület teljes szélességét és az addig
sötétbe burkolózó kanyarokat is bevilágítani.

TECHNOLÓGIA
A BIZTONSÁG
SZOLGÁLATÁBAN KÖRNYEZETVÉDELEM

* A motorokra vonatkozó fogyasztási és kibocsátási adatok változhatnak, az aktuális adatokat keresse a www.citroen.hu oldalon.

A Citroën C5 e-HDi 110 Airdream MCP6 a mindössze 117g/km-es CO2 kibocsátás érdekében szériafelszereltségként a következőket tartalmazza:
- Legújabb generációs Stop&Start rendszer ;
- fékenergia-visszanyerő rendszer ;
- növelt hatásfokú klímaberendezés ;
- csökkentett gördülési ellenállású Michelin Energy SaverTM gumiabroncsok ;
- optimalizált, eletronikusan vezérelt, hat sebességes manuális sebességváltó ;
- optimalizált energiafelhasználású kormányszervó ;
- elektronikusan vezérelt olajpumpa ;
- módosított légbeömlők ;
- aerodinamikai csomag : alvázburkolat, speciális légterelők a légbeömlőknél.
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MÉRETEK CITROËN: TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS

• KÉT ÉVES CITROËN GARANCIA
A hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Assistance-szolgáltatás a
hét minden napján, a nap 24 órájában.

• ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI GARANCIA
A személygépkocsikra 12 év,
a haszongépjárművekre 5 év.

• FÉNYEZÉSI GARANCIA
Személygépkocsikra 3 év,
haszongépjárművekre 2 év.

• CITROËN CHRONO SERVICE
Gépkocsiját előzetes bejelentés nélkül, azonnal fogadjuk az alábbi
kisebb beavatkozásokra: olajcsere, gumiabroncsok, fékek és kipu-
fogó javítása, futómű-beállítás és tartozékok felszerelése.

• CSEREAUTÓ
Amíg autója szervízben van, kedvezményes áron csereautót bizto-
sítunk Önnek.

CITROËN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK
Érdeklődjön a márkakereskedői hálózatban!

• ESSENTIALDRIVE SZERZŐDÉS
KITREJESZTETT GARANCIASZERZŐDÉS: AKÁR 5 ÉVRE IS BIZ-
TOSÍTHATJA NYUGALMÁT
CITROËN-je a jótállási időszakot követően is ugyanolyan garanciát
élvez, mint a legelső napon: szerződése a hibás alkatrészek cseré-
jén, vagy javításán túl a munkadíjra is kiterjed. Ráadásul a CITROËN
Assistance a hét minden napján, a nap 24 órájában segítségére
siet Magyarország, sőt egész Európa területén.
A szerződés időtartama: 36, 48 vagy 60 hónap(2)

(Futásteljesítmény: 60 000–200 000 km(3))(1)

• COMFORTDRIVE SZERZŐDÉS
GARANCIA- ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS: KISZÁMÍTHA-
TÓSÁG ÉS HATÉKONYSÁG MINDENEK FELETT
A kiterjesztett garancián, valamint az assistance szolgáltatáson túl,
szerződése a gépjármű karbantartási tervében szereplő összes műve-
letre kiterjed (alkatrészek, munkadíj és kenőanyagok). Gépjárműve
karbantartásának idejére előnyös feltételekkel igényelhet magának
szervizbérautót.
A szerződés időtartama: 24, 36, 48 vagy 60 hónap(2)

(Futásteljesítmény: 40 000–200 000 km(3))(1)

• FREEDRIVE SZERZŐDÉS: A TELJES SZABADSÁG
A kiterjesztett garancián, valamint az assistance szolgáltatáson túl,
szerződése a karbantartási műveletek mellett a kopóalkatrészek cse-
réjére és javítására is kiterjed. Ingyen felkészítjük autóját a műszaki
vizsgára, miután felmértük a sikeres vizsgához szükséges beavatko-
zásokat. Gépjárművét kívül-belül kitakarítva adjuk át Önnek. Amíg
CITROËN-je a karbantartási tervben szereplő műveletek elvégzése
céljából javítóműhelyünkben tartózkodik, egy szervizbérautót bo-
csátunk rendelkezésére.
A szerződés időtartama: 24, 36, 48 vagy 60 hónap(2)

(Futásteljesítmény: 40 000–200 000 km(3))(1)

(1) amelyik határt a gépkocsi előbb eléri
(2) az első forgalombahelyezéstől számítva
(3) maximum futásteljesítmény 0 km-től számítva

AZ AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kí-
vüli gépjárművekre vonatkozó, 200/53/EK számú, európai kö-
zösségi iránylev rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az
irányelvekben megfogalmazott célkitűzéseknek, és az általa for-

galmazott termékek gyártásához felhasznál újrahasznosított anya-
gokat. Az Európai Unióban forgalomba kerülő Citroën gép-
járművek felszereltsége országonként eltérő lehet. A Citroën
típuskinálatába tartozó modellek felszereltségének és műszaki

adatainak részletes leírását illetően töltse le árlistánkat, műszaki
adatlapjainkat a www.citroen.hu honlapunkról, vagy keresse fel
márkakereskedőjét! Citroën Assistance: (80) 200 - 880

Tesztelt modell : C5 limuzin.
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1 054 2 815
4 779

1586

1524 1495 1040

1705

1115

1524 1495 1058

1723

1115

2096
1557
1860

910

945 510

990

750*

761

984

1 054 2 815
4829

960

1001 851

602*

616

1451*

1458

1586
2096

1557
1860

725

880

11101479*

1483

* Hydractive III + felfüggesztéssel.
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