
CITROËN DS5





A MEGVALÓSULT JÖVŐ





ÚGY GONDOLJA, HOGY EGY AUTÓ NEM TUD 
ÖNNEK MEGLEPETÉST OKOZNI?





CITROËN DS5,
A MERÉSZSÉG
MÁSKÉNT
A Citroën DS5 meglepő és elbűvölő autó
– vezetni és utazni benne egyformán
öröm. Nem ismer kompromisszumot:
sikeresen találkozik benne technológia és
dizájn, esztétikum és intelligencia, telje-
sítmény és környezettudatosság. Kivételes
alkotás, amely szinte minden tekintetben
felülmúlja a várakozásokat.









A LUXUS
MA MÁR KÖZHELY?





A PRÉMIUM
KATEGÓRIA
ÚJFAJTA
MEGKÖZELÍTÉSE
A Citroën DS5 a márka tudásának legja-
vát képviseli. Sikeresen ötvözi a hagyo-
mányos értékeket az innovatív
megoldásokkal, miközben határozott
egyéniségét egy pillanatra sem adja fel.
Minden porcikájából minőség és kifino-
multság árad. A rá jellemző igényesség
többek között az ülések rendkívüli kidol-
gozásában is megnyilvánul.





MASSZÍV ÉS ELEGÁNS FORMÁK
A Citroën DS5, melynek letisztult, feszes vonalai kifejezetten dinamikus viselkedésről árulkodnak, stílusával és ará-
nyaival egyaránt meglep. Felépítése újszerű és egyedi: kompakt méretei ellenére öt teljes értékű üléssel és tágas
csomagtérrel rendelkezik. A LED-es nappali fénnyel hangsúlyozott fényszórók, a szablya formájú krómcsík és a
hátsó sárvédő kialakítása különösen elegáns megjelenést biztosítanak. Mintha csak egy lendületes, áramvonalas
szobrot látnánk. 



EGY AUTÓ
NEM LEHET IGAZI TÁRS?





CITROËN DS5:
TERMÉSZETES
ERGONÓMIA
A Citroën DS5 az intuícióra építő autó. A
kulcs nélküli nyitás és indítás funkciójának
köszönhetően már messziről felismeri gaz-
dáját. A zárak nyitásához elég megérin-
teni az ajtókilincset, és a ledes belső
világítás is működésbe lép, hogy fokoza-
tosan megvilágítsa az utasteret. A gép-
jármű indításához pedig csak meg kell
nyomni a START gombot.













ÜGYELVE A RÉSZLETEKRE
A Citroën DS5 által kifejezett minőséget és igényességet hangsúlyozzák a beltérben gazdagon 
alkalmazott bőr és fém felületek.



EGYEDÜLÁLLÓ
ÉS ÚJÍTÓ
ALKOTÁS
A Citroën DS5 nemes anyagaival, stílus
és kifinomultság tekintetében a Citroën
tudásának legjavát nyújtja. Ennek jel-
lemző példái a DS-családnál immár meg-
szokott – a fém óraszíjak mintázatára
emlékeztető – Bracelet kivitelű nappabőr
ülések.





A VEZETÉS
IS LEHET
LÁTVÁNYOS
A Citroën DS5 belső kialakítása és jelleg-
zetes stílusjegyei láttán szárnyra kap a
képzelet. A pilótafülkére emlékeztető
vezetőhely és a két részre osztott közép-
konzol a repülés világát idézi. Mindez
rendkívüli és egyedülálló vezetési élményt
ígér.KÜLÖNLEGES VEZETŐI KÖRNYEZET

Az emelkedő középkonzol láttán szintén a repülőgépek jutnak az eszünkbe, a tetőn elhelyezett vezérlők kezelése
pedig a pilóták mozdulatait idézi. Egy pillanat alatt elérhetők az újdonságnak számító CITROËN eTouch szolgál-
tatások, köztük a helyzetbeméréssel egybekötött sürgősségi és assistance segélyhívás (a szolgáltotások
Magyarországon korlátozottan működnek). A Cockpit tetőn található három fényforrás éjjel- nappal varázslatos,
egyedi hangulatról gondoskodik. 





TARTOGATHAT MÉG
ÚJ ÉLMÉNYEKET

A VEZETÉS?





AZ INNOVÁCIÓ
NEM ISMER
HATÁROKAT
A Citroën DS5 vezetési élmény tekinteté-
ben nem ismer megalkuvást. Az innova-
tív fedélzeti funkciók közül említést
érdemel a head-up display, melynek átlát-
szó kivetítője színesben vetíti a vezető látó-
terébe a vezetéshez szükséges
információkat, így mindvégig az úton tart-
hatja a szemét és a vezetésre koncentrál-
hat.



UTAZÁSRA CSÁBÍT
Elég megnyomni a kulcs nélküli nyitó és indító rendszer START gombját, és a műszerfal megeleve-
nedik. A műszerekről leolvasott információk könnyen és gyorsan értelmezhetők. A hangulatvilágí-
tás különleges fényekbe vonja a műszerfalat. Indulhat a nagy utazás!



TECHNOLÓGIA A
VEZETÉSI ÉLMÉNY
SZOLGÁLATÁBAN
A vezetőhelyet úgy sikerült kialakítani,
hogy a vezetőnek valamennyi vezérlő a
lehető legjobban kézre álljon. A letisztult
vonalú széles középkonzolon kapott
helyet a tolatókamerával rendelkező
eMyWay navigációs rendszer, az auto-
mata légkondícionáló és az audiorendszer
vezérlőfelülete.



INTENZÍV ZENEI ÉLMÉNY
A DENON®-nal közösen kifejlesztett audiorendszer tíz hangszórójával és térbeli hangzást biztosító
digitális erősítőjével igazi zenei élményt biztosít a Citroën DS5 utasainak.



KÉNYEZTETÉSBŐL
MINDENKINEK JUT
A Citroën DS5 egyetlen érzékszervünkről
sem feledkezik meg. A kifinomult stílusú,
kényelmes utastér a szemet és a fület
egyaránt gyönyörködteti, de tapintásra
sem hagy kívánnivalót maga után. Az
MP3 CD-lejátszós audiorendszer élethű és
élvezetes hangzást biztosít a Citroën DS5
utasainak. Tartozékként rendelhető a két
hordozható DVD-lejátszóból álló egység,
melyet a hozzá tartozó két fejhallgatóval
egyszerre ketten –  egymástól függetle-
nül is – használhatnak. A kiváló audio- és
videominőségnek köszönhetően a hátsó
utasoknak különlegesen intenzív hang- és
képélményben lehet része.



TÖKÉLETESÍTETT TAPADÁS ÉS ÚTTARTÁS
Az útviszonyoktól és a motortípustól (benzines, dízel vagy Hybrid4) függetlenül tovább növeli a biz-
tonságot a Citroën DS5 intelligens kipörgésgátló rendszere. Ez a csúszós úton történő indulást segítő
rendszer a kerekek kipörgésének akadályozása révén optimális tapadást és meghajtást biztosít.



MEGNYUGTATÓ
BIZTONSÁG
A biztonságról számos innovatív megol-
dás gondoskodik. A második generációs
AFIL esetében egy digitális kamera bizto-
sítja a véletlen sávelhagyásra figyelmez-
tető rendszer működését. Ugyanez a
kamera a fényviszonyoktól és az aktuális
közlekedési helyzettől függően automati-
kusan kapcsolja be, illetve ki a távolsági
fényszórókat. A gépkocsi hátulján elhe-
lyezett másik kamera pedig a parkolásnál
nyújt segítséget. Minden a háborítatlan
nyugalmat szolgálja.



A KÖRNYEZET VÉDELME VALÓBAN 
CSAK KÉNYSZERMEGOLDÁSOKAT SZÜLHET?





A CITROËN DS5
BEMUTATJA
A HYBRID4 
TECHNOLÓGIÁT
Alacsonyabb CO2-kibocsátás (88 g/km),
dinamikus menettulajdonságok: 200
lóerő összteljesítmény, többféle vezetési
üzemmód (négykerék- meghajtás, kizáró-
lag elektromos meghajtás, gyorsításkor
bekapcsoló „boost” funkció, automata
üzemmód). Az elsőként a CITROËN DS5-
ön alkalmazott full hibrid hajtáslánc a HDi
dízelmotorok teljesítményét az elektromos
meghajtás hatékonyságával párosítja.





TÖBBFÉLE VEZETÉSI MÓD
Az AUTO üzemmód optimális fogyasztást biztosít, a SPORT üzemmód a lendületes vezetési stílust
támogatja: az elektromos „boost” funkciónak köszönhetően dinamikusabbak a gyorsítások, az előzé-
sek és a sebességváltások. A ZEV (Zero Emission Vehicle) üzemmód – ha az akkumulátor töltöttségi
szintje megengedi , és az autó sebessége nem haladja meg az 60 km/h-t – lehetővé teszi a teljesen
elektromos üzemmódban történő haladást, a 4WD (négykerék- meghajtás) üzemmód pedig gyenge
tapadási feltételek esetén ideális. A Citroën DS5 Hybrid4 Önre bízza a választást. 

Fedezze fel okostelefonjával a Hybrid4
technológiát!



ENERGIA-
MEGTAKARÍTÁSSAL
A KÖRNYEZET-
VÉDELEMÉRT
A Citroën DS5 a leghatékonyabb ener-
giaforrásokat vegyíti: a gépkocsi  első
részén egy nagy teljesítményű belső égésű
motor, hátul pedig egy villanymotor talál-
ható. Ez a kombináció kiváló teljesítményt
és nem mindennapi vezetési élményt
eredményez – ráadásul mindezt rendkívül
alacsony CO2-kibocsátás mellett.



DINAMIZMUS A RÉSZLETEKBEN
A hátsó lökhárítóba illeszkedő dupla kipufogó jól mutatja, hogy a Citroën DS5 karakteres egyéni-
sége a legapróbb részletekben is megmutatkozik.



LENYŰGÖZŐ
TELJESÍTMÉNYŰ
MOTOROK
A Citroën DS5 kínálatában ötféle dinami-
kus erőforrás található. Az automata vál-
tóval társított THP 155 és a a manuális
váltóval kombinált THP 200 közvetlen
befecskendezéses, turbókompresszorral
szerelt benzinmotorok az élvezetes veze-
tés mellett visszafogott fogyasztást bizto-
sítanak. Valamennyi dízelváltozat
részecskeszűrővel szerelt, ami gondosko-
dik a környezetszennyező részecskék meg-
semmisítéséről. A mikrohibrid e-HDi 115
Airdream MCP6 motor második generá-
ciós Stop&Start rendszert alkalmaz. Az
automata és manuális váltóval egyaránt
elérhető HDi 160 motorok kimagasló tel-
jesítményt nyújtanak. Sem a vezetési
élményről, sem a kényelemről nem kell
tehát lemondania senkinek. A full hibrid
rendszerű új Hybrid4 technológia pedig
nemcsak lehengerlő teljesítményt (200
lóerő, négykerék- meghajtás), de teljesen
új vezetési élményt is tartogat, mindössze
88 g/km CO2-kibocsátás mellett. Testre
szabott teljesítmény – kifejezetten Önnek.



KERÉKTÁRCSÁK

FÉNYEZÉSEK
➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆
➇

Hurricane szürke
Perla fekete (GY)
Galena szürke (GY)
Hickory barna (GY)
Alumíniumszürke (M)
Gyöngyházfehér (GY)
Vapor szürke (GY)
Philae kék (GY)

➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆
➇
»

Armucara szövetkárpit *
Claudia bőr & Dinamica szövet *
Claudia Sportlounge bőr *
Claudia Sportlounge világos bőr *
Club Bracelet bordó bőr *
Club Bracelet fekete bőr *
Club Bracelet barna bőr *
Club Bracelet fekete & fehér bőr *
Club Bracelet fekete & bordó bőr *

➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆
➇

AIRFLOW 16”
HOUSTON 17”
CANAVERAL BLACK 18”
CANAVERAL GREY 18”
CAIRNS BLACK 19”
CAIRNS GREY 19”
HOBART 17” *
CAIRNS HICKORY 19” *

CITROËN DS5 DESIGN :
ABS, elektronikus fékerőelosztó, vészfékrásegítő, ESP - első
kartámasz hűthető tárolórekesszel - Hill Holder funkció - auto-
mata fényszórók és esőérzékelős ablaktörlő -  kétzónás auto-
mata klímaberendezés - kulcs nélküli indítás - dupla,krómozott
kipufogóvég - elektromos rögzítőfék - első és hátsó szekven-
ciális elektromos ablakok becsípődésgátlóval - első ködfény-
szórók statikus kanyarvilágítás funkcióval - előre programoz-
ható tempomat és sebességhatároló - elektrokróm belső tükör
- külső elektromos, fűthető tükrök ledes irányjelzőkkel - kor-
mányról vezérelhető, MP3 CD lejátszó audio berendezés
kettős tunerrel és 6 hangszóróval - USB és AUX csatlakozó -
sötétített hátsó ablakok - Armucara szövetkárpit - Houston 17”
(e-HDi 115 Airdream esetében: Airflow 16”) könnyűfém
keréktárcsák.

CITROËN DS5 STYLE :
CITROËN DS5 DESIGN felszereltségi szint elemein felül:
kulcs nélküli ajtónyitás - hátsó parkolóradar - Bluetooth* tele-
fonkihagosító rendszer -  alumínium pedálok és lábtámasz
(THP200 esetén) - elektromosan behajt-
ható külső tükrök - Cockpit műszerfal - Claudia bőr- és szövet-
kárpit - Canaveral Grey 18” (e-HDi 115 esetében Houston
17”) könnyűfém keréktárcsák 

*: Használatához kompatibilis készülék szükséges

KÁRPITOK

➀ ➁

➆ ➇

➂

➀ ➁

➄ ➅ ➆

(M) : metálfényezés; (GY) : gyöngyházfényezés;
(A metál-, illetve gyöngyházfényezések opcióként elérhetők.)

* : és egyéb kiegészítő anyagok.

* Kiegészítőként rendelhető. Csavarok és fedőkupak nélkül szállítva.

A katalógusban bemutatott felszereltségi elemek a Citroën DS5 teljes technológiai tartalmát mutatják be. Az EU-ban forgalmazott CITROËN gépkocsik felszereltsége országonként eltérést mutathat. A Magyarországon
forgalmazott gépkocsik felszereltségével kapcsolatos információkért kérjük látogasson el www.citroen.hu oldalunkra!

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅



CITROËN DS5 SPORT :
CITROËN DS5 STYLE felszereltségi szint elemein felül: színes
Head Up Display - első & hátsó parkolóradar - alumínium
pedálok és lábtámasz - kanyarkövető Xenon fényszórók, fény-
szórómosóval - elektromos állítású deréktámasz masszázs-
funkcióval a vezetőülésen - elektromos, füthető első ülések,
két beállítás tárolásával a vezetőülésnél - szőnyeggarnitúra -
eMyWay navigációs rendszer tolatókamerával - Club bőrborí-
tású bőrkormány - Claudia Sportlounge bőrkárpit - Canaveral
Grey 18” könnyűfém keréktárcsák. 

➃ ➄ ➅

➇ »

➂ ➃

CITROËN DS5:
IGÉNY SZERINT
A nyolcféle karosszériaárnyalatnak, a 16–
19 colosig terjedő gazdag keréktárcsavá-
lasztéknak, az erőforrások szerint opció-
ként rendelhető Sport csomagnak, a
különböző belső kiviteleknek köszön-
hetően az egyedi kialakítás számtalan
módozata áll rendelkezésre. Rengeteg
lehetőség közül  választhat - elegancia
szempontjából mindegyik kifogástalan. 

➆ ➇



KÖRNYEZETVÉDELEM

CITROËN eTouch

A CITROËN Airdream megnevezés a márka által kifejlesztett legjobb, a környezet védelmét célzó technológiákat gyűjti egybe: mikrohibrid e-HDi technológia, full hibrid Hybrid4
technológia, és Full Electric technológia. A fenti technológiák valamelyikével rendelkező gépkocsik azonositását megkönnyítendő, az érintett változatok az Airdream kereskedelmi
megnevezést viselik magukon.

   CITROËN FreeDrive

A táblázatban feltüntetett homologizált fogyasztási és kibocsátási adatok meghatározása a -minden gyártóra és eladott gépjárműre kötelezően alkalmazandó - európai mérési normának megfelelően történt. A mért értékek
egyaránt megfelelnek a gazdaságos üzemmódra törekvő, nyugodt vezetési stílusnak és a szigorúan alkalmazott és szabályozott mérési feltételeknek. A fogyasztási és kibocsátási értékek a valós forgalmi helyzetek, a hőmér-
séklet, a légnyomás, a gumiabroncsok állapota és nyomása, a gépjármű terhelése, illetve az esetlegesen felszerelt csomagtartó függvényében is eltérhetnek a hivatalos mérési ciklus során mért adatoktól. A klímaberende-
zés vagy a fűtés jelentős használata, valamint a gépjármű műszaki állapota szintén befolyásolhatja az üzemanyag-fogyasztást. A www.citroen.hu honlapon további, a gazdaságos üzemeltetést segítő tanácsokat is talál.

* A fogyasztási és kibocsátási adatok változhatnak. Kérjük a legfrissebb adatokról tájékozódjon a www.citroen.hu oldalon!

A Citroën DS5 e-HDi115 Airdream MCP6 modell alacsony 114g/km CO2-kibocsátása érdekében a következő szériafelszerelésekkel kerül forgalomba:
- második generációs Stop & Start rendszer ;
- a fékezéskor keletkező energiát visszanyerő rendszer;
- optimalizált teljesítményű légkondicionáló rendszer ;
- az energiaveszteséget minimálisra csökkentő szervokormány-vezérlés ;
- optimalizált működésű, elektronikusan vezérelt MCP6 sebességváltó ;
- az új technológiák (pl. lézerhegesztés) alkalmazásának köszönhetően könnyebb karosszéria.

Egy nem mindennapi autóhoz nem mindennapi szol-
gáltatások dukálnak. A CITROËN FreeDrive szerződés
a lehető legegyszerűbb módon gondoskodik a
CITROËN DS5 tulajdonosok zavartalan nyugalmáról. A
DS5 gépjárművekre az opciós FreeDrive szerződés egész
időtartama alatt teljeskörű garancia vonatkozik, s az
autó mindvégig maximális gondoskodásban részesül: a
hibás alkatrészek javításra vagy cserére kerülnek, és a
szerződés a munkadíjra is kiterjed. A CITROËN
FreeDrive szerződés az Ön autóján esedékes valamen-

nyi időszakos átvizsgálási és karbantartási művelet elvég-
zését (kopóalkatrészek cseréje, munkadíj, kenőanyagok
és komplett külső-belső takarítás) magában foglalja,
anélkül, hogy ezek bármelyikére Önnek akár egyetlen
forintot is kellene költenie. A szerződésnek egy kiter-
jesztett assistance szolgáltatás is részét képezi: autója
meghibásodása, az akkumulátor lemerülése, az indító-
kulcs elvesztése, vagy defekt esetén a CITROËN
Assistance a hét minden napján 0-24 óráig segítségére
siet az EU területén. Szükség esetén megkeressük a

módját, hogy Ön folytatni tudja az útját: a körülmé-
nyektől függően gondoskodunk csereautóról, szállásról,
vonat- vagy repülőjegyről. A szerződés érvényességi ide-
jét (12-60 hónap) vagy az annak hatálya alá eső futás-
teljesítményt (20 000 - 200 000 km) a tulajdonos
határozhatja meg, illetve személyes igényeitől függően.
A 48 hónapnál hosszabb időtartamra szóló FreeDrive
szerződések esetében a Citroën magára vállalja az első
műszaki vizsga valamennyi költségét.

A gépjárműből helyzetbeméréssel egybekötött sürgősségi, illetve assistance hívásra is lehetőség nyílik. Mindkét szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe a gépjármű teljes élet-
tartama alatt, a hétminden napján, a nap 24 órájában. A Citroën weboldalán a MyCITROËN pontban további két szolgáltatás is rendelkezésre áll: a virtuális szervizfüzet és a
CITROËN Eco Driving szolgáltatás. További információkért keresse az általános használati feltételeket! A szolgáltatások Magyarországon csak korlátozottan érhetők el.



CITROËN:
TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS

AUTOMOBILES CITROËN : a jelen katalógusban szereplő adatok változtatásának jogát fenntartja, illetve a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. Az aktuális adatokért, bővebb információért kérjük látogassa meg
a www.citroen.hu címen elérhető weboldalunkat! Az Automobiles Citroën igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó, 2000/ 3/EK számú, 2000. szeptember 1-jén kelt európai közösségi irányelv
rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott cékitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához felhasznál újrahasznosított anyagokat. Az Európai Unióban forgalomba kerülő
CITROËN gépjárművek felszereltsége országonként eltérő lehet. A CITROËN típuskínálatába tartozó modellek felszereltségének részletes leírásáért, illetve minden további információért keresse fel márkakereskedőjét
vagy látogasson el a www.citroen.hu honlapra! 
Citroën Assistance: +36 80 200 880 20
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• 2 ÉVES CITROËN GARANCIA
A hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Assistance
szolgáltatás a hét minden napján, a nap 24 órájá-
ban.

• ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI GARANCIA
Személygépkocsikra 12 év,
haszongépjárművekre 5 év.

• FÉNYEZÉSI GARANCIA 
Személygépkocsikra 3 év,
haszongépjárművekre 2 év.

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

• CSEREAUTÓ
Amíg autója szervizben van, kedvezményes áron
csereautót biztosítunk Önnek.

CITROËN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK
Érdeklődjön a márkakereskedői hálózatban.

• ESSENTIALDRIVE SZERZŐDÉS
1, 2, vagy 3 évvel és akár 200 000 km-ig meghosz-
szabbíthatja a gyártó által nyújtott garanciát.

• COMFORTDRIVE SZERZŐDÉS
24 -től 60 hónapig(3) és 40 000 -től 200 000 km-
ig,(1)(2) Magában foglalja az időszakos karbantartáso-
kat, valamint meghosszabbítja a gyártói garanciát.

• FREEDRIVE SZERZŐDÉS
Szerződések 24 -tól 60 hónapig (3), 40 000-től 200
000 km-ig (1)(2) (garancia kiterjesztés időtartamával
együtt). Magában foglalja időszakos átvizsgálási és
karbantartási művelet elvégzését, a kopóalkatrészek
cseréjét (kivéve a gumiabroncsokat). A hibás alkat-
részek javításra vagy cserére kerülnek, és a szerződés
a munkadíjra is kiterjed. Assitance szolgáltatás a hét
minden napján, a nap 24 órájában.

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