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NOVI CITROËN
SUV C5 AIRCROSS
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BISTVENE INFORMACIJE

novi citroën SUV C5 aircross
in njegovih 10 glavnih adutov 

ENERGIČEN DIZAJN

STRANI 4-5

Kolesa velikega premera, privzdignjeno pod-
vozje, zaščite obloge Airbump®. Ta SUV 
ponosno odraža svoj vzdržljiv značaj brez 
kančka agresivnosti

30 KOMBINACIJ 
ZUNANJOSTI

STRANI 8 -9

Izbirate lahko med sedmimi barvami karoserije, 
črno streho, tremi barvnimi paketi in štirimi modeli 
litih platišč, odvisno od tipa vaše osebnosti. 

VZMETENJE S PROGRESIVNIMI 
HIDRAVLIČNIMI 
OMEJEVALNIKI®

STRANI 16-17

Ekskluzivno vzmetenje ustvari pravi učinek 
"leteče preproge". 

TRIJE PRAVI ZADNJI SEDEŽI

STRANI 22-23

Edini SUV v svoji kategoriji, ki je opremljen s 
tremi enako širokimi posamičnimi sedeži.
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DO 720 LITROV PROSTORA 
V PRTLJAŽNIKU

STRANI 26-27

Največji v svoji kategoriji. 

NEPRIMERLJIVA PROSTORNOST 
IN MODULARNOST 

STRANI 24-25

S tremi drsno pomičnimi, zložljivimi in po 
naklonu nastavljivimi zadnjimi sedeži bo pos-

tal najbolj modularen SUV svojega segmenta. 

POVEZLJIVOST ZADNJE 
GENERACIJE

STRANI 32-35

V vozilu je na voljo šest intuitivnih tehnologij 
za vzpostavitev povezave. 

20 SISTEMOV ZA POMOČ 
PRI VOŽNJI

STRANI38-41

Med slednjimi tudi sistem Highway Driver 
Assist, ki predstavlja pomemben korak na poti 

do avtonomne vožnje.

NOV SAMODEJNI 
MENJALNIK EAT8 

STRANI 42-43

Za še več učinkovitosti in voznega udobja.
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DIZAJN

Novi Citroën C5 Aircross je s svojo mogočno in 
odločno držo brez kančka prevzetnosti spreobrnil 
stilske zapovedi modelov SUV. Širok in impozanten 
prednji del krasijo prepoznavni simboli najnovejših 
modelov znamke Citroën, kot na primer logotip dvojne 
puščice in dvonivojske luči Full LED. Celoten prednji 
sklop poskrbi za moderen in izrazen pogled. Bočni 
profil z mogočnimi in usločenimi linijami povezuje 
neprekinjene steklene površine, ki jih poudarja 
kromana signatura v obliki črke "C". Na obeh straneh 
zadnjega dela pa reliefna optična bloka s štirimi 
podolgovatimi moduli 3D na diode LED pritegneta naš 
pogled in izpostavita širino vozila. 

UVELJAVLJENA PRISOTNOST 
IN EDINSTVENA DRŽA

energija in eleganca
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GRIP CONTROL S FUNKCIJO HILL 
ASSIST DESCENT

Ker se vsak SUV včasih odpravi tudi na vožnjo po 
zahtevnem terenu, je novi Citroën C5 Aircross 
opremljen s sistemom Grip Control za izboljšano vlečno 
moč v vseh razmerah. Sistem ponuja pet načinov 
oprijema, ki jih je možno izbrati z vrtljivim gumbom na 
sredinski konzoli. Za optimalno varnost med vsakim 
spustom pa tehnologija za pomoč pri spustu po strmini 
(Hill Assist Descent) zmanjša nevarnost spodrsavanja 
ali zanašanja vozila tako v prestavi za vožnjo naprej kot 
tudi v vzvratni prestavi. 

zmogljivost 
in dinamičnost
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DIZAJN

7 BARV KAROSERIJE 

Bela Nacré Siva Platinium

Modra Tijuca

Siva Acier

Črna Perla Nera

Bela Banquise

Rdeča Volcano

ZA VOZILO PO VAŠI PODOBI

30 
različnih 
kombinacij

S sedmimi barvami karoserije, z dvobar-
vno ponudbo v črni Perla Nera in s tremi 
barvnimi paketi (Silver, White in Red) novi 
Citroën C5 Aircross ponuja kar 30 
kombinacij za individualizacijo podobe. In 
v to sploh ni vštet izbor štirih litih platišč z 
raznoliko oblikovno zasnovo. 
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4 DVOBARVNE KOMBINACIJE

3 BARVNI PAKETI: SILVER ANODISÉ, WHITE ANODISÉ IN RED ANODISÉ

Vstavki na prednjih odbijačih Vstavki na zaščitah Airbump Vstavki pod nosilnimi drogovi 

Bela Nacré Siva Platinium

Modra Tijuca

Siva  Acier
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1

2

3

4

DA SE BOSTE POČUTILI 
KOT PRI SEBI DOMA
Individualizacija podobe zunanjosti se razteza v 
notranjost.
Serijska kombinacija notranjosti s sedeži v tkanini 
Silica Grey je umirjena in izčiščena.

Kombinacija notranjosti Wild Grey, za katero je 
značilna vitalnost, zajema sedeže v tkanini Stone 
Grey in tkanini z učinkom črnega usnja, ki ga krasi 
oranžen trak. Dekorativni dodatki na sredinski 
konzoli in obroba armaturne plošče so v sivi barvi.

Kombinacija notranjosti Metropolitan Grey daje 
prednost prostornosti: sedeže v zrnatem usnju Grey 
in tkanini Grey krasi trak temno sive barve. 
Dekorativni dodatki na sredinski konzoli in obroba 
armaturne plošče so v sivi bež barvi.

Kombinacija notranjosti Metropolitan Grey, ki se 
poigrava s skladnimi barvnimi odtenki, zajema 
sedeže v zrnatem usnju Graphite in tkanini 
Graphite, trak v svetlo sivi barvi, dekorativne 
dodatke na sredinski konzoli in obrobo armaturne 
plošče v sivi barvi.

Kombinacija notranjosti Hype Brown visoko 
cenovnega videza pa vključuje sedeže v usnju napa 
Brown in tkanini z učinkom črnega usnja, ki jih krasi 
svetlo siv trak iz materiala Alcantara, dekorativne 
dodatke na sredinski konzoli, obrobo armaturne 
plošče in ščitnik instrumentne plošče Brown. Seveda 
pa je tu še dvobarven volan v polnem zrnastem 
usnju v črni/Brown. 

Poudariti velja, da so vse štiri kombinacije notranjosti 
na voljo s sedeži Advanced Comfort.

5 kombinacij 
notranjosti 

DIZAJN10
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OSVETLJENOST IN MEHKOBA

Tudi v najbolj občutljivih situacijah novi Citroën SUV 
C5 Aircross ponuja obilo inovacij s področja 
vsesplošnega udobja, kar je tipično za znamko 
Citroën. Oblikovalci so posebno pozornost posvečali 
nadstandardni prostornosti in osvetljenosti potniškega 
prostora, poleg tega pa so si prizadevali potnikom 
zagotoviti izvrstno zvočno izolacijo pred zunanjimi 
motečimi hrupi: hrupi pri vožnji in aerodinamični hrupi 
so izjemno nizki po zaslugi akustičnih večplastnih 
prednjih stekel dvojne debeline z izolacijskim slojem. 
Za optimalno udobje potnikov je novi Citroën SUV 
C5 Aircross opremljen še s sistemom za prečiščevanje 
zraka v potniškem prostoru (AQS "Air Quality 
System"), ki zazna onesnažen zunanji zrak, ga 
prefiltrira in samodejno nastavi njegov način kroženja 
po potniškem prostoru. 

občutek zapredka ličinke
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

SVETLOBA ZA VSE

Panoramsko strešno okno z možnostjo odpiranja nudi 
izjemno osvetljenost in občutek dobrega počutja tako 
pri odprti kot tudi zaprti strehi, s čimer vsako 
potovanje postane čisto posebna izkušnja. 
Po zaslugi razkošnih dimenzij s skoraj en meter dolgo 
zastekljeno površino v notranjosti imajo voznik in 
ostali potniki na voljo izjemno osvetljenost in 
vidljivost.
Uporabnik mora zgolj pritisniti na enega od dveh 
intuitivnih električnih stikal s funkcijo zaščite proti 
priprtju, kadar želi odpreti strešno okno ali spremeniti 
položaj senčnika, da nastavi želeno stopnjo 
osvetljenosti v potniškem prostoru. 

panoramsko strešno okno 
z možnostjo odpiranja
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SVETOVNA 
EKSKLUZIVNOST 
ZNAMKE 
CITROËN

ZA UČINEK "LETEČE PREPROGE"

Vzmetenje novega športnega terenskega vozila Citroën C5 Aircross, ki je 
Citroënova svetovna ekskluzivnost, ponuja doslej še nikoli videno udobje v 
vožnji. Inovativno vzmetenje ublaži in absorbira večje deformacije in tudi 
manjše nepravilnosti cestišča, da imajo potniki občutek letenja nad cesto, 
medtem ko zagotavlja izjemno lego na cesti in dinamičnost.

vzmetenje s progresivnimi 
hidravličnimi omejevalniki

CITROËN ADVANCED COMFORT®16
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Pri močnejši kompresiji in 
močnejšem raztezanju 
hidravlični omejevalniki 
progresivno upočasnijo 
p r e m i k ,  t e r  s  t e m 
preprečijo nagle zaustavi-
tve in odskoke. 

Pri rahli kompresiji in rah-
lem raztezanju pa omejeval-
niki delujejo kot " leteča 
preproga", saj ublažijo tres-
ljaje s cestišča. 

CITROËN ADVANCED COMFORT®

IZJEMNA KAKOVOST BLAŽENJA

Medtem ko klasično vzmetenje sestavljajo amortizer, 
vzmet in mehanski omejevalnik, pa ima vzmetenje s 
progresivnim hidravličnim omejevalnikom še dodatna dva 
hidravlična omejevalnika, enega za raztezanje in drugega 
za kompresijo. 

citroënova inovacija 
za neprimerljivo stopnjo 
udobja
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

ABSOLUTNO DOBRO POČUTJE

Prednja sedeža imata lahko poleg ogrevanja še 
napreden sistem za večtočkovno masažo, ki deluje 
s pomočjo osmih pnevmatskih blazinic, 
 razporejenih v naslonjalu. Voznik in prednji 
sopotnik lahko na zaslonu instrumentne plošče 
izbereta enega od petih razpoložljivih programov, 
med katerimi se prepleta masaža ledvenega dela, 
hrbta in ramen.
Novi Citroën SUV C5 Aircross nudi prvorazredno 
udobje telesa, čvrstejšo bočno oporo, nastavljivo 
višino prednjih sedežev ter po višini in globini 
nastavljiva prednja vzglavnika. 

masažni sedeži
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CITROËN ADVANCED COMFORT®22
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UDOBJE ZA VSE POTNIKE 

S tremi individualnimi zadnjimi sedeži novi Citroën SUV C5 Aircross izstopa 
v svojem avtomobilskem segmentu. Sedeži so enako široki, tako da ima 
tudi potnik na sredinskem sedežu na voljo toliko udobja kot druga dva. 
Po dolžini nastavljivi sedeži s hodom 150 mm omogočajo optimalno 
razporeditev prostora v potniški kabini oziroma prtljažniku glede na vaše 
potrebe. Za zares optimalno udobje pa so sedeži še nastavljivi po naklonu 
v pet različnih položajev. Možno pa jih je tudi preklopiti, in s tem pridobiti 
povsem raven pod. 

trije enako široki zadnji sedeži
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CITROËN ADVANCED COMFORT®24
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NAJBOLJ MODULAREN SUV SVOJE 
KATEGORIJE

Notranjost novega športnega terenskega vozila Citroën 
C5 Aircross si lahko razporedite po svojih željah 
zahvaljujoč drsno pomičnim, zložljivim in po naklonu 
nastavljivim zadnjim sedežem. 

bivalno udobje 
brez primere
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CITROËN SUV C5 
AIRCROSS DO 

720 L

P R O S T O R N I N A  P R T L J A Ž N I K A 

CITROËN ADVANCED COMFORT®26
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DOVOLJ PROSTORA ZA ČISTO VSE

Novi Citroën SUV C5 Aircross ima v prtljažniku 580 
litrov prostornine, ki jo je možno razširiti do 720 
litrov, ko so zadnji sedeži v povsem naprej pomaknje-
nem položaju, s čimer ima najbolj prostoren prtljažnik 
v svoji kategoriji. Če pa zadnje sedeže preklopimo, se 
prostornina poveča na 1630 litrov. S tem pridobimo 
popolnoma raven pod, saj je pod prtljažnega prostora 
možno nastaviti na dve različni višini. Za dostop do 
prtljažnega prostora v še tako zahtevnih razmerah je 
novi Citroën C5 Aircross opremljen s prostoročnimi 
prtljažnimi vrati, ki jih je možno odpreti ali zapreti z 
enim samim gibom noge, ki jo primaknemo pod 
zadnji odbijač. 

dostopen in prostoren 
prtljažnik
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

PRIROČNOST IN FUNKCIONALNOST

V notranjosti vozila se dobro počutimo takrat, ko imamo 
tudi dovolj prostora za odlaganje čisto vsega, kar 
potrebujemo. Iz tega razloga je novi Citroën SUV C5 
Aircross opremljen s številnimi odlagalnimi mesti. Z 
velikim odlagalnim mestom pod sredinskim naslonom za 
roke, ki ima v zgornjem delu hlajen prostor za 1,5-litrsko 
plastenko, s predalom za drobnarije in širokimi 
odlagalnimi predali v vratih bo znal zadovoljiti potrebe 
čisto vseh. Opremljen je še z velikim odlagalnim mestom 
na prednjem delu sredinske konzole, kjer se nahaja 
priključek za brezžično polnjenje pametnega telefona po 
načelu magnetne indukcije. 

domiselna odlagalna mesta
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INTUITIVNI SISTEMI ZADNJE GENERACIJE 

Ultra povezljivi novi Citroën SUV C5 Aircross vam ponuja 
neprekinjeno povezavo med digitalnim svetom in vašim 
vozilom prek šestih naprednih tehnologij za vzpostavitev 
povezave. Tem intuitivnim sistemom se pridružuje še 
20 tehnologij za pomoč pri vožnji, ki vam vsak dan 
zagotavljajo več varnosti in bolj enostavno vožnjo. 
Novi Citroën SUV C5 Aircross je opremljen še z 12,3-palčno 
digitalno instrumentno ploščo TFT, ki jo je možno nastavljati 
po meri in je nadvse pregledna.

koncentrat zares uporabnih 
tehnologij

31



C5_AIRCROSS-SLO page 32 C5_AIRCROSS-SLO page 33

TEHNOLOGIJE

UPRAVLJANJE S KONICAMI PRSTOM

8-palčni zaslon na dotik s kapacitivno tehnologijo zadnje 
generacije novega športnega terenskega vozila Citroën C5 
Aircross je izjemno odziven in enostaven za uporabo, podobno 
kot pametni telefoni. Nameščen je na idealnem mestu, tako da 
kar vabi k uporabi povezljive 3D navigacije Citroën Connect 
Nav zadnje generacije, saj vam ni treba skloniti pogleda. 
Prometne informacije v realnem času, vremenska napoved, 
lokacija in cene bencinskih servisov ter parkirišč, iskanje 
lokalnih interesnih točk, prikaz nevarnih odsekov: čisto vse 
imate na razpolago in se lahko do cilja poti pripeljete brez 
vsakršnih skrbi. 

povezljiva navigacija 
v realnem času
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ConnectedCAM Citroën®** 
Sistem s kamero, ki je vgrajena v podnožje notranjega 

vzvratnega ogledala, deluje v povezavi s tehnologijo full 
HD GPS in ima vgrajeno spominsko kartico 16 GB. 

S kamero je možno posneti fotografijo ali narediti video 
posnetek dogajanja v okolici in nato posneto vsebino 
poslati po e-pošti ali objaviti na družbenih omrežjih. 

Druga funkcija: samodejno shranjevanje video posnet-
kov v primeru prometne nesreče. 

Sistem je možno v kateremkoli trenutku izklopiti.

TEHNOLOGIJE

MIRROR SCREEN 

S to funkcijo lahko prek protokolov Android Auto, Apple 
CarPlay™ in MirrorLink® na zaslonu na dotik podvojite 

aplikacije z združljivega pametnega telefona. Odvisno od 
modela telefona, lahko aplikacije upravljate z glasovnimi 

ukazi brez odmika pogleda s cestišča. 

interaktivne aplikacije
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TEHNOLOGIJE36
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PRVI KORAK DO DELNO SAMODEJNE 
VOŽNJE

Sistem, ki je prilagojen vsem vrstam cestišč, 
vozniku omogoča, da delno preda nadzor nad 
vožnjo svojemu vozilu. Za to mora le izbrati 
referenčno vrednost hitrosti od 30 km/h dalje in 
nato sistem zadrži novo športno terensko vozilo 
Citroën C5 Aircross na voznem pasu glede na 
talne označbe. V povezavi s prilagodljivim 
tempomatom s funkcijo Stop&Go pa se lahko 
novi Citroën SUV C5 Aircross samodejno 
zaustavi in ponovno zažene glede na vozilo pred 
njim. Vozniku zatem ni več treba upravljati 
hitrosti oziroma smeri vožnje, saj nadzor nad 
tema dvema funkcijama prevzame vozilo. Vendar 
pa mora voznik še naprej aktivno sodelovati pri 
vožnji, zato rok ne sme odmakniti z volana. 
Seveda lahko popoln nadzor nad vožnjo znova 
prevzame v kateremkoli trenutku.

Highway Driver Assist 
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20 sistemov za varnost in pomoč pri vožnji

PRILAGODLJIVI 
TEMPOMAT S 
FUNKCIJO 
STOP & GO
S pomočjo kamere in 
radarskega zaznavala naprava 
zazna pred seboj vozeče vozilo 
ter s poseganjem v zavore in 
pedal za plin samodejno 
ohranja varnostno razdaljo, ki 
jo je voznik predhodno izbral, 
vse do popolne zaustavitve 
vozila. Slednje se samodejno 
ponovno zažene brez 
voznikovega posredovanja. Na 
voljo je pri vseh izvedenkah z 
menjalnikom EAT8.

ACTIVE  
SAFETY BRAKE
To je sistem za nujno zaviranje, 
ki zmanjša nevarnost naleta 
vozil. Deluje pri hitrosti 5 
km/h in več, učinkuje pa z 
nepremičnimi ali premičnimi 
predmeti in s pešci. Čim je 
zaznana nevarnost naleta, 
voznik prejme opozorilo. Če se 
slednji ne odzove, sistem 
samodejno zavira. 

OPOZORILNIK NA 
NEVARNOST 
NALETA
Funkcija voznika opozarja na 
nevarnost naleta v vozilo, ki 
vozi pred njim. Po meri 
nastavljiva funkcija pomaga 
voznik ohraniti ustrezno 
varnostno razdaljo. Sistem 
deluje pri hitrosti 30 km/h in 
več, za svoje delovanje pa 
uporablja radarski merilnik, 
ki je vgrajen v sprednjem 
delu vozila. 

HIGHWAY DRIVER
ASSIST *

Ta tehnologija vozniku 
omogoča, da delno preda 
nadzor nad vožnjo svojemu 
vozilu. Sistem zadrži vozilo v 
ustreznem položaju na 
njegovem voznem pasu ter 
uporablja zaustavitev in 
ponovni zagon glede na vozilo 
pred njim, saj je nadzor nad 
tema dvema funkcijama 
prevzelo vozilo. 

PRILAGODLJIVI 
TEMPOMAT
Ta naprava prek kamere zazna 
pred seboj vozeče vozilo ter s 
poseganjem v zavore in pedal 
za plin samodejno ohranja 
varnostno razdaljo, ki jo je 
voznik predhodno izbral. 
Sistem deluje, ko hitrost vozila 
preseže 30 km/h.

TEHNOLOGIJE38
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COFFEE BREAK ALERT 
(OPOZORILNIK NA 
PREMOR MED 
VOŽNJO) 
Sistem voznika opozori, ko je 
čas za odmor, in sicer po dveh 
urah vožnje s hitrostjo več kot 
65 km/h. 

OPOZORILNIK NA 
VOZNIKOVO 
NEPOZORNOST
Sistem ocenjuje stanje 
voznikove pozornosti prek 
ugotavljanja odstopanj v smeri 
vožnje glede na talne označbe. 
Funkcija je še posebej 
prilagojena hitrim cestam in 
hitrosti višji od 65 km/h. 

AKTIVNI SISTEM 
NADZORA MRTVEGA 
KOTA
Sistem, ki je zelo v pomoč med 
vožnjo po večpasovni cesti, 
vozniku sporoča prisotnost 
vozila v mrtvih kotih z oranžno 
lučko, ki zasveti v kotu 
zunanjega vzvratnega ogledala 
na ustrezni strani. Sistem 
popravi smer vožnje vozila, če 
se voznik z njim preveč približa 
zaznanemu vozilu.

AKTIVNI 
OPOZORILNIK NA 
NENAMERNO 
MENJAVO 
PROMETNEGA PASU 
Sistem deluje s pomočjo 
kamere, ki prepoznava 
prekinjene oziroma 
neprekinjene črte. V primeru 
približevanja talni črti brez 
vključenih ustreznih smernih 
kazalcev volan postopoma 
obrača v drugo smer, da bi 
vozilo ohranil na trenutnem 
voznem pasu. Ta sistem 
pomaga preprečevati 
nezbranost voznika.

SAMODEJNI PREKLOP 
MED DOLGIMI IN 
ZASENČENIMI 
LUČMI
Ta funkcija upravlja 
preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi glede na to, 
ali v prometu zazna vozila, ki 
vozijo nasproti oziroma nas 
prehitevajo. Sistem nudi 
optimalno osvetlitev med 
vožnjo ponoči. 
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PARK ASSIST **

To je aktiven sistem za pomoč 
pri vzdolžnem in pravokotnem 
parkiranju. Na voznikovo 
zahtevo samodejno poišče 
parkirno mesto in upravlja 
krmilni mehanizem, s čimer 
poskrbi za varno parkiranje. 
Vozniku preostane le, da 
vklopi vzvratno prestavo in 
nato pospešuje oziroma zavira. 

PROSTOROČNI 
DOSTOP IN ZAGON
S tem sistemom lahko 
voznik zaklene/odklene in 
zažene vozilo, ne da bi ključ 
vzel iz žepa. Avtomobil 
prepozna svojega voznika, 
čim se mu približa.

ODČITAVANJE 
PROMETNIH 
ZNAKOV IN 
PRIPOROČILO O 
OMEJITVI HITROSTI
Sistem obvešča o omejitvi 
hitrosti, ki jo je potrebno 
upoštevati. Ko kamera zazna 
prometni znak za omejitev 
hitrosti, lahko voznik 
priporočeno hitrost sprejme in 
si jo nastavi za vrednost 
tempomata oziroma 
omejevalnika hitrosti. Zaznava 
tudi prometne znake "Stop", 
"enosmerna cesta" in 
"prepovedano prehitevanje". 

ELEKTRIČNA 
PARKIRNA ZAVORA
Električna parkirna zavora 
deluje na dva načina. Ob 
zaustavitvi motorja se 
samodejno zategne, med 
speljevanjem pa sprosti. 
Tovrstno zavoro lahko 
zategnemo in sprostimo tudi 
ročno s premikom upravljalne 
ročice. 

VISION 360 **

Funkcija poenostavi izvajanje 
manevrov med parkiranjem, 
s tem da sliko z zgornjega 
dela vozila in njegove 
okolice pod kotom 360° 
prikaže na zaslonu na dotik. 
Tehnologija ponuja tri 
različne poglede in izbere 
tistega, ki je najbolj 
primeren za trenutno 
izvajani manever parkiranja. 
Želeni pogled je možno 
izbrati tudi ročno. 

20 sistemov za varnost in pomoč pri vožnji
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POMOČ PRI 
SPELJEVANJU
 V KLANEC 
Sistem prepreči neželeno 
premikanje vozila na vzpetini, 
kadar je zavorni pedal 
popuščen. Sistem za pomoč 
pri speljevanju navkreber 
deluje na klancih z naklonom 
nad 3 %, kjer zadrži vozilo na 
mestu za približno dve 
sekundi. V tem času lahko 
voznik umirjeno premakne 
nogo z zavornega pedala na 
pedal za plin.

KAMERA ZA POMOČ 
PRI VZVRATNI VOŽNJI 
TOP REAR VISION
Po preklopu v vzvratno 
prestavo kamera prikaže na 
zaslonu na dotik sliko zadnjega 
dela vozila, na kateri so 
navedene barvne oznake in 
rekonstruirano sliko območja 
za vozilom, prikazano pod 
kotom 180°. Ob približevanju 
oviri kamera samodejno 
poveča prikaz slike. 

GRIP CONTROL S 
FUNKCIJO HILL ASSIST 
DESCENT
Sistem za preprečevanje 
spodrsavanja koles izboljša 
vlečno moč prednjih koles glede 
na vrsto terena. Z vrtljivim 
gumbom na armaturni plošči 
lahko izberemo enega od petih 
načinov delovanja: normalen, 
sneg, blato, pesek in ESP OFF. 
Funkcija za pomoč pri spustu po 
strmini (Hill Assist Descent) 
pomaga vozilu zadržati nižjo 
hitrost, s čimer zagotavlja nadzor 
in varnost tudi na zelo strmem 
klancu. Funkcijo vklopimo s 
posebnim gumbom na sredinski 
konzoli in deluje tako v prestavi 
za vožnjo naprej kot tudi v 
vzvratni prestavi. 

ŽAROMETI ZA 
OSVETLITEV OVINKA
Žarometi za osvetlitev ovinka 
osvetlijo notranjost ovinka z 
dodatnim svetlobnim snopom, 
in s tem zagotovijo večjo 
vidljivost in varnost v ovinkih in 
križiščih. 

SISTEM ZA NADZOR 
STABILNOSTI 
VLEČNE KLJUKE
Ta dodatna funkcija sistema 
ESP zaznava nihanja prikolice 
in deluje na zavorni sistem 
vozila, da stabilizira nihanja pri 
vseh vozilih, ki so opremljena z 
vlečno kljuko. 
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ZA VOZNO UDOBJE NA VISOKI RAVNI

Novi Citroën SUV C5 Aircross je lahko opremljen 
s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom BVM6, pa tudi 
z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom EAT8 
zadnje generacije. Ta menjalnik je še bolj učinkovit, 
saj po zaslugi dveh dodatnih prestav zagotavlja 
kar do 7 % nižjo porabo goriva v primerjavi z 
menjalnikom EAT6. Po zaslugi optimalne izmenjave 
navora med motorjem in menjalnikom pa je med 
prestavljanjem vožnja še bolj umirjena. Voznik lahko 
prestavo spremeni tudi z obvolanskima prestavnima 
ročicama, pri čemer pa se samodejna funkcija ne 
izklopi. 

nov samodejni menjalnik 
EAT8 
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TEHNOLOGIJE

BENCINSKI IN DIZELSKI

Za še več užitkov v vožnji je za novi Citroën SUV C5 
Aircross na voljo izbor učinkovitih in zmogljivih 
motorjev Euro 6.2 zadnje generacije. Izbor zajema 
dva bencinska in tri dizelske motorje v razponu od 
130 do 180 konjskih moči.

motorji zadnje generacije

NOVI
EURO 6.2
MOTORJI

ŽE V PONUDBI
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Nagrada za mednarodni motor leta 2018 za bencinska motorja 
PureTech 110 in 130 v kategoriji motorjev z gibno prostornino od 1 l 
do 1,4 l, ki jo podeljuje žirija natečaja "The International Engine of the 

Year Awards" v organizaciji britanske revije "Engine Technology 
International". 
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OPREMA

PLATIŠČA IN OKRASNI POKROVI

17-PALČNI OKRASNI 
POKROV PENTAGON

19-PALČNO LITO 
PLATIŠČE

ART Z DIAMANTNIM 
UČINKOM

19-PALČNO LITO 
PLATIŠČE

ART BLACK* 

MERE

Vrednosti v milimetrih.
* Širina vozila / širina z razprtimi zunanjimi ogledali
** Z vzdolžnimi prtljažnimi drogovi

*Za doplačilo.

18-PALČNO LITO 
PLATIŠČE

SWIRL Z DIAMANTNIM 
UČINKOM

DVOBARVNO ELLIPSE

17-PALČNO LITO 
PLATIŠČE

DODATNA OPREMA

ZAŠČITNA PREVLEKA ZA PARKIRANJE 
V NOTRANJOSTI

NOSILEC ZA MULTIMEDIJSKO 
NAPRAVO 

NOSILEC ZA KOLESA NA VLEČNI 
KLJUKI 

PRENOSNA HLADILNA TORBA
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Emisije in poraba: Povprečna poraba goriva: 4,6–10,0 l/100 km, emisije CO2: 128–225g/km, emisijska stopnja  EURO 6.2,  specifične emisije dušikovih oksidov 0,0154–
0,0463 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev 0,00039–0,00101 g/km, število trdnih delcev pa 0,04–4,48 .Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Oprema: Razpoložljivost serijske in opcijske opreme za posamezne nivoje opreme ter funkcionalnosti, ki so lahko odvisne glede na državo preverite pri pooblaščenih prodajalcih 
Citroën. Vsi tehnični podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki homologacijskega kartončka dotičnega vozila.
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SPOZNAJTE CELOTEN IZBOR VOZIL CITROËN
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