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Le Tone introducerar musikstilen 
French Touch under 1990-talet 
med sin hit «Joli Dragon». I 15 år 
ägnar han sig mest åt musiken, 
men glider sedan successivt över 
mot illustration. Sedan 2011 har 

han haft utställningar med sina verk, bland annat 
på Centre Pompidou. Även om Le Tone beundrar 
konstnärer som kan hantera färg, erkänner han att 
han själv är svag för svart-vit som han använder i 
de enkla historier som han ritar med filtpenna i sina 
anteckningsblock.  

1934 1939 1948 19681955
Citroën revolutionerar bilvärlden 
med Traction Avant. Bilnamnet med 
den nya tekniken säger allt: det är 
framhjulen som är drivande. 

Citroën presenterar Tub, en nytänkande 
transportbil som bland annat har en 
sidoskjutdörr till lastutrymmet. Modellen 
får en uppföljare Typ H år 1948.

Citroën tar fram folkbilen 2CV för 
att kunna erbjuda en «billig och 
säker bil som bekvämt rymmer fyra 
personer och 50 kilo bagage».  
Mer än 50 miljoner produceras. 

Trenden går mot lätta, smidiga bilar 
som Ami 6 och Dyane. Citroën 
lanserar även Mehari, föregångaren 
till alla terränggående fritidsbilar.

Motormässan i Paris 1955: Citroën presenterar 
DS – en bil som hämtad ur en sciencefiction- 
värld. Bilens aerodynamiska design väcker stor 
uppmärksamhet. Flaminio Bertoni är mannen 
bakom den futuristiska looken, som ger bilen 
smeknamnet ”det flygande tefatet”. 

Segrare 5 gånger för märket i Rally Raid VM 1993-
1997, 8 världsmästartitlar i Rally WRC mellan 2003 
och 2012, 3 segrar i följd i WTCC visar, år efter år på 
Citroëns styrka och konkurrenskraft. 

2017

2016
Cxperience Concept visar på ny- 
tänkande i den lyxigare halvkombi-
klassen: djärv karossprofil, inredning 
inspirerad av möbeldesign, den  
absolut senaste tekniken... En bil som 
utmärker sig på alla fronter och en 
fest för alla som älskar ny design. 

Citroën lanserar CX. En modell som 
har all den senaste tekniken från 
Citroën med en enhet för motor/
växellåda fram, hydropneumatisk 

fjädring med konstant fordonshöjd, 
konkav bakruta och futuristisk instru-
mentpanel. Innovationer som garan-

terar bilen framgång på vägarna. 

1974

Från 1919 till idag – upptäck de unika 
Citroënmodellerna som skapat bil-
historia på citroenorigins.se/sv
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CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER
(FINNS I  STORLEKARNA M & XL)

C ITROËN C3

CITROËN C4 CACTUS
det f inns en citroën  

till var och en
I staden såväl som på landet uppskattas 

Citroëns tidlösa kärnvärden komforten och 
välbefinnandet i kupén. 

CITROËN C1

NYA CITROËN  
C5 AIRCROSS SUV

EN SUV MED EXTRA KOMFORT

08 – DESIGN

14 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®

22 – TEKNOLOGI

32 – DESIGNKOMBINATIONER

34 – TILLBEHÖR

innehåll

Scanna koden med din mobiltelefon 
för att se instruktionsfilmerna för nya 

C5 Aircross SUV.

CITROËN BERLINGO
(FINNS I  STORLEKARNA M & XL)

C ITROËN C3 AIRCROSS
COMPACT SUV
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NY AUTOMATISK  
VÄXELLÅDA EAT8  

För extra körglädje och optimal  
bränsleförbrukning.

SID 30 – 31

Scanna koden med din mobiltelefon för att se 
instruktionsfilmerna för nya C5 Aircross SUV.

innehåll -nya citroën c5 aircross

DYNAMISK DESIGN 
Stora hjul, hög markfrigång, Airbump®. En bil med 
tydlig SUV-karaktär, kraftfull utan att vara aggressiv. 
SID 8–9

ADVANCED COMFORT-SÄTEN
Nytänkande utformning med vadderade 
säten som låter dig sitta extra bekvämt.
SID 16–17

INDIVIDUELLA SÄTEN BAK
Den enda suven i sin kategori som kan erbjuda  
3 lika breda, fristående säten bak. 
SID 17

TILLBEHÖR
Hos Citroën finns mängder av tillbehör som 

gör resan både bekvämare och enklare. 
SID 34–37

19 DESIGNKOMBINATIONER 
Välj mellan 7 karossfärger, 3 Color Pack  

och olika lättmetallfälgar.
SID 32–33

16  KÖRHJÄLPSFUNKTIONER
Med bland annat Highway Driver Assist, ett 
stort kliv mot framtidens självkörande bilar. 

SID 26–29

SENASTE GENERATIONENS 
UPPKOPPLINGSTEKNIK

Håll kontakten med smarta uppkopplingstekniker. 
SID 24–25

FÖRSTKLASSIG FJÄDRING 
MED PROGRESSIVE 
HYDRAULIC CUSHIONS®

Den världsunika fjädringstekniken som ger dig en 
känsla av att flyga över alla ojämnheter i vägbanan.
SID 20–21

RYMLIGHET OCH FLEXIBILITET 
UTAN MOTSTYCKE 
De tre fristående sätena bak kan skjutas fram och tillbaka, 
fällas ned eller lutas. Det gör C5 Aircross till en av de mest 
flexibla och rymligaste suvarna i sitt segment.  
SID 19
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EN RYMLIG OCH BEKVÄM BIL SOM  
FÅR ALLA ATT TRIVAS
Nya Citroën C5 Aircross har utformats för att ingå i  
programmet Citroën Advanced Comfort®. Det gör  
modellen till en av de bekvämaste och mest flexibla 
suvarna i sin kategori. En funktionell bil som är lätt  
att anpassa till vardagens behov.

en äkta suv – med 
förstklassig komfort

EN BIL MED UNIK NÄRVARO  
OCH STARK UTSTRÅLNING 
Nya Citroën C5 Aircross är en suv som utstrålar kraft 
och beslutsamhet, samtidigt som den är vänlig och 
välkomnande. Den breda fronten imponerar och 
märkestillhörigheten syns i detaljer som är typiska  
för Citroëns senaste modeller – citroënvinklarnas 
integrering och ljussignaturen i två rader med Full 
LED-teknik. Tillsammans ger det bilen en modern och 
uttrycksfull framtoning. I profil lägger man märke till 
de böljande, mjuka och samtidigt kraftfulla linjerna, 
den sammanhängande, glasade ytan och C-signaturen 
i krom. Bakpartiet spelar på 3D-effekten från de fyra 
modulerna med avlånga LED-ljus på varje sida. En ljus- 
signatur som framhäver bilens bredd. 

energi och elegans

DESIGN
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GRIP CONTROL MED HILL ASSIST DESCENT
En suv ska locka till äventyr och klara alla typer av vägar. 
Därför har nya Citroën C5 Aircross utrustats med Grip 
Control för optimal drivkraft oavsett väglag. Du väljer 
mellan 5 olika lägen, beroende på vägförhållandena, 
via vridkommandot på mittkonsolen. Funktionen Hill 
Assist Descent ger extra säkerhet i nedförsbackar och 
minskar risken för att bilen glider av vägen, både när du 
kör framåt och när du backar. 

kraft och dynamik

DESIGN

EN VÄLKOMNANDE OCH RYMLIG KUPÉ
Du behöver bara öppna dörren och kliva in i nya Citroën 
C5 Aircross SUV för att känna dig välkommen i den 
rymliga och bekväma kupén. Ta plats i förarsätet och 
njut av den höga förarpositionen, det generösa utrymmet 
och den genomtänkta designen som utstrålar klass och 
stil. Teknik och funktioner är diskret integrerade i den 
horisontella instrumentbrädan, som t ex 8 tums 
pekskärmen.
Färger och material har inspirerats av långresor och 
väskdesign och är lika behagliga att vila ögonen på 
som att röra vid. Du anpassar enkelt bilens inredning 
efter din egen smak, med flera högklassiga material 
att välja mellan, från tyg till nappaskinn. Omsorgen 
om detaljer syns även i den fina kombinationen av 
blankt svart och krom i dekoren. 

elegant inredning

DESIGN
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2

3

DESIGN

PRAKTISKA OCH FUNKTIONELLA 
För att trivas i bilen är det också viktigt att det finns 
plats för allt du vill ha tillgängligt under resan. 
Därför har nya Citroën C5 Aircross SUV utrustats 
med flera olika förvaringsutrymmen. Ett stort 
förvaringsfack i mittarmstödet (med ett kylfack 
som har plats för en vattenflaska på 1,5 liter) 
handskfack och rymliga förvaringsfack i dörrarna 
gör det enkelt att ha allt du behöver nära till 
hands. Dessutom finns ett stort, öppet förvarings-
utrymme i mittkonsolen fram där du kan ladda din 
mobiltelefon trådlöst via magnetisk induktion*. 

*Beroende på utrustningsnivå.

smarta  
förvaringslösningar

massagesäten  
med hype brown
UNIK FUNKTION 
Förutom sätesvärme finns också en funktion med flerpunkts-
massage i sätena som fungerar med hjälp av 8 luftfyllda fickor i 
ryggstödet. Via pekskärmen kan föraren och framsätespassage-
raren välja ett av de fem massageprogrammen, som erbjuder 
massage av svank, rygg och axlar. I nya Citroën C5 Aircross 
SUV kan du njuta av en otroligt bekväm och stabil sittställning. 
Framsätena kan regleras i höjdled, och nackstöden fram är 
justerbara i höjd- och djupled. 

KÄNN DIG SOM HEMMA
1. Precis som utsidan på bilen kan insidan  
 anpassas efter din egen smak. Standard-  
 inredningen på Feel-nivå är tygklädsel  
 Silica Grey.
2.  Inredningen Metropolitan Grey bjuder på 

eleganta ton-i-ton-effekter med säten i kom- 
binerat skinn och tyg i färgen Graphite med 
ljusgrå rand, grå dekordetaljer på mittkonso-
len och grå inklädning på intrumentbrädan. 

3.  Med inredningen Hype Brown närmar man 
sig lyxklassen med säten som kombinerar 
brunt nappa skinn med ett svart skinnliknande 
material och en rand i ljusgrå alcantara. 
Den bruna färgen är ett genomgående tema 
som klär mittkonsolen och instrumentbrädan. 
Den tvåfärgade ratten (svart/brun) i fint skinn 
förhöjer ytterligare inredningens elegans. 

Citroën Advanced Comfort-säten ingår i de sist 
nämnda tillvalsinredningarna.

3 inredningsalternativ 
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FÖR EN HELT NY KÄNSLA AV KOMFORT
Citroën har utarbetat ett heltäckande koncept för 
att skapa en helt ny känsla av komfort för alla i 
bilen. Konceptet kallas CITROËN ADVANCED 
COMFORT® och använder sig av innovativa, 
tekniska och smarta lösningar för att få dig att må 
bra till både kropp och själ. Vi har tagit hänsyn till 
förväntningarna från samtliga i bilen och konceptet är 
ett bevis på Citroëns djärva nytänkande och ledande 
position på bilmarknaden gällande komfort.
Tekniken bygger på fyra viktiga punkter för att öka 
vårt välbefinnande: mjukhet vad gäller rörelser och 
akustik, en funktionell inredning, lugn för sinnet 
tack vare en behag lig atmosfär och slutligen smart 
och användbar teknologi.

tanke 
komfort

användbar 
komfort

kör 
komfort

interiör 
komfort

DCAD2016_CAC_PICTURES-02

CITROËN ADVANCED COMFORT®
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CITROËN 
WORLD 
EXCLUSIVE

ETT RULLANDE VARDAGSRUM 
Nya Citroën C5 Aircross SUV har säten med breda sitsar  
och ryggstöd, inspirerade av möbeldesign. Den innovativa 
utformningen, där skumgummi med hög densitet inne i sätet 
kombineras med strukturerat, tjockt skumgummi närmare 
ytan, gör att du sitter mjukt och stadigt utan känsla av att 
sjunka ned.  
Det ger en förstklassig sittkomfort som uppskattas på både 
kortare och längre sträckor.

* Världsunik teknik från Citroën.

Advanced Comfort säten*

ALLA SITTER BEKVÄMT 
Nya Citroën C5 Aircross SUV sticker ut i segmentet med sina tre 
fristående säten bak. Eftersom de är lika breda sitter alla 
baksätespassagerare lika bekvämt, även den som sitter i mitten. 
Sätena kan skjutas fram och tillbaka 150 mm, för att ge mer 
utrymme för passagerarna eller för bagaget, allt efter behov. 
Sätena kan dessutom lutas i 5 olika positioner för ännu större 
komfort. De kan även fällas ned för att ge ett helt platt lastgolv.  

3 individuella säten bak

CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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Det öppningsbara panoramaglastaket släpper in ljus 
och ökar trivseln i kupén, vare sig det är öppet eller 
stängt. Varje resa blir en unik upplevelse! 
Två eldrivna kommandon, med en funktion som hindrar 
att man klämmer fingrarna, gör det enkelt att öppna 
och stänga panoramataket och styra solgardinen för att 
reglera ljusinsläppet i kupén.

panoramaglastak som  
går att öppna

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Nya Citroën C5 Aircross SUV bjuder på den övergripande 
komfort som är så utmärkande för Citroën, även under 
tuffa körförhållanden. Det generösa utrymmet, den 
genomtänkta designen och det stora ljusinsläppet i 
kupén kombineras med en oerhört effektiv ljudisolering 
där vägbuller och vindbrus reduceras tack vare de 
laminerade framrutorna i dubbel tjocklek, som försetts 
med ett ljudisolerande skikt. 
Nya Citroën C5 Aircross har dessutom utrustats med 
luftreningssystemet AQS (Air Quality System) som känner 
av föroreningar i utomhusluften och filtrerar den genom 
att automatiskt reglera hur luften cirkulerar i kupén. 

ombonad atmosfär

Nya Citroën C5 Aircross SUV har en lastvolym på 580 
liter, som kan utvidgas upp till 720 liter om baksätena 
skjuts fram maximalt. Det gör bagageutrymmet till det 
största i sin kategori. Om baksätena fälls ned helt får du 
ett lastutrymme på 1630 liter. Du kan dessutom få ett 
helt platt lastgolv eftersom golvet i bagageutrymmet 
kan regleras i två höjder. Bakluckan är enkel att öppna 
även när du har händerna fulla eftersom nya Citroën 
C5 Aircross försetts med handsfreeöppning. Du 
öppnar och stänger genom att föra foten under den 
bakre stötfångaren.  

stort och lättillgängligt 
bagageutrymme 

NYA CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

UPP TILL

720 L

B A G A G E U T R Y M M E

CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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CITROËN
WORLD
EXCLUSIVE

Citroëns egen, världsunika fjädringsteknik som 
ger nya Citroën C5 Aircross SUV en oöver-
träffad komfort på vägen. Det är en innovation 
som filtrerar bort och absorberar både stora 
och små ojämnheter i vägbanan och ger dig en 
känsla av att flyga över vägen, samtidigt som 
den garanterar en fantastisk väghållning och 
dynamisk körning. 

Världsunik teknik från Citroën

förstklassig fjädring  
med progressive  
hydraulic cushions®

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Vid stora rörelser för kom-
pression och returfjädring 
saktar de hydrauliska stoppen 
ned rörelsen progressivt och 
du slipper hårda stopp och 
studsande rörelser. 

Vid mindre rörelser ger de 
hydrauliska stoppen en känsla 
av att sitta på en flygande matta, 
genom att alla ojämnheter i 
vägen suddas ut. 

FILTRERAR VÄGENS OJÄMNHETER  
EXTRA EFFEKTIVT 
Medan en klassisk fjädring består av stötdämpare, 
fjäder och ett mekaniskt fjädringsstopp har den nya 
fjädringen, som utvecklats av Citroën, två hydrauliska 
stopp, en för kompression och en för returfjädring.

en Citroën-innovation för 
oöverträffbar komfort

CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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ETT FÖRSTA STEG MOT EN DELVIS SJÄLVKÖRANDE BIL  
Ett system som är anpassat efter alla typer av vägar och som gör bilen delvis 
självkörande. Du väljer en hastighet från 30 km/h och uppåt och nya Citroën 
C5 Aircross SUV håller sedan riktningen på vägbanan genom att följa vägmar-
keringarna. Tillsammans med den adaptiva farthållaren med Stop&Go-funktion 
kan Nya Citroën C5 Aircross SUV även bromsa in, stanna och börja rulla igen, 
beroende på hastigheten hos bilen framför. Det innebär att du varken behöver 
styra bilens riktning eller hastighet eftersom bilen sköter detta själv. Men det är 
trots allt viktigt att behålla händerna på ratten för att vara beredd att ingripa. 
Du kan dessutom, när som helst, återta kontrollen över bilen.   

* beroende på utrustningsnivå.

highway driver assist*

TEKNOLOGI

SMARTA OCH LÄTTANVÄNDA FUNKTIONER AV SENASTE 
GENERATIONEN
Med nya Citroën C5 Aircross SUV behåller du kontakten med den 
digitala världen även i bilen tack vare avancerade uppkopplingstekniker. 
Till detta kommer inte mindre än 16 körhjälpsfunktioner*, som ökar 
säkerheten på vägen och underlättar när du kör. 
Nya Citroën C5 Aircross SUV har dessutom utrustats med en digital 
instrumentpanel med TFT-skärm på 12,3 tum som visar all information 
oerhört tydligt och som du själv kan anpassa.

* beroende på utrustningsnivå.

ett koncentrat av användbar teknik

TEKNOLOGI
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NAVIGERA MED FINGERTOPPARNA 
Nya Citroën C5 Aircross har en 8-tums pekskärm 
som är lika lättanvänd och reaktionssnabb som 
skärmen på din mobiltelefon. Skärmen är bekvämt 
placerad så att du kan använda senaste genera-
tionens 3D-navigation, utan att behöva sänka blicken. 

3D-navigationssytem

TEKNOLOGI

MIRROR SCREEN** 
Anslut din mobiltelefon (via Android Auto*, Apple 

Carplay™ eller Mirror Link®) och styr dina telefon-
appar via bilens pekskärm, om de är kompatibla 

med bilkörning. Beroende på vilken telefon du har 
kan apparna även styras via röstkommandon,  
så att du alltid kan behålla ögonen på vägen. 

TEKNOLOGI

*Förutsätter kompatibel telefon.
**Förberett för Android Auto.
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ADAPTIV FART- 
HÅLLARE MED  
STOP&GO 
FUNKTION*

Med hjälp av en kamera och 
en radar känner funktionen 
av fordon framför och håller 
automatiskt det säkerhets-
avstånd du valt genom att 
inverka på broms och gas och 
även bromsa in bilen tills den 
stannar helt. Dessutom sätts 
bilen i rullning igen utan att du  
som förare behöver göra något.  
Finns för alla modeller utrustade  
med automatlådan EAT8.

ACTIVE  
SAFETY  
BRAKE
Nödbromssystem som 
minskar risken för kollisioner. 
Den är aktiv i hastigheter från 
5 km/h och läser av både 
fasta och rörliga hinder, samt 
fotgängare. Vid kollisionsrisk 
varnas föraren. Om föraren 
inte ingriper bromsar bilen 
automatiskt. 

HIGHWAY  
DRIVER
ASSIST *

En funktion som gör bilen 
delvis självkörande. Tack vare 
den här funktionen kan bilen 
själv hålla riktningen på väg- 
banan samt sakta in, stanna 
och börja rulla igen beroende 
på hastigheten hos bilen 
framför.  

TEKNOLOGI

KAN AVAKTIVERAS KAN AVAKTIVERAS KAN AVAKTIVERAS

16 körhjälps   
och säkerhets- 
funktioner

AKTIV  
AVÅKNINGS- 
VARNARE 
En kamera läser av heldragna 
och streckade linjer i vägen och 
upptäcker om bilen avviker 
från vägbanan utan att blink - 
rarna är på. Vid avvikelser 
ingriper funktionen och styr 
tillbaka bilen i den ursprungliga 
körrikt ningen. En funktion som 
hjälper till om föraren brister i 
uppmärksamhet.

AKTIV 
DÖDAVINKELN- 
VARNARE
En funktion som är mycket 
användbar på flerfiliga vägar 
och varnar föraren om ett 
fordon befinner sig i döda 
vinkeln. En orange lampa 
blinkar i sidospegeln på den 
sida där fordonet befinner 
sig. Funktionen korrigerar 
dessutom körriktningen 
automatiskt om bilen närmar 
sig det andra fordonet.

KOLLISIONS-  
VARNARE
Föraren varnas om bilen är 
på väg att kollidera med 
fordonet framför. Funktionen 
kan ställas in på olika sätt 
och hjälper föraren att hålla 
säkerhetsavståndet. 
Systemet fungerar från 30 
km/h via en radar som sitter 
framtill på bilen.

DRIVER  
ATTENTION  
ALERT*

En funktion som känner av 
tecken på bristande uppmärk- 
samhet hos föraren i form av 
avvikelser från linjerna i väg- 
banan. Funktionen är särskilt 
anpassad till körning på motor- 
vägar eller motorleder i över 
65 km/h. 

AKTIVT   
HELLJUS*

En funktion som automatiskt 
sköter växlingen mellan hel-  
och halvljus när du kör i mörker 
och bländar av vid mötande 
trafik eller när du blir omkörd. 
Funktionen ger optimalt ljus 
vid mörkerkörning.  

KAN AVAKTIVERAS KAN AVAKTIVERAS KAN AVAKTIVERAS KAN AVAKTIVERAS KAN AVAKTIVERAS

*Beroende på utrustningsnivå

TEKNOLOGI
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GRIP CONTROL 
MED HILL ASSIST 
DESCENT*
En antisladdfunktion som 
anpassar hjulens drivkraft 
beroende på typ av väglag. 
Du kan välja mellan 5 olika 
lägen via vridknappen på 
instrumentbrädan: Standard, 
Snö, Sand, Lera, ESP OFF. 
Funktionen Hill Assist Descent 
hjälper till att hålla farten nere 
så att du behåller kontrollen 
även i kraftiga nedförsbackar. 
Funktionen aktiveras med en 
knapp på mittkonsolen och 
fungerar både vid backning 
och när du kör framåt. 

TEKNOLOGI

TA EN PAUS  
– COFFEE  
BREAK ALERT
Varning som utlöses efter två 
timmars sammanlagd körning 
i över 65 km/h och talar om 
att det är dags att ta en paus. 

 SKYLTAVLÄSARE OCH  
REKOMMENDERAD 
HASTIGHET* 
En funktion som hela tiden 
håller föraren informerad om 
vilken hastighetsbegränsning 
som gäller. När kameran 
läser av en hastighetsskylt 
kan föraren välja att 
godkänna hastigheten som 
inställning för farthållare eller 
fartbegränsare. Funktionen 
läser även av Stop-skyltar, 
skyltar för förbjuden 
körriktning och förbud mot 
omkörning. 

KAN AVAKTIVERAS KAN AVAKTIVERAS

HILL START  
ASSIST
En funktion som hindrar bilen 
från att omedelbart rulla iväg i 
backar när du släpper 
bromspedalen. Funktionen 
aktiveras i backar med en 
lutning över 3 % och håller 
fordonet stilla i cirka två 
sekunder. Det ger dig tid att 
lugnt flytta foten från 
bromspedalen till gaspedalen. 

BACKKAMERA  
– TOP REAR VISION
När du lägger i backen visar 
kameran en återskapad bild 
i 180° på pekskärmen av 
hur det ser ut bakom bilen, 
tillsammans med färgade 
linjer som gör bilden extra 
tydlig. När bilen närmar sig 
ett hinder zoomar kameran in 
automatiskt. 

STATISKT  
KURVLJUS
Funktion som skickar en extra 
ljusstråle in i kurvan. Det ökar 
sikten och säkerheten i kurvor 
och korsningar. 

NYCKELFRITT  
LÅS- OCH 
STARTSYSTEM
Lås, lås upp och starta bilen 
med nyckeln kvar i fickan 
eller väskan. Systemet 
känner igen dig så fort du 
närmar dig bilen.

ELEKTRISK 
PARKERINGS- 
BROMS
Den elektriska 
parkeringsbromsen fungerar 
på två sätt. Den dras åt 
automatiskt när motorn stängs 
av och lossas automatiskt när 
gaspedalen trampas ned. 
Parkeringsbromsen kan även 
dras åt och lossas med det 
manuella reglaget. 

*Beroende på utrustningsnivå

TEKNOLOGI

16 körhjälps   
och säkerhets- 
funktioner
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FÖRSTKLASSIG KÖRKOMFORT  
Nya Citroën C5 Aircross erbjuds med senaste 
generationens automatiska växellåda – den 
8-stegade EAT8. Den nya automatlådan har upp till 
7 % lägre bränsleförbrukning än EAT6 tack vare de 
två extra stegen. Den ger en mjukare växling tack 
vare den smidiga och effektiva kopplingen mellan 
motorn och växellådan. Rattpaddlarna låter dig 
växla manuellt utan att förlora den automatiska 
växlingsfunktionen. 

nya automatiska 
växellådan EAT8

TEKNOLOGI

BENSIN OCH DIESEL   
Nya Citroën C5 Aircross SUV har utrustats med 
senaste generationens Euro 6.2-motorer, som är 
bränsleeffektiva och kraftfulla på samma gång 
för ännu större körglädje. Du kan välja mellan 
en bensinmotor och två dieselmotorer på mellan 
130 och 180 hk.  

senaste generationens 
motorer 

Läs mer på citroen.se

TEKNOLOGI

PÅ HELA MODELL- 
PROGRAMMET
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7 karossfärger

DESIGNKOMBINATIONER

SVART PERLA NERA (M)

RÖD VOLCANO (M)VIT PEARL (P)

SILVER ACIER (M)BLÅ TIJUCA (M)

GRÅ PLATINIUM (M)VIT BANQUISE (S) 

19 
designkombinationer
ANPASSA STILEN EFTER EGEN SMAK 
7 olika karossfärger, 3 Color Pack – Silver, Vit  
och Röd – ger tillsammans 19 olika kombinations-
möjligheter för dig som vill sätta din egen prägel på 
nya Citroën C5 Aircross.  

3 inredningsalternativ

Citroën förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra modellprogram och utrustning  som visas i denna trycksak. För aktuell information om standardutrustning och  
tillvalsutrustning se dokument «Prislista» och «Produktfakta» på www.citroen.se  
De fordon som tillverkas av Citroën, och som marknadsförs i Europa, kan till sin exakta utformning variera från land till land. Denna modellbroschyr är internationellt producerad.

3 color pack

STANDARDINREDNING PÅ FEEL-NIVÅ 
TYGKLÄDSEL SILICA GREY

STANDARDINREDNING PÅ SHINE-NIVÅ
DELLÄDERKLÄDSEL METROPOLITAN GREY MED 

ADVANCED COMFORT® -SÄTEN

TILLVAL –  INREDNING HYPE BROWN
BRUN NAPPA LÄDERKLÄDSEL AV HÖG  

KVALITET MED ADVANCED COMFORT® -SÄTEN  
& MASSAGEFUNKTION TILL FRAMSÄTEN

VIT COLOR PACK

RÖD COLOR PACK

SILVER COLOR PACK

(P) PÄRLEFFEKTLACK 
(M) METALLICLACK 

(S) SOLIDLACK

DESIGNKOMBINATIONER
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tillbehör –ett urval

TILLBEHÖR TILLBEHÖR

Hos Citroën finns mängder av tillbehör 
som gör resan både bekvämare och en-
klare.

  Hängare nacke   Hållare för multimediaenheter

 Hundgaller 

 Skidhållare på takräcke

   Takbox (420 liter)

 Lastbågar för rails 

takbox
Väskor och bagage av alla olika 
slag. Med en takbox kan du 
ta med dig så gott som allt på 
dina resor. Lätthanterlig och 
smidig av- och påmontering 
som förenklar transporten av 
de tillbehör som ska följa med 
på dina äventyr. Vi erbjuder ett 
komplett sortiment av takboxar, 
kontakta din återförsäljare för 
rådgivning om vilken som passar 
just dina behov. 
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tillbehör –ett urval motorvärmare

  Cykelhållare  
på dragkrok

  Cykelhållare i  
aluminium, på tak- 
räcken (snabbmonterade)  Formgjuten hård gummimatta 

  Fast eller  
avtagbar  
dragkrok

A – Dubb Nordman 7
B – Dubb Nokian Hakkapelitta 9
C – Dubb Nokian Hakkapelitta 8
D – Friktion Nordman RS2
E  – Friktion Nokian Hakkapelitta R3 
F  – Dubb Kumho WI31
G – Friktion Kumho KW31
Fälgarna på bilderna är enbart exempel (Citroën original 
vinterhjul levereras alltid med originalfälgar för bästa prestanda 
och säkerhet. Fråga din återförsäljare för mer information.)

A

E

C

G

B

F

D

vinterhjul

1 – Komfortsats från Calix**  2 – Komfortsats från Defa** 
** Kontakta din lokala Citroën-återförsäljare för detaljerad information samt prisförslag.

1 2
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LÄTTMETALLFÄLGAR  
19” SVARTA ‘ART’* Mått i millimeter. 

*Bilens bredd / Bredd med infällda ytterbackspegelar
**Med takrails

* Tillval eller från tillbehör

*Värden för CO2-utsläpp och bränsleförbrukning som anges här erhålls under noggranna testförhållanden (temperatur, vikt, fart, egenskaper för rulltest- bänken o.s.v.). Detta körcykeltest gäller för alla 
tillverkare och alla bilar som säljs i EU i enlighet med europeiska bestämmelser. Det tidigare körcykeltestet NEDC (New European Driving Cycle) motsvarar en mycket lugn körstil medan den nya WLTP-
testcykeln (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) utförs under striktare provningsförhållande, tar hänsyn till verklig körning och visar då mer realistiska förbruknings- & CO2-värden.

Den faktiska trafiksituationen, temperatur, vindförhållandena, bilens lastnivå, körstilen, däcktrycket, asfaltstyp, om bilen har lasträcke (även utan last)/takbox/cykelhållare, om luftkonditioneringen och/eller 
värmen används ofta och bilens allmänna skick, kan påverka utsläppsvärden och bränsleförbrukning och leda till värden som skiljer sig från de godkända värdena.

LÄTTMETALLFÄLGAR  
17” ‘ELLIPSE’*

LÄTTMETALLFÄLGAR  
18” ‘SWIRL’

BRÄNSLEFÖRBRUKNING & CO2-UTSLÄPP (ENLIGT EU NORM)*

Motorer enligt Euro 6.2 / Euro 6.d-temp) Däckstorlek
Stadskörning  

(l/100 km)  
[i NEDC]

Landsvägskörning  
(l/100km)  
[i NEDC]

Blandad körning  
(l/100km)  
[i NEDC]

Utsläpp  
CO2 (g/km)  

[i NEDC]

Blandad körning  
(l/100km)  
[i WLTP]

Utsläpp  
CO2 (g/km)  

[i WLTP]

Bensin PureTech 180 S&S EAT8 automat
18” 7.1 4.9 5.7 131 7.5 170

19” 7.0 4.9 5.7 129 7.4 166

Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8 automat
18” 4.4 3.9 4.1 107 5.4 142

19” 4.4 3.8 4.0 106 5.4 141

Diesel BlueHDi 180 S&S EAT8 automat
18” 5.3 4.6 4.8 126 6.3 167

19” 5.2 4.5 4.7 124 6.2 162

G A R A N T I

• NYBILSGARANTI 3 ÅR / 100 000 KM:  
Omfattar kostnadsfri reparation eller utbyte av delar vid material eller fabrikationsfel. Garantin gäller i 3 år eller 100 000 km och upphör när den första av 
dessa båda gränser nås. Täcker inte underhåll och slitage. 

• VAGNSKADEGARANTI 3 ÅR:  
Gäller för reparationskostnader på bilen, med avdrag för självrisk, då skadan uppstått:
– genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man
– under bilens transport på annat transportmedel

• LACKGARANTI 3 ÅR:  
Garantin gäller i 3 år utan begränsning i miltal. Omfattar defekter i den ursprungliga karosserilacken. Garantin omfattar gratis reparation och/eller byte av 
korroderade delar (inifrån kommande genomrostningsskada). Lackgaranti gäller 3 år eller 100.000 km

• GARANTI MOT GENOMROSTNING 12 ÅR: Garantin gäller under 12 år, utan begränsning i miltal. Tillbehörsgaranti 3 år. Gäller Citroën original 
tillbehör, DEFA, Calix, Webasto, Hella, Thule och Dräger som köps i samband med bilen och som monteras av auktoriserad verkstad. 

TILLBEHÖRSGARANTI 3 ÅR: Gäller Citroën original tillbehör, DEFA, Calix, Webasto, Hella, Thule och Dräger som köps i samband med bilen och som 
monteras av auktoriserad verkstad.

A V TA L

CITROËN ASSISTANS 3 ÅR / 100 000 KM:
Om du inte kan fortsätta färden efter driftstopp på grund av ett fel som täcks av garantin kan Citroën Assistans nås dygnet runt för att avhjälpa felet på 
plats eller för att bärga din bil och transportera den till närmaste auktoriserade Citroën-verkstad. 
CITROËN SERVICEAVTAL:
Njut av din Citroën fullt ut – låt oss hålla den i toppform genom att teckna ett Citroën serviceavtal. Information om villkor och priserför serviceavtal hittar 
du hos din Citroën-återförsäljare eller på www.citroen.se

Välkommen att diskutera ditt bilägande! Vi gör ditt bilägande enklare och tryggare. Kontakta din Citroënåterförsäljare för mer information om finansiering och serviceavtal.

CITROËN prefers

CITROËN prefers

 – De fordon som tillverkas av CITROËN S.A. och som marknadsförs i Europa, kan till sin utrustning och specifikation variera från land till land. Denna modellbroschyr är internationellt producerad. För exakt information om de bilar
som marknadsförs av Citroën Sverige/FSC Bilar AB, hänvisar vi till trycksaken «Kundprislista» och «Produktfakta» som kompletterar denna modellbroschyr samt till våra återförsäljare runt om i Sverige. Citroën S.A. intygar, genom att tillämpa innehållet i direktiv CEE nr
2000/53 från den 18 september 2000 som handlar om skrotade fordon, att de av EU fastställda målen uppnås och att företaget använder återvunnet material i tillverkningen av de produkter som företaget marknadsför. Innehållet i denna trycksak är avsett som information,
men kan ej betraktas som bindande. Informationen om modeller och deras utrustning motsvarar det som gäller vid tryckningstillfället. FSC Bilar AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkt utan föregående meddelande och utan att denna broschyr uppdateras.
Avbildningen i broschyren av färgnyanser i karossfärgerna är endast vägledande eftersom trycktekniken inte medger en helt rättvisande färgåtergivning. Om ni anser - trots all den omsorg som lagts ner på denna trycksak - att den innehåller felaktigheter, tveka inte att
kontakta oss. För mer information gällande produkter och tjänster från FSC Bilar AB, kontakta din närmaste Citroënåterförsäljare eller besök vår hemsida www.citroen.se.

LADDA NED DEN NYA MY CITROËN-APPEN
för att få all information om din bil och få tillgång till alla tjänster Citroën från din smartphone.
Med appen MyCitroën kan du bl.a.:
•  Hålla koll på datumet för din nästa service • Per automatik få en körjournal baserat på din körning med 

information som t.ex sträcka och förbrukning • Ta reda på vad olika kontrollampor betyder 
• Få de senaste erbjudanden direkt i mobilen • Hitta din parkeringsplats

BETYGSÄTT BILEN, PUBLICERA OCH DELA DINA ÅSIKTER OM DEN
antingen direkt efter köpet, via återförsäljarens hemsida, eller efter en 
reparation hos någon av våra verkstäder.

Betygsätt
bilen!

citroen-advisor.se

LADDA NED SCAN MY CITROËN-APPEN
och skanna din Citroën med mobilkameran och gå direkt till funktionen 
i Scan My Citroëns digitala instruktionsbok.

FAKTA

fälgar dimensioner

CITROËN ADVISOR
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