UUSI
CITROËN C5 AIRCROSS SUV
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90-luvun komeetta French Touch
hittilevyllä «Joli Dragon»,
Le Tone keskittyy musiikintekoon
15 vuoden ajan siirtyäkseen
vaiheittain kuvittamisen pariin.
Vuodesta 2011 lähtien
hänen luomuksensa ovat olleet esitteillä
Centre Pompidoussa Pariisissa.
Le Tone on ihastunut mustaan ja valkoiseen
kuvittaessaan yksinkertaisia tarinoitaan,
jotka hän piirtää vihkoihinsa.

2016

1974
Citroën tuo markkinoille CX:n.
Teknisen kehitystyön tuloksena
CX:ssä on eteen sijoitettu
moottorivaihteistoyhdistelmä,
kaasunestejousitus, kovera takalasi
ja futuristinen mittaristo.
Innovaatioita, jotka varmistavat
loistavan tulevaisuuden.

Cxperience Conceptin suunnittelussa
haluttiin luoda uudet koodit
premium-luokan sedanille: rohkeat
linjat, sisätilojen arkkitehtoorinen
muotoilu, huipputeknologia....
Perinteistä tietotaitoaan hyödyntäen
ja brändin historia-arvoja kunnioittaen
luotiin auto, jolle ominaista on
mukavuus – perusominaisuus, joka
Citroëniin on aina liitetty.

1934
Vuodesta 1919 tähän päivään
omintakeiset autot ovat
osa Citroënin perimää.

2

Citroën mullistaa automaailman
tuodessaan markkinoille Traction
Avant'in, joka poikkeaa aiemmista
autoista etupyörien toimiessa vetävinä
pyörinä. Traction Avant = Etu Veto.

1939
Citroën lanseeraa konseptiltaan modernin
Tub'in, jonka erikoisuutena on kuormaamista helpottava sivuliukuovi.
Vuonna 1948 esittelyvuorossa on Type H,
Tub'in seuraaja.

1948
2CV:n suunnittelun päämääräksi
asetettiin "taloudellinen ja luotettava auto,
joka pystyy kuljettamaan neljä henkilöä ja
50 kg matkatavaroita mahdollisimman
mukavasti".

1955
Pariisin autonäyttelyssä 1955 on
esittelyvuorossa DS, jonka aerodynaamiset linjat hämmästyttävät.
Auton muotoilija Flaminio Bertoni
saakin lempinimen "lentävä
lautanen".

1968
On aika kevyiden ja ketterien auto,
kuten Ami 6 ja Dyane, unohtamatta
Méharia, omintakeista ja
monikäyttöistä maastoautoa.

2017
Viisi Rallye Raid -merkkimestaruutta vuosina 1993 - 1997,
kahdeksan WRC-mestaruutta vuosina 2003 - 2012 ja kolme
peräkkäistä osallistumista WTCC-sarjaan vuosina 2014 - 2016.
Citroën osoittaa olevansa hämmästyttävän kilpailukykyinen.
Vuonna 2017 Citroën palaa WRC-sarjaan tavoitteenaan valloittaa
uudestaan rallipolut.
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uusi Citroën C5 Aircross SUV
Ainutlaatuista mukavuutta.
CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN BERLINGO

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

(VERSIOT M JA XL)

jokaiselle oma Citroën

Niin kaupungin kaduilla kuin maantielläkin on mukavuus ja
viihtyvyys arvossaan - arvoja, jotka on kautta aikojen yhdistetty
Citroëniin.

KOMPAKTI SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

4

MALLISTO

CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

CITROËN SPACETOURER
(VERSIOT XS – M – XL)

5

uusi Citroën C5 Aircross SUV
10 tärkeintä ominaisuutta
ENERGINEN DESIGN
Suurikokoiset pyörät, korkea maavara,
Airbump®-kolhusuojat. Vankka SUV
vailla aggressiivisuutta.
SIVUT 12 - 13

30 ULKOISTA
YHDISTELMÄÄ

Voit valita mieluisimman yhdistelmän:
7 korinväriä, musta katto, 3 Pack Color -väriä
ja 4 kevytmetallivannetta.

SIVUT 16 - 17

PROGRESSIVE
HYDRAULIC
CUSHIONS® -JOUSITUS

Tuntuu siltä kuin tämä yksilöllinen jousitusratkaisu silottaisi tien auton alla.
SIVUT 28 - 31

ADVANCED COMFORT
-MUKAVUUSISTUIMET

Innovatiivisesti suunniteltujen istuimien
ansiosta istuinmukavuus on ainutlaatuinen.
SIVUT 32 - 33

3 OIKEAA TAKAISTUINTA
Kokoluokkansa ainoa SUV, jossa on
3 erillistä, yhtä leveää takaistuinta.
SIVUT 36 - 37

Skannaamalla viereisen koodin
älypuhelimellasi pääset tutustumaan
uutta Citroën C5 Aircrossia
esitteleviin videoihin.

VERTAANSA VAILLA
OLEVAA MUUNNELTAVUUTTA

3 liukuvaa, taitettavaa ja irrotettavaa
takaistuinta tekevät tästä SUV:stä
kokoluokkansa muunneltavimman.
SIVUT 38 - 39

TAVARATILAN TILAVUUS
JOPA 720 L

Kokoluokkansa tilavin.
SIVUT 40 - 41

VIIMEISIMMÄN SUKUPOLVEN YHTEYDENPITOA

Intuitiivisiä yhteydenpitojärjestelmiä.
SIVUT 46 - 49

20 AJOAVUSTINJÄRJESTELMÄÄ

Kuten Highway Driver Assist,
askel autonomiseen ajoon.

SIVUT 52 - 55

UUSI EAT8 AUTOMAATTIVAIHTEISTO

Vieläkin enemmän tehokkuutta ja mukavuutta.
SIVUT 56 - 57

Uusi Citroën C5 Aircross SUV valmistetaan Rennesissä. ‘’Origine France Garantie’’ -sertifikaatin myöntää Bureau Veritas.
Se varmistaa, että lopputuotanto tapahtuu Ranskassa ja että yli 50% arvosta tuotetaan Ranskassa.
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
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sisältö
S. 10 – DESIGN
S. 22 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®
S. 44 – TEKNOLOGIAT
S. 60 – VARUSTEET
Skannaamalla viereisen koodin
älypuhelimellasi pääset tutustumaan
uutta Citroën C5 Aircross SUV:
tä esitteleviin videoihin.
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SISÄLTÖ
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oikea SUV, mukavuutta
ja muunneltavuutta
VIIHTYVYYTTÄ JA TILAA
Uuden Citroën C5 Aircrossin suunnittelun jokaisessa
vaiheessa on huomioitu Citroën Advanced Comfort® ohjelma, tuloksena käytännöllinen, kokoluokkansa
mukavin ja muunneltavin SUV.
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energiaa ja eleganssia
VAHVAA LÄSNÄOLOA JA
AINUTLAATUISTA ASENNETTA
Uusi Citroën C5 Aircross asettaa uudet normit SUV:lle
vahvan ja vakuuttavan asenteensa ansiosta, vailla
ylimielistä agressiivisuutta. Leveän ja vakuuttavan
keulan ilmeensä, logonsa ja päällekkäin sijoitettujen
Full LED*-ajovalojensa ansiosta auto on selkeän
sukunäköinen uusimpien Citroën-mallien kanssa.
Kokonaisuus on moderni ja vaikuttava. Sivuprofiili on
voimakas laajojen ikkunapintojen ansiosta. Takavaloissa huomion kiinnittävät neljä auton leveyttä
korostavaa 3D LED-moduulia molemmilla puolilla.
* Version mukaan.
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voimaa ja dynamiikkaa
GRIP CONTROL JA
ALAMÄKIHIDASTIN*
Jotta SUV:llä ajo sujuisi vaivattomasti myös vaikeakulkuisilla teillä, on uuden Citroën C5 Aircrossin
vetokyky varmistettu Grip Control* -pidonhallintajärjestelmällä. Keskikonsoliin integroidusta säätimestä
voi valita kuhunkin ajotilanteeseen sopivimman tilan.
Käytettävissä on viisi eri ajotapa-asetusta.
Jotta turvallisuus alamäissä olisi optimaalinen,
Hill Assist Descent* -alamäkihidastin varmistaa auton
hallittavuuden. Toimii niin eteenpäin ajettaessa kuin
peruutettaessakin.
* Version mukaan.
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7 KORINVÄRIÄ

Blanc Nacré

4 KAKSISÄVYISTÄ YHDISTELMÄÄ

Gris Platinium

30
yhdistely-

Gris Acier

Blanc Nacré

Gris Platinium

mahdollisuutta
OMAN MAUN MUKAAN
7 eri korinvärin, kaksisävyisen Noir Perla
Neran (musta) ja 3 Packs Color -väripaketin ansiosta (Hopea, Valkoinen ja
Punainen) uuteen Citroën C5 Aircross
SUV:hen on tarjolla 30 eri personointivaihtoehtoa. Tarjolla myös neljä eri kevytmetallivannetta.

Rouge Volcano

Bleu Tijuca
3 PACKS COLOR -VÄRIPAKETTIA: PUNAINEN, HOPEA JA VALKOINEN

Blanc Banquise

Noir Perla Nera
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Bleu Tijuca

Gris Acier

Etupuskurin koristeet

Airbump-kolhusuojien koristeet

Kattokaiteiden alaosien väritys
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hienostuneet sisätilat
VIIHTYISYYTTÄ JA AVARUUTTA
Avattuasi uuden Citroën C5 Aircross SUV:n oven
aistit, kuinka auton sisätilat henkivät viihtyisyyttä ja
avaruutta. Kun istuudut autoon, tunnet olosi
arvokkaaksi ja turvatuksi korotetun ajoasennon ja
tilavan matkustamon ansiosta. Vaakatasoon sijoitettuun kojelautaan on integroitu teknologiavarusteita
kuten kapasitiivinen 8" kosketusnäyttö.
Värit ja materiaalit, jotka ovat saaneet vaikutteita
matkailu- ja matkalaukkumaailmasta, ovat kauniita
katsoa ja miellyttäviä koskettaa.
Myös sisätilat mukautuvat makusi mukaan - onhan
tarjolla useita eri sisustusvaihtoehtoja, laadukkaita
kangasverhoiluja ja Nappa-nahkaa. Mustien koristeiden yhdistäminen kromiin osoittaa kuinka jokaiseen
yksityiskohtaan on kiinnitetty huomiota.
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4 matkustamotunnelmaa
JOTTA TUNTISIT OLOSI KOTOISAKSI

1

Niin auton ulko- kuin sisätilatkin ovat monella
tapaa personoitavissa. Vakiomatkustamotunnelma
on hillitty ja puhdaslinjainen, istuimet on verhoiltu
Silica Grey -kankaalla.
1 - Metropolitan Beige* korostaa tilan tuntua,
istuimet on päällystetty harmaalla rei'itetyllä
nahalla ja Grey-kankaalla, jota koristaa
tumman harmaa kaistale. Keskikonsolin
koristeet ja kojelauda tehoste ovat sävyltään
beigen harmaat.

2

2 - Metropolitan Grey** leikittelee istuinten
hienostuneilla sävyillä Grainé Graphite -nahalla
ja Graphite-kankaalla, jossa kirkkaan harmaa
tehosteväri. Keskikonsolin koristeet
ja kojelaudan tehoste ovat harmaita.
3 - Hype Brown* edustaa huippua, istuimet ovat
Nappa Brown -nahkaa ja tehosteet mustaa
nahkamaista kangasta ja vaalean harmaata
Alcantaraa. Keskikonsolin koristeet ja mittariston
yläreuna Brown-ruskea. Ohjauspyörä päällystetty sävysävyyn mustan ruskealla nahalla.

3

Kolmen edellä mainitun matkustamotunnelman
istuimet ovat Advanced Comfort -mukavuusohjelman
mukaisia.
*Lisävaruste.
** Version mukaan.

20 DESIGN

21

vähentää
stressiä

DCAD2016_CAC_PICTURES-02

helpottaa

elämää matkustamossa

AINUTLAATUINEN MATKUSTUSMUKAVUUS
Citroën on luonut yksilöllisen mukavuusohjelman,
jonka ansiosta jokainen matkustaja nauttii poikkeuksellisen
miellyttävästä matkanteosta. CITROËN ADVANCED COMFORT ® ohjelma sisältää innovatiivisia, teknisiä ja älykkäitä hyvänolonratkaisuja
niin keholle kuin mielellekin.
Käyttäjien odotukset on siis huomioitu kokonaisvaltaisesti. Näin Citroën
vahvistaa olevansa mukavuudessa autoalan kärkeä. Hyvänolon neljä
avainelementtiä ovat: kosketuksen ja akustiikan pehmeys, sisätilojen
käytännöllisyys kaikissa olosuhteissa, rauhoittava matkustamotunnelma
sekä intuitiivinen ja hyödyllinen teknologia.

keventää

henkistä painolastia

joustavoittaa
käyttöä
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kotoinen tunnelma
VALOA JA PEHMEYTTÄ
Uusi Citroën C5 Aircross SUV on innovatiivinen
mukavuusominaisuuksiltaan Citroënille tyypilliseen
tapaan - jopa kaikkein haastavimmissakin olosuhteissa. Huomiota on kiinnitetty erityisesti sisätilojen ja
matkustamon valoisuuteen sekä äänettömyyteen.
Auton ulkopuolelta kantautuvat äänet, kuten
rengasmelu ja aerodynamiikan äänet, on pyritty
minimoimaan, etuikkunat ovat laminoitua
kaksikerroslasia.
Optimaalisen matkustusmukavuuden aikaansaamiseksi uusi Citroën C5 Aircross SUV on varustettu
myös automaatti-ilmastoinnin yhteydessä matkustamon ilmanpuhdistusjärjestelmällä AQS* (Air Quality
System), joka poistaa ulkoilman epäpuhtaudet ja
säätää matkustamon ilmavirtauksen automaattisesti
oikeanlaiseksi.
* Version mukaan
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avattava panoraamakattoikkuna *
VALOA KAIKILLE MATKUSTAJILLE
Avattavan panoraamakattoikkunan ansiosta matkustamo on poikkeuksellisen valoisa ja matkustusmukavuus huipussaan niin kattoikkunan ollessa
avattuna tai kiinni tehden jokaisesta ajomatkasta
ainutlaatuisen elämyksen.
Väljien tilojen ja laajan ikkunapinta-alan ansiosta niin
kuljettaja kuin matkustajatkin voivat nauttia hämmästyttävästä valoisuudesta ja näkyvyydestä ulos.
Kahden elektronisen toiminnon ja integroidun
likistyksenestotoiminnon ansiosta kattoikkunan
avaaminen intuitiivisesti on mahdollista kuten
myös kattoikkunan peitelevyn avaaminen ja
sulkeminen valoisuuden määrän säätämiseksi.
* Lisävaruste
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AINOANA
MAAILMASSA
CITROËNISSÄ

Progressive Hydraulic Cushions®
-jousitus
TULOKSENA "LENTÄVÄN MATON" VAIKUTELMA
Uuden Citroën C5 Aircross SUV:n innovatiivinen jousitusratkaisu
aikaansaa ennenkokemattoman matkustuselämyksen suodattaen ja
vaimentaen niin tienpintojen suuret muodonmuutokset kuin pienetkin
epätasaisuudet. Olet kuin siivillä, ja samalla tunnet korin poikkeuksellisen vakauden ja ajodynamiikan.
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Citroën-innovaatio
varmistaa mukavuuden
POIKKEUKSELLISEN
TEHOKASTA VAIMENNUSTA
Perinteisten jousitusratkaisujen iskunvaimentimet ja
mekaaniset rajoitinkumit on korvattu progressiivisillä
hydraulivaimentimilla. Sisään- ja ulosjoustotilanteissa
hydraulivaimentimet hidastavat liikettä progressiivisesti.

Merkittävissä sisään- ja
ulosjoustotilanteissa esim.
hidastetöyssyn yli ajettaessa hydraulivaimentimet hidastavat liikettä
progressiivisesti, jolloin
vältetään jousituksen pohjaanlyönti ja pomppimiset.

Pienempien epätasaisuuksien kohdalla hydraulivaimentimet tasoittavat tien
pienetkin epätasaisuudet
saaden aikaan "lentävän
maton" vaikutelman.
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AINOANA
MAAILMASSA
CITROËNISSÄ

Advanced Comfort
ISTUIMET* MUKAVUUDEN HUIPULLA
Uusi Citroën C5 Aircoss SUV on istuinmukavuudeltaan
huippuluokkaa. Istuimet ja selkänojat ovat leveät, ne
ovat saaneet inspiraationsa huonekaulumaailmasta
Istuinrakenteen keskiosassa on tiivistä vaahtomuovia ja
lähellä pintaa on tekstuuriltaan paksua vaahtomuovia.
Tämän innovatiivisen rakenteen ansiosta nautit ihanan
pehmeistä istuimista ilman, että tunnet uppoavasi
istuimen pohjalle. Matkustusmukavuus on ainutlaatuinen, ennenkokematon niin niin lyhyillä kuin pitkilläkin
matkoilla.
* Version mukaan
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hierovat istuimet *
TINKIMÄTTÖMÄN HYVÄÄ OLOA
Etuistuimet on varustettu monipistehieronnalla,
joka toimii kahdeksan selkänojaan sijoitetun
pneumaattisen taskun välityksellä. Kuljettaja ja
etumatkustaja voivat valita kosketusnäytöltä jonkun
viidestä tarjolla olevasta ohjelmasta, jotka
yhdistävät lonkkien hieronnan selän ja hartioiden
hierontaan.
Uusi Citroën C5 Aircross SUV tarjoaa ensiluokkaista istuinmukavuutta, istuinrakenteen keskiosassa on tiivistä vaahtomuovia ja lähellä pintaa on
tekstuuriltaan paksua vaahtomuovia. Istuinten
korkeutta voi säätää samoin etuistuinten pääntukien korkeutta ja syvyyttä.
* Lisävaruste.
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3 samanlevyistä takaistuinta
MUKAVUUTTA KAIKILLE
Uusi Citroën C5 Aircross SUV erottuu kokoluokkansa muista autoista
kolmen yksilöllisen takaistuimensa ansiosta. Istuimet ovat yhtä leveät.
Jokainen takamatkustaja niin sivulla kuin keskelläkin voi nauttia yhtä
hyvästä mukavuudesta. Istuimet liukuvat 150 mm optimoiden sisätilat tai
tavaratilat kulloisenkin tarpeen mukaan. Istuimien selkänojissa on viisi eri
kallistusasentoa optimaalisen mukavuuden varmistamiseksi. Istuimet
voidaan myös taittaa ja näin saada aikaiseksi täysin tasainen lattia.
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sisätilat vertaansa vailla
KOKOLUOKKANSA
MUUUNNELTAVIN SUV
Uuden Citroën C5 Aircross SUV:n sisätilat voi järjestää
omien toiveiden mukaisiksi liukuvien ja taittuvien
takaistuinten ansiosta.
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käytännöllistä
tilaa
TILAA KAIKELLE
Uuden Citroën C5 Airross SUV:n tavaratila on
kokoluokkansa suurin, sen tilavuus on 580 l ja jopa
720 l, kun takaistuimet on siiretty mahdollisimman
eteen. Suurimmillaan takaistuinten ollessa taitettuina
tilaa on 1630 l. Tavaratilasta saa täysin tasaisen
2-tasoisen tavaratilan lattian ansiosta.
Uuden Citroën C5 Aircross SUV:n tavaratilan luukku
on avattavissa ilman käsiä jalkaa takapuskurin alla
heilauttamalla.

TAVA R AT I LA

CITROËN
C5 AIRCROSS
JOPA

720L
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käteviä säilytystiloja
NÄPPÄRIÄ JA TOIMIVIA
Autossa viihtymiseen tarvitaan myös tiloja, missä
säilyttää monenlaisia ja monenkokoisia tavaroita.
Siksi uusi Citroën C5 Aircross SUV onkin varustettu
lukuisalla määrällä erilaisia ja erikokoisia säilytystiloja.
Suurin tila löytyy keskikyynärnojan alta. Tässä tilassa
voi viilentää esim. 1,5 litran juomapullon. Lisätilaa on
hansikaslokerossa ja suurissa ovikoteloissa. Keskikonsolin etuosassa on oma tilansa esim kolikoille sekä
älypuhelimen langattomalle induktiolataukselle*.
* Version mukaan.
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hyödyllisiä
teknologioita
VIIMEISIMMÄN SUKUPOLVEN
INTUITIIVISIÄ JÄRJESTELMIÄ
Uusi Citroën C5 Aircross SUV on jatkuvasti yhteydessä
digimaailmaan kuuden yhteydenpitoteknologian avulla.
Näihin intuitiivisiin järjestelmiin yhdistyy 20 ajoavustinjärjestelmää*, jotka parantavat ajoturvallisuutta ja
helpottavat jokapäivästä ajoa.
* Version mukaan.
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Minimaalinen näyttötapa

suomenkielinen
navigointi
TOIMII SORMENPÄILLÄ KOSKETTAEN
Mittarit-näyttötapa

Ajaminen-näyttötapa

Uuden Citroën C5 Aircross SUV:n viimeisimmän
sukupolven 8” kapasitiivisen kosketusnäytön toiminnot
ovat yhtä nopea- ja helppokäyttöisiä kuin älypuhelimen.
Se on sijoitettu juuri oikealle korkeudelle niin ettei
katsetta tarvitse nostaa tiestä. Se suorastaan kutsuu
käyttämään viimeisimmän sukupolven 3D navigointijärjestelmää*, jotta pääsisit vaivattomasti ja turvallisesti
perille määränpäähäsi.

DIGITAALINEN MITTARISTO
Uusi Citroën C5 Aircross SUV on myös varustettu
personoitavalla 12,3 tuuman TFT-digitaalimittaristolla*.
Mittaristo näyttää kaiken tarvittavan tiedon selkeästi
luettavassa muodossa, ja voit muokata näyttöä
mieltymystesi mukaan viiden tilan ja kolmen tunnelman
(ruskea, sininen ja punainen) avulla.

Navigointi-näyttötapa

* Version mukaan

Personalisoitu näyttötapa
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interaktiivisia sovelluksia
MIRROR SCREEN*
Mirror Screen -toiminto luo valmiuden siirtää älypuhelimesi
kaikki sovellukset kosketusnäytölle Android Auto, Apple
CarPlay™ ja MirrorLink® -järjestelmien välityksellä.
Sovellukset voivat toimia puhelimesta riippuen myös
ääniohjauksella, jolloin katsetta ei tarvitse nostaa tiestä.
Toimiakseen Mirror Screen vaatii kolmannen osapuolen
julkaiseman sovelluksen lataamisen älypuhelimeen.

ConnectedCAM Citroën®**
Tässä järjestelmässä kamera on integroitu sisätaustapeilin juureen. Kamera käyttää full HD GPS teknologiaa ja se on varustettu integroidulla 16 Gt
muistikortilla. Järjestelmän avulla voit ottaa kuvan tai
videon auton ulkopuolelta ja ladata sen sähköpostin
välityksellä jaettavaksi sosiaalisessa mediassa.
Toinen toiminto on kuvien ja videoiden automaattitallennus onnettomuustilanteita silmälläpitäen.
Järjestelmän voi nin halutessaan vaivattomasti
poistaa käytöstä.
* Version mukaan ** Lisävaruste
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Highway Driver Assist *
ENSIMMÄINEN ASKEL PUOLIAUTONOMISEEN AJAMISEEN
Tämän järjestelmän avulla kuljettaja voi kaikenlaisilla teillä siirtää autolle osavastuun ajamisesta.
Riittää, että hän määrittelee jonkun suositelluista
nopeusrajoituksista 30 km/alkaen, jotta
järjestelmä pitäisi uuden Citroën C5 Aircross
SUV:n aiotulla ajolinjalla kaistaviivojen sisäpuolella. Yhdistettynä sopeutuvaan Stop & Go oiminnolla varustettuun vakionopeudensäätimeen uusi Citroën C5 Aircross SUV
pysähtyy ja lähtee uudestaan liikkeelle edellä
ajavan auton toimintoja seuraten. Kuljettajan ei
tarvitse itse määritellä nopeutta tai ajolinjaa,
koska auto hoitaa nämä toiminnot automaattisesti. On kuitenkin huomioitava, että kuljettajan
on pidettävä käsiään ohjauspyörässä. Kuljettajan
on luonnollisesti mahdollista ottaa tilanne omaan
hallintaansa milloin tahansa.
* Version mukaan
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20 turvallisuusvarustetta ja avustinjärjestelmää

POIS KYTKETTÄVÄ

HIGHWAY DRIVER
ASSIST *
Tämän teknologian avulla
kuljettaja voi siirtää ajamisen
osittain autolle. Järjestelmän
avulla auto pysyy halutulla
ajolinjalla ja jarruttaa tai
kiihdyttää edellä ajavan auton
toimintojen mukaan.
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POIS KYTKETTÄVÄ

MUKAUTUVA
VAKIONOPEUDENSÄÄDIN &
STOP & GO *
Kameran ja tutkan avulla
järjestelmä havaitsee edellä
ajavan auton ja säilyttää
automaattisesti kuljettajan
valitseman etäisyyden jarru- ja
kaasupolkimeen vaikuttamalla
kunnes auto on täysin
pysähtynyt. Myös uudelleen
liikkeelle lähtö voi tapahtua
ilman kuljettajan toimenpiteitä.
Tarjolla kaikkiin EAT8automaattivaihteistolla
varustettuihin versioihin.

POIS KYTKETTÄVÄ

MUKAUTUVA
VAKIONOPEU-
DENSÄÄDIN*
Mukautuvan vakionopeudensäätimen avulla kuljettaja voi
antaa autonsa mukautua
edellä ajavan ajoneuvon
nopeuteen, Kamera havaitsee
edellä ajavan ajoneuvon ja
säilyttää automaattisesti
kuljettajan ennakkoon
valitseman ajonopeuden
kaasu- ja jarrupolkimen avulla.
Toimii yli 30 km/h nopeudella
ajettaessa. Mukautuva
vakinopeudensäädin on
saatavilla käsivalintaisen
vaihteiston yhteyteen ilman
Stop & Go -toimintoa.

POIS KYTKETTÄVÄ

POIS KYTKETTÄVÄ

POIS KYTKETTÄVÄ

AKTIIVINEN
HÄTÄJARRUTUS

TÖRMÄYSVAROITIN

KULJETTAJA
HUOMIO! *

Hätäjarrutusjärjestelmä
vähentää törmäämisvaaraa
edellä ajavaan. Toimii 5 km/h
ajonopeudesta alkaen niin
kiinteiden esteiden kuin
jalankulkijoittenkin osalta.
Kuljettajaa varoitetaan
törmäämisvaarasta. Mikäli
kuljettaja ei ryhdy tarvittaviin
toimenpiteisiin, ajoneuvo
jarruttaa automaattisesti.

Tämä järjestelmä
mahdollistaa kuljettajan
varoittamisen, mikäli hänen
ajoneuvonsa on vaarassa
törmätä edellä ajavaan.
Kuljettajan on näin
mahdollista noudattaa
turvaetäisyyksiä.
Toimii 30 km/h
ajonopeudesta alkaen
auton keulalla olevan tutkan
ansiosta.

Järjestelmä valvoo kuljettajan
toimintoja havaiten
mahdolliset ajopoikkeamat
kaistamerkintöihin nähden.
Erityisen hyvä toiminto
ajettaessa yli 65 km/h
nopeudella.

POIS KYTKETTÄVÄ

KAISTAVAROITIN
TAHATON KAISTANYLITYS
Tämä järjestelmä toimii
kaistamerkinnät tunnistavan
kameran avulla.
Mikäli kuljettaja lähestyy
kaistamerkintää käyttämättä
suuntavilkkua, ohjaus toimii
progressiivisesti säilyttääkseen
auton toivotulla ajolinjalla.

POIS KYTKETTÄVÄ

KATVEAVUSTIN *
Katveavustin informoi
kuljettajaa sivupeileissä
näkyvällä varoitusmerkillä
ajoneuvosta, joka on
sijoittunut n.k. kuolleeseen
kulmaan. Kun katveavustin on
aktivoituna, järjestelmä reagoi
korjaten ajolinjan oikeaksi,
mikäli kuljettaja lähestyy
tällaista ajoneuvoa.
Erittäin hyödyllinen järjestelmä
esim. moottoritiellä ajettaessa.

POIS KYTKETTÄVÄ

AUTOMAATTISESTI
SYTTYVÄT JA SAMMUVAT AJOVALOT*
Kaukovalot syttyvät ja
sammuvat automaattisesti,
kun kohtaava ajoneuvo
lähestyy varmistaen
optimaalisen näkyvyyden
pimeällä ajettaessa.

POIS KYTKETTÄVÄ

LAAJENNETTU
LIIKENNEMERKKIEN
JA NOPEUSRAJOITUSSUOSITUSTEN
TUNNISTUS *
Järjestelmä informoi
noudatettavasta nopeusrajoituksesta. Kun kamera
havaitsee nopeusrajoitusliikennemerkin, kuljettaja voi
hyväksyä suositellun nopeuden
ja ottaa sen käyttöön omana
nopeutenaan. Järjestelmä
tunnistaa myös Stop- ja
Kielletty ajosuunta liikennemerkit.
* Version mukaan
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POIS KYTKETTÄVÄ

PARK ASSIST **
Järjestelmä on oiva apu
tasku- tai vinopysäköinnin
yhteydessä. Kuljettajan niin
halutessa järjestelmä ilmoittaa
automaattisesti vapaana
olevasta paikasta ja hoitaa
pysäköinnin turvallisesti.
Kuljettajan ei tarvitse kuin
valita peruutusvaihde,
kiihdyttää ja jarruttaa.

POIS KYTKETTÄVÄ

GRIP CONTROL JA
ALAMÄKIHIDASTIN **

KAHVITAUKO!

Grip Control -luistonestojärjestelmä optimoi etupyörien
vedon maaston mukaan.
Kojelautaan integroidun
säätimen avulla voit valita
jonkin viidestä ajoasetuksesta:
normaali, lumi, hiekka, muta
ja ESP OFF. Hill Assist Descent
-alamäkihidastinjärjestelmä
säilyttää ajoneuvon nopeuden
alhaisena varmistaen ajonhallinnan ja turvallisuuden
jyrkissäkin mäissä. Aktivoituu
napin painalluksella ja toimii
niin eteenpäin ajettaessa kuin
peruutettaessakin.

Järjestelmä ilmoittaa
kuljettajalle, milloin on syytä
pitää kahvitauko. eli noin
kahden tunnin yhtäjaksoisen
yli 65 km/h nopeudella ajetun
matkan jälkeen.

AVAIMETON
SISÄÄNPÄÄSY
JA KÄYNNISTYS*
Tämän järjestelmän avulla
auto voidaan avata, lukita ja
käynnistää avaimeen
koskematta - riittää, että avain
on kuljettajalla mukana,
vaikkapa taskussa. Järjestelmä
tunnistaa kuljettajan hänen
lähestyessään autoa.

SÄHKÖINEN
SEISONTAJARRU
Tämä järjestelmä toimii
kahdella eri tavalla.
Se kiristää seisontajarrun
moottorin sammuttua ja
vapauttaa sen, kun moottori
käynnistetään uudelleen.
Jarrun saa toimimaan myös
manuaalisesti toimintakytkintä
käyttäen.

VISION 360° **
Tämä toiminto helpottaa
auton käsittelyä neljän
integroidun kameran
välittäessä kuvaa
kosketusnäytölle.
Kameroihin voi aktivoida
kolme eri näkymää:
360° näkymä auton
tarkkailuun ylhäältä,
näkymä vain takaa,
panoraamanäkymä
vasemmalta ja oikealta hyödyllinen esimerkiksi
ajettaessa ulos autotallista
tai kahden korokkeen
välistä.

PERUUTUSKAMERA &
TOP REAR VISION *
Kun peruutusvaihde kytketään
päälle, välittää peruutuskamera kosketusnäytölle
automaattisesti 180 asteista
kuvaa auton takaa.
Esteen lähestyessä kamera
siirtyy zoomaamaan
automaattisesti.

PERÄKÄRRYN
VAKAUDENVALVONTA **
ESP-järjestelmään liitetyn
vakauden valvontajärjestelmän** ansiosta on
ajoneuvon peräkärryn
heilahteluliikkeet helppo
havaita ja jarruttamalla
palauttaa yhdistelmän kulku
tasapainoon.

MÄKILÄHTÖAVUSTIN

STAATTISET
KAARREAJOVALOT *

Järjestelmä estää auton
tahattoman valumisen alaspäin
jarrupolkimen vapauttamisen
jälkeen käynnistettäessä autoa
ylämäessä. Järjestelmä toimii
kallistussuhteeltaan yli 3%
mäissä ja pitää auton
paikallaan noin kahden
sekunnin ajan. Kuljettaja voi
kaikessa rauhassa siirtää
jalkansa jarrupolkimelta
kaasupolkimelle.

Tämä älykäs järjestelmä tuo
lisää valoa sisäkaarteeseen
parantaen näkyvyyttä ja
ajoturvallisuutta.

* Version mukaan
** Lisävaruste

54 TEKNOLOGIAT

55

uusi automaattivaihteisto EAT8 *
MUKAVUUDEN
HUIPULLA
6-vaihteisen BVM6 -manuaalivaihteiston lisäksi on
uuteen Citroën C5 Aircross SUViin tarjolla viimeisimmän sukupolven 8-portainen EAT8-automaattivaihteisto, joka on entistäkin tehokkaampi ja joka
kahden lisäportaan ansiosta alentaa jopa 7 %
polttoaineen kulutusta edelliseen EAT6-automaattivaihteistoon verrattuna Uusi vaihteisto parantaa
ajomukavuutta jouhevamman vaihteensiirron
ansiosta. Ohjauspyörän painikkeiden avulla
vaihtaminen onnistuu myös manuaalisesti.
* Version mukaan
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viimeisimmän sukupolven voimanlähteet
BENSIINI JA DIESEL
Uusi Citroën C5 Aircross SUV -mallistoon on tarjolla
viimeisimmän sukupolven polttoainetaloudellisia ja
suorituskykyisiä Euro 6.2 -moottoreita, jotka
varmistavat ajonautinnon. Bensiinimoottoreita on
kaksi ja dieseleitä kolme, teholtaan 130 - 180 hv.

Lisätietoja: citroen.fi
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PureTech 110 ja 130 -bensiinimoottorit valittiin Kansainvälisiksi
vuoden 2018 moottoreiksi 1,0 - 1,4 l luokassa
International Engine of the Year Awards -juryn toimesta.
Kilpailun järjestää brittiläinen
« Engine Technology International" lehti.
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UUSI CITROËN C5 AIRCROSS SUV LIVE
¿

UUSI CITROËN C5 AIRCROSS SUV FEEL
¿

UUSI CITROËN C5 AIRCROSS SUV SHINE
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¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

Alumiiniset
pedaalit
Pysäköintitut
ka edessä
Pyöränkaarie
n levikkeet ja
korin alareu
na mattamus
Radio 8” ko
sketusnäytöl
tat
lä, BlueToot
h*, 1 USB pi
Rengaspain
stoke
evaroitin
Renkaiden vä
liaikainen ko
rjaussarja
Sisätauspeili
automaattise
sti himmen
evä
Sivuikkunoi
den kromike
hykset
Sumuvalot
ja staattiset
kaarreajoval
ot
Sähköisesti
koria vasten
taittuvat siv
upeilit lämm
Sähkösäätö
ityksellä
iset ulkopeili
t lämmityks
ellä
Sähkötoimin
en kuljettaja
n istuin ilman
muistipaikk
Takapuskur
oja
issa kromat
ut tuplapak
oputket
Takasivuikkun
at ja takaikk
una sävytety
t
Takasivuikkun
at ja takaikk
una tummen
netut
Tuulilasinpy
yh
Magic Was ® kijöiden sadetunnistin
h -toiminto
ja pesuneste
ttä säästävä
Vakionopeud
en säädin ja
nopeudenra
jo
Värilliset ko
itin
risteet Airbum
peissa ja etup
uskurissa (h
Ylempi etus
opea)
äleikkö kiiltä
vän musta
Älypuhelim
en langaton
lataus

BLANC NACRÉ (H)

Ohjauspyörä
nahkapäälly
steinen
Ohjauspyörä
ssä korkeusja syvyyssäät
ö
Pack Drive As
sist**
Pack Safety
+ ( Pack Safe
ty + Katvea
vustin)
Pack Safety
***
Personoitava
12,3” digim
ittaristo
Peruutuska
mera Top Re
ar Vision
Peruutustutka

Lattiamatot
edessä
Lämmitettä
vät etuistuim
et
Mirror Screen
Navigointi

keskikonsoliss
a ja tavaratil
assa
2-alueinen
automaatti-il
mastointi ilm
anlaadun va
3 erillistä, ta
lvonnalla
ittuvaa ja liu
kuvaa takaist
uinta
ABS, AFU,
ESP ja REF
Advanced Co
mfort istuim
et
Automaatti
nen sähkötoi
minen seiso
ntajarru
Automaatti
set kaukoval
ot
Avaimeton
lukitus ja kä
ynnistys
Etu- ja sivut
urvatyynyt ed
essä, yläturv
atyynyt edes
Etu- takasiv
sä ja takana
uikkunat sä
hköisesti ja
vaiheittain av
Etusivuikkun
autuvat
at laminoidu
ja akustiset
Full LED-ajo
valot
Ilmastointi
ISOFIX-kiinn
ikkeet etu- ja
takamatkusta
jan reunimm
Jalkalistat ed
aisissa istuim
essä ruostu
omatonta te
issa
rästä
Jousitus prog
ressivisin hy
draulivaimen
timin®
Kattokaiteet
sävysävyyn
Silver
Kevytmetal
livanteet 17
” PENTAGO
N
Kevytmetal
livanteet 18
” SWIRL tim
anttihiotut
Kiiltävän m
usta takahe
lma
Kuljettajan
istuimessa ris
tiseläntuen
säätö
Kuljettajan
ja etumatku
stajan istuim
issa korkeus
LED-päiväva
säätö
lot
LED-takava
lot 3D

12 V pistoke

7 KORINVÄRIÄ
3 VÄRIPAKETTIA

BLEU TIJUCA (M)

GRIS PLATINIUM (M)

NOIR PERLA NERA (H)
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5 MATKUSTAMOA

VALKOINEN
VAKIOVERHOILU

¿
¿
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¿
¿

MATKUSTAMOTUNNELMA WILD GREY

PUNAINEN

MATKUSTAMOTUNNELMA METROPOLITAN BEIGE MATKUSTAMOTUNNELMA METROPOLITAN GREY

HOPEA

MATKUSTAMOTUNNELMA HYPE BROWN

* Edellyttää yhteensopivaa älypuhelinta.
** Pack Drive Assist EAT8 Automaattivaihteiston yhteydessä: Aktiivinen vakionopeudensäädin Stop&Go toiminnolla,
kuljettajan vireystilan valvonta, laajennettu liikennemerkkien tunnistin, automaattiset kaukovalot, törmäysvaaran hälytin
sekä ajolinja-avustin.
**Pack Drive Assist käsivalintaisenvaihteiston yhteydessä: Aktiivinen vakionopeudensäädin, kuljettajan vireystilan valvonta,
laajennettu liikennemerkkien tunnistin, automaattiset kaukovalot ja törmäysvaaran hälytin.
*** Pack Safety: Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä, törmäysvaaran hälytin, aktiivinen kaistavahti ja
nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistin.
(M) : metalliväri – (H) : helmiäisväri – (P) : perusväri. Metallivärit ja helmiäisvärit lisävarusteita
Kaikki tässä esitteessä kuvatut varusteet kuuluvat uuden Citroën C5 Aircross SUV:n teknologiaan. Markkina-alueen ja
varustetason mukaan ne ovat olla joko vakio- tai lisävarusteita. Kun jokin varuste tai ominaisuus on auton valinnassa
erityisen tärkeä, neuvomme varmistamaan sen valtuutetulta jälleenmyyjältä. Pidätämme kaikki oikeudet teknisiin
muutoksiin ja varusemuutoksiin. Painatusteknisistä syistä autojen todelliset värit saattavat poiketa tämän esitteen
värimalleista.
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LISÄVARUSTEITA

KAUPALLINEN :

3 vuotta tai 100 000 km. Citroën-takuu voimassa siihen asti kun jompi kumpi raja-arvoista saavutetaan.

PUHKIRUOSTUMATTOMUUS : Henkilöautot 12 vuotta, hyötyajoneuvot 5 vuotta.
TA K U U T

MAALIPINTA :

Henkilöautot 3 vuotta, hyötyajoneuvot 2 vuotta.
Lisätietoja Citroën-jälleenmyyjältä.

SUOJAPEITE
PYSÄKÖINTIIN SISÄTILOISSA

POLKUPYÖRÄTELINE
VETOKOUKKUUN

MULTIMEDIATELINE

KYLMÄLAUKKU

SOPIMUS

VANTEET JA KORISTEKAPSELIT

KEVYTMETALLIVANNE
17” ELLIPSE

KEVYTMETALLIVANNE
18”SWIRL TIMANTTIHIOTTU 2-SÄVYINEN

KEVYTMETALLIVANNE
19” ART TIMANTTIHIOTTU 2-SÄVYINEN*

HUOLENPITOSOPIMUS :

Voit ennakoida autosi ylläpitokulut vuosiksi eteenpäin solmimalla huolenpitosopimuksen.
Voit tehdä sopimuksen uuteen Citroën-autoosi kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen sopimusta
on mahdollista jatkaa.

TIEPALVELU :

Citroën-tiepalvelu auttaa matkan keskeytyessä kaikkialla Euroopassa. Se palvelee 24 h/vrk ja on
voimassa 36 kk uuden Citroën-auton rekisteröinnistä. Suomessa Citroën-autoilijaa palvelee
maanlaajuinen verkosto, jonka ammattilaiset ovat palveluksessasi aina kun tarvitset neuvoja tai tietoja.
Lisätietoa Citroën-palvelusta saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta www.citroën.fi.

KEVYTMETALLIVANNE
19” ART BLACK*

* Lisävaruste

LATAA SCAN MY CITROËN -MOBIILISOVELLUS
niin saat autosi käyttöohjekirjan suoraan älypuhelimeesi! Lisätyn todellisuuden ansiosta voit skannata autosi
ominaisuuksia ja siirtyä suoraan niitä koskeviin tietoihin.

MITAT
asiakasarviot

citroen.fi

Arvot millimetreinä
*Auton leveys/Leveys sivupeilit taitettuina
**Kattokaitein

ARVIOI AUTOSI, KERRO MIELIPITEESI JA JAA SE
tai arvioi Citroën-jälleenmyyjäsi palvelu auton ostamisen tai huoltotoimenpiteen jälkeen. Arviosi ja mielipiteesi
julkaistaan Citroënin verkkosivuilla.

		 – Tämän esitteen tiedot ja kuvat perustuvat teknisiin tietoihin, jotka olivat voimassa esitteen painatushetkellä. Kuvissa ja tekstissä esitetyt varusteet ovat vakio- tai lisävarusteita malliversion mukaan. Kun jokin varuste tai ominaisuus on
auton valinnassa erityisen tärkeä, suosittelemme varmistamaan sen valtuutetulta Citroën-jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.citroen.fi.
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osoitteessa www.citroen.fi
Tammikuu 2019 – Painettu EU:ssa 02/2019 ALTAVIA PARIS'n toimesta.

TUTUSTU CITROËN-MALLISTOON

