YENİ CITROËN
C5 AIRCROSS SUV
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1974
Citroën, CX'i pazara sundu. Motor ve
şanzımanın önde birlikte kullanıldığı CX,
teknik inovasyonlarla özgün tasarımı
mükemmel bir şekilde harmanlıyordu.
Gelişmiş hidropnomatik süspansiyon,
içbükey arka cam ve fütüristik bir gösterge
paneliyle daha sıradan olan rakiplerin
önüne geçerek başarılı olmasını sağladı.

1934
Citroën, Traction Avant ile otomotiv
dünyasında devrim yaptı. İsmi ile de
devrim yapan önden çekişli
mühendisliğe atıfta bulundu.
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1939
Citroën, sürgülü yan kapısıyla son derece
pratik ve modern tasarıma sahip olan TUB
modelini pazara sundu. 1948 yılında ise
takipçisi olarak ünlü Type H’yi pazara sundu.

1948
Milyonların sevgilisi haline gelen 2CV
“4 kişi ve 50 kg bagajı güvenli ve
ekonomik bir şekilde taşıyan bir araç”
olarak yaratıldı. 5 milyonun üzerinde
üretildi.

”Joli Dragon” şarkısıyla 90’lı
yıllarda French Touch akımını
temsil eden Le Tone, 15 yıllık
müzik kariyerinden sonra, yavaş
yavaş illüstrasyona geçiş yapmıştır.
2011’den beri, eserleri özellikle
Paris Centre Pompidou sanat merkezinde
sergilenmiştir. Renklere hakim olan sanatçılara hayran
biri olarak; Le Tone keçeli kalemle çizdiği basit
hikayeleri anlatmak için kullandığı siyah ve beyaza
zaafı olduğunu itiraf ediyor.

2016
Experience Concept, prestijli sedan
kavramına yeni bir boyut kazandırdı.
Cesur yeni görünüm, son derece şık
bir iç tasarım ve en ileri teknoloji,
otomotiv tasarım dünyasına ilham
vermek için bir araya geldi.

1955
1955 Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilenen
ve halkın beğenisine sunulan DS, fütüristik
tasarım kavramını tamamen yeni bir boyuta
taşımıştı. Flaminio Bertone imzasını taşıyan
zamanın ötesinde aerodinamik tasarımıyla 'uçan
daire' lakabıyla anılmıştı. Dış tasarımın altındaki
teknoloji de bir o kadar yenilikçiydi.

1968
Bu dönem, benzersiz tasarımıyla
tüm yol koşullarında hareket
edebilen ve çok amaçlı bir kullanım
sunan Ami 6, Dyane ve Mehari gibi
hafif ve çevik araçların altın çağı
oldu.

2017
Citroën,1993 yılından 1997 yılına kadar Rally Raid Dünya
Şampiyonası'nı Markalar Klasmanında kazandı, 5 kere de
üst üste Ralli Raid Dünya Şampiyonası'nın Pilotlar Klasmanınında
kazandı. Ayrıca WRC’de 8 kere Markalar Şampiyonu olurken,
3 adet de WTCC Şampiyonluğu elde etti. Başarılarla dolu köklü bir
motorsporları geçmişine sahip olan Citroën, geçmişteki başarılarını
sürdürmek üzere 2017 yılında WRC’ye döndü.
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CITROËN C3 AIRCROSS SUV

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C3

Herkese göre bir Citroën

Citroën size hem şehir hayatının karmaşasında hem de şehir dışı yollarda
mükemmel konforu sunmak için tasarlandı. Citroën’in dikkat çekici tasarımını
ve mühendisliğini deneyimleyin.

CITROËN BERLINGO
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ÜRÜN GAMI

YENİ CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

Yeni Citroën C5 Aircross SUV
Comfort class SUV.
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Yeni Citroën C5 Aircross SUV
DİNAMİK TASARIM

Yeni Citroën C5 Aircross SUV 18’’ jantlar,
geniş ön kaput ve ikonik Airbump® gibi özelliklerin
de katkısıyla güçlü ve iddialı bir görünüm sergiliyor.
Dinamik bir SUV duruşu ortaya koyuyor.
SAYFA 10 - 14

FARKLI RENK
KOMBİNASYONLARI

7 farklı gövde rengi, siyah tavan, isteğe bağlı 3
farklı renk paketi ve 19” alüminyum alaşım jant
seçenekleri ile tamamen özgün ve kişisel bir
görünüm sunuyor.

SAYFA 16 - 17

KADEMELİ HİDROLİK DESTEKLİ
SÜSPANSİYON SİSTEMİ
(PROGRESSIVE HYDRAULIC
CUSHION®)
Citroën'e özel olan bu süspansiyon sistemi
sürüş esnasında uçan halı hissi yaratıyor.
SAYFA 28 - 31

ADVANCED COMFORT®
KOLTUKLAR

Son derece konforlu koltuklar, iç mekânı
olağanüstü modern bir salon gibi hissettiriyor.
SAYFA 32 - 33

BAĞIMSIZ 3 ARKA KOLTUK
Sınıfında üç adet birbirinden bağımsız hareket
edebilen arka koltuk sunan SUV'a hoş geldiniz.
SAYFA 36 - 37

6

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

RAKİPSİZ İÇ MEKÂN VE
ESNEKLİK
Kızakları üzerinde ileri - geri hareket edebilen,
sırt eğimli ve katlanan bağımsız
arka koltuklarıyla sınıfının en esnek ve
kullanışlı SUV’larından biri.
SAYFA 40 - 41

720 L'YE KADAR
BAGAJ HACMİ

Geniş ve çok yönlü, Yeni C5 Aircross SUV sınıfının
en büyük bagaj hacimlerinden birini sunuyor.
SAYFA 42 - 43

GELİŞMİŞ
BAĞLANABİLİRLİK

Mirror Screen gibi özellikler sunan
8” dokunmatik ekran sayesinde hareket
halindeyken bile her an hayata bağlı kalırsınız.
SAYFA 46 - 49

SÜRÜŞ DESTEK
SİSTEMLERİ

Yarı otonom sürüş yolunda önemli bir adımı
oluşturan Otoyol Sürüş Destek Sistemi dahil
gelişmiş güvenlik sistemleri cennetine hoş geldiniz.

SAYFA 50 - 55

YENİ EAT8 OTOMATİK
ŞANZIMAN
Verimlilik ve sürüş keyfi arasında
mükemmel bir denge.
SAYFA 56 - 57
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içindekiler
S. 10 – TASARIM
S. 22 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®
S. 46 – TEKNOLOJİ
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İÇİNDEKİLER
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çok yönlü ve
konforlu gerçek bir
SUV
Yeni Citroën C5 Aircross SUV, olağanüstü fonksiyonel
kullanım alanıyla son derece rahat ve konforlu bir
kullanım sunuyor. Günlük kullanım kolaylığını ve rahat iç
mekanın sırrını ise benzersiz Citroën Advanced Comfort®
program oluşturuyor.

10 TASARIM
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her yönüyle zarif
Kaslı bir profil ve özenle şekillendirilen ayrıntılarıyla Yeni
Citroën C5 Aircross SUV sınıfının standartlarını yeniden
tanımlıyor. Her bir ayrıntısıyla zarif ve çağdaş bir duruş
sergiliyor. Önden bakıldığında markanın karakteristik
logosunu da içine alan krom detaylar, aracın
dinamizmini ve çekiciliğini artırıyor.
C şeklindeki krom cam çerçeveler ve Citroën’e özgü
3D görünümlü arka farlar da aracın dinamik tasarımını
tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor.

12 TASARIM
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14 TASARIM

kontrollü güç
YOKUŞ İNİŞ DESTEKLİ GRIP CONTROL
SİSTEMİ*
Bir SUV, farklı ve zorlu yol koşullarının üstesinden
rahatlıkla gelebilmeli. Yeni Citroën C5 Aircross SUV,
Grip Control sayesinde farklı yol koşullarında güvenli
bir tutuş ve sürüş sağlıyor. Zekice tasarlanan sistem
beş farklı sürüş modu kullanıma sunuyor.
Yokuş aşağı inerken güvenlik ve kontrollü bir sürüş
için, olası kayma veya istenmeyen hızlanma risklerini
en aza indiren Yokuş İniş Destek Sistemi devreye
giriyor.
* Versiyona bağlı olarak sunulmaktadır.
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7 GÖVDE RENGİ

İnci Beyaz

Platin Gri

Rosso Kırmızı

Fiyort Mavisi

Beyaz

Çelik Gri

seçenekleri
Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 7 farklı
gövde rengi ve siyah tavan renk
seçeneğiyle zengin bir seçenek yelpazesi
sunuyor. Bunun dışında gümüş, beyaz ve
kırmızı olmak üzere üç farklı renk paketi
bulunuyor. Bu renk paketleriyle birlikte
ön tampon, Airbump® ve tavan barlarında
renk uygulamaları devreye giriyor.
Ayrıca 2 farklı 19” alaşım jant opsiyonuyla
kişiselleştirme yelpazesi daha da
genişliyor.

Siyah
16 TASARIM

SİYAH TAVAN SEÇENEĞİ*

Çelik Gri

İnci Beyaz

Fiyort Mavisi

Rosso Kırmızı

Platin Gri

3 FARKLI RENK PAKETİ*: GÜMÜŞ, BEYAZ VE KIRMIZI

Ön tampon renk uygulaması

Airbump® renk uygulaması

Tavan barları renk uygulaması
* Versiyona ve isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.
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18 TASARIM

benzersiz kaliteli iç mekân
Yeni Citroën C5 Aircross SUV, sizi benzersiz,
özgün ve konforlu bir alanla karşılıyor.
İlk koltuk temasıyla birlikte yüksek oturma pozisyonu,
mükemmel görüş açıları ve zekice uygulanmış
detaylarıyla kokpit tasarımı sizi tamamen farklı
bir boyuta ışınlıyor. Yatay hatlara sahip ön konsol,
8" dokunmatik ekran gibi kullanışlı teknolojileri
kapsıyor. Büyük bir özenle şeçilen döşemeler konforlu
seyahat dünyasından ilham alıyor. Parlak siyah
yüzeyler ve zarif krom dokunuşlar detaya gösterilen
özeni yansıtıyor.
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kendinizi evinizde
hissedin.
Farklı iç mekan ambiyans alternatifleri zevkinize
ve kişiliğinize uygun tarzı yansıtıyor.
Feel ve Feel Adventure versiyonlarında sunulan
standart ambiyans, Wild Gri kumaş koltuklarla
şık ve dinamik bir görünüm sunuyor.
Shine versiyonunda standart olan zarif
Metropol Gri ambiyansında, parçalı deri
ve kumaş koltuklar gri orta ve ön konsol ile
kombinleniyor. Ayrıca belirli renklerde alternatif
olarak Metropol Bej de sunuluyor.
Tepe noktayı Hype Kahve* ambiyans
oluşturuyor. Bu versiyonda kahverengi nappa
deri koltuklar siyah deri görünümlü kumaş ve
açık gri Alcantara şeritle tamamlanıyor. Siyah ve
kahverengi deri direksiyon iç mekâna lüks bir
dokunuş kazandırıyor.
* İsteğe bağlı olarak sunulmaktadır.

20 TASARIM

21

iç

huzur

DCAD2016_CAC_PICTURES-02

yormayan keyifli
yolculuklar

pratik

22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

DÖRT DÖRTLÜK KONFOR
Her yolcu için benzersiz bir rahatlık ve konfor sunmak
üzere tasarlanan CITROËN ADVANCED COMFORT®,
beden ve zihin için en iyisini sunuyor.
Dokunma hissi uyandıran yumuşak yüzeyler
ve akustik ses yalıtımı dingin bir ortam yaratırken,
şık tasarımlı iç mekân ileri düzeyde fonksiyonellik
ve kullanım kolaylığı sunuyor. Genel ortam yolculukların
daha dingin ve huzurlu geçmesini sağlarken,
sezgisel teknoloji pratik ve benzersiz özelliklerin
kolayca kontrolünü sağlıyor.
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24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Yeni Citroën C5 Aircross SUV'un hem içinde hem de
dışında canlı, samimi ve karakteristik Citroën özellikleri
yer alıyor. Son derece geniş iç mekân, çift katmanlı
lamine ön camlar sayesinde sakin ve dingin bir ortam
sunarken, rüzgar ve yol gürültüsünü de en aza
indirgiyor. Ortamda hava kalitesini tespit etmek için
tasarlanan yeni "Hava Kalitesi Sistemi (AQS)", kabin
içerisine giren ve kabin içinde döndürülen havayı
otomatik olarak filtreliyor ve arındırıyor. Böylece araç
içerisindeki sağlık ve huzur hissi daha da artıyor.
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panoramik
İster açık olsun isterse de kapalı, açılabilir panoramik
cam tavan* her bir yolculuğu özel kılıyor.
İç mekânı doğal ışıkla dolduran açılabilir panoramik
cam tavan, Yeni Citroën C5 Aircross SUV ile
gerçekleştirilen yolculuklarda manzaranın keyfini
sürmeye yardımcı oluyor. Açılabilir panoramik cam
tavan, kullanımı kolay güneşlik ile daha konforlu bir
ortam yaratıyor.
* Versiyona bağlı olarak sunulmaktadır.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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hissi
Citroën tarafından özel olarak geliştirilen Kademeli Hidrolik Destekli
Süspansiyon Sistemi (Progressive Hydraulic Cushion®) ile sürüş konforu
kavramı yeniden tanımlanıyor. Hem büyük tümsekleri, hem de küçük
yüzey bozukluklarını yumuşatan süspansiyon sistemi, Yeni Citroën C5
Aircross SUV'a uçan halı etkisi kazandırıyor. Konfor konusunda iddialı
olduğu kadar yol tutuşu ve sürüş dinamiği konusunda da kendinden
emin duruş sergiliyor.

28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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tümsekler
tarih oldu
Geleneksel bir süspansiyon sistemi; amortisör, yay
ve mekanik stoperden oluşuyor. Kademeli Hidrolik
Destekli Süspansiyon Sisteminde (Progressive Hydraulic
Cushion®) sönümleme ve itme görevini yerine getirmek
üzere her iki tarafta özel hidrolik yastıklar devreye
giriyor. Bunun sonucu olarak ortaya sorunsuz ve
sarsıntısız bir sürüş çıkıyor.

Sistem büyük darbelerle
karşı karşıya kaldığında
hidrolik yastıklar süspansiyon
hareketlerini üstün yol tutuş
ve konfor sunacak şekilde
ayarlıyor.

Küçük yol bozukluklarında
hidrolik yastıklar darbelerin
tamamını sönümleyerek
son derece rahat, uçan halı
etkisini yaratıyor.

30 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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Advanced Comfort ® koltuklar
Yeni Citroën C5 Aircross SUV'un çağdaş mobilya
dünyasından esinlenilen koltukları, sürüş esnasında
benzersiz bir salon konforu sağlıyor. Advanced Comfort
teknolojisine sahip koltuklarda, merkezde yer alan yüksek
yoğunluklu köpük katman ile beraber yüzeyde de dokulu
bir köpük katman daha kullanılıyor. Böylece kısa yolculuklar
kadar uzun soluklu maceralarda da mükemmel destek ve
üstün konfor sağlanıyor.

32 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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*
Yeni Citroën C5 Aircross SUV'un sunduğu,
masaj özelliğine sahip nappa deri koltuklar ile
konfor daha da üst seviyelere çıkıyor.
8" dokunmatik ekranı kullanarak bel,
sırt ve omuz masajlarını birleştiren 5 programdan
biri seçilebiliyor. Elektrik ayarlı, hafızalı sürücü
koltuğu, ayarlanabilir koltuk başlıkları ve ideal
vücut desteği sunmak üzere şekillendirilen
koltuklarıyla, bu gerçekten de rahatlatan ve
dinlendiren bir SUV.
* Nappa deri koltuklar ile birlikte belirli versiyonlarda isteğe bağlı
olarak sunulmaktadır.
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35

36 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Aynı genişlikte 3 arka koltuğu ile Yeni Citroën C5
Aircross SUV, nerede oturursanız oturun aynı rahatlığı ve
konfor seviyesini sunuyor. Sırt eğimi ayarı ve kızaklar üzerinde
150 mm ileri-geri hareket etme kabiliyeti kullanışlı ve konforlu
bir oturma alanını beraberinde getiriyor.
Büyük nesneleri taşımak için daha geniş bir bagaj gerektiğinde
arka koltuklar düz bir zemin oluşturmak üzere katlanabiliyor.
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40 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Yeni Citroën C5 Aircross SUV'un ferah ve esnek
iç mekânını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Birbirinden bağımsız hareket edebilen, yatırılabilen
ve katlanabilen arka koltuklar hayatı kolaylaştırıyor.
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BAGAJ
HACMİ

CİTROËN C5 AİRCROSS
SUV İLE

720

LİTREYE KADAR

42 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

yer var
Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 580 litrelik bir bagaj
hacmine sahip, ancak bu sadece hikâyenin başlangıcı.
Kızaklı arka koltukların en ileri konuma getirilmesiyle
bu hacim 720 litreye ulaşıyor ve sınıfının en büyük
bagaj hacimlerinden biri elde ediliyor. Arka
koltukların katlanmasıyla ise 1630 litrelik devasa bir
bagaj kullanıma sunuluyor ve akıllı katlama
mekanizması sayesinde 2 farklı bagaj zemini
yüksekliği ortaya çıkıyor. Tüm bu esnek alana erişmek
de oldukça kolay, çünkü ayağınızı arka tamponun
altına getirerek açıp kapatabileceğiniz eller serbest
elektrikli bagaj kapağı* hayatınızı kolaylaştırıyor.
* Versiyona bağlı olarak sunulmaktadır.
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Yolculuk esnasında gerçekten rahat olmanın
şartlarından biri de beraberinizdeki her şey için
mükemmel bir yere sahip olmaktır.
Yeni Citroën C5 Aircross SUV farklı noktalarda
birçok depolama alanı sunuyor.
Orta kol dayamanın altındaki büyük bölme
1,5 litrelik bir şişeyi taşıyabilecek büyüklüğü sunarken,
torpido gözü ve kapı cepleri de oldukça geniş ve
kullanışlı. Bunun dışında orta konsolun en alt
noktasında akıllı telefonlar için kablosuz şarj sistemi*
sunan geniş bir saklama alanı daha bulunuyor.
* Versiyona bağlı olarak sunulmaktadır.
(Sadece Qi standart uyumlu cihazlarda endüksiyon ile şarj)

44 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

45

46 TEKNOLOJİ

teknolojiler
Yeni Citroën C5 Aircross SUV, gelişmiş bağlanabilirlik
çözümleri sunarak dijital dünyanızın her an yanınızda
olmasını sağlıyor. Ayrıca sürüş güvenliğini destekleyen
ve hayatı kolaylaştıran sürüş destek sistemleri bulunuyor.
12,3 inçlik TFT dijital gösterge paneli sistemlere kusursuz
bir erişim ve kontrol imkânı sağlarken, aynı zamanda ileri
seviyede kişiselleştirme potansiyelini de bünyesinde
barındırıyor.
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MIRROR SCREEN
Bu uygulama akıllı telefonunuzu 8" dokunmatik ekrana
yansıtıyor ve sürüş için uygun belirli uygulamaları gösteriyor.
Telefonunuza bağlı olarak uygulamaları sesle kontrol edebilir
ve gözünüzü yoldan ayırmadan sürüşe devam edebilirsiniz.
Sistem Apple CarPlay™ ile uyumlu.

ConnectedCAM Citroën®
İç dikiz aynasının tabanında bulunan bu yenilikçi kamera
sistemi Full HD GPS teknolojisini kullanıyor. 16 GB dahili
hafızaya sahip kamera fotoğraf ve video çekme ve bunları
e-mail ile aktararak sosyal medyaya ekleme imkanı sunuyor.
Ayrıca kamera önemli bir güvenlik özelliği olarak kaza anında
video kaydı yapıyor.

48 TEKNOLOJİ
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daha güvenli ve kolay
Otoyol Sürüş Destek Sistemi* yarı otonom
sürüşe doğru önemli bir adım olup Yeni Citroën
C5 Aircross SUV'a, seyahatin önemli öğelerini
yönetmesi için programlama imkânı tanıyor.
30 km/s’den daha yüksek bir hızda; sistem yol
çizgilerini izleyerek şerit içinde konumunuzu
koruyor.
Dur - kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız
Sabitleme Sistemi* etkinleştirildiğinde, Yeni
Citroën C5 Aircross SUV önündeki aracın
hareketlerine uyarak durup tekrar harekete
geçebiliyor.
Aracınız güvenli bir şekilde kontrol edildiği için
sürüş esnasında araç hızını ve yönünü
yönetmenize gerek kalmıyor. Otoyol Sürüş
Destek Sistemi’nin çalışması için ellerinizin
her daim direksiyon üzerinde olması gerekiyor.
Doğal olarak dilediğiniz zaman kontrolü
ele alabiliyorsunuz.
* İsteğe bağlı olarak sunulmaktadır.
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OTOYOL
SÜRÜŞ DESTEK
SİSTEMLERİ*
Bu yenilikçi çözüm
Yeni Citroën C5 Aircross
SUV'un herhangi bir sürüş
esnasında önemli sürüş
görevlerini kontrol etmesini
sağlıyor. Sistem aracın
pozisyon ve hızını belirlenen
şerit içinde ayarlarken, öndeki
araçların hareketlerine uyum
sağlayarak durma ve yeniden
harekete geçme süreçlerini
yönetiyor.

52 TEKNOLOJİ

DUR - KALK
ÖZELLİĞİNE SAHİP
UYARLANABİLİR
HIZ SABİTLEME
SİSTEMİ*
Kamera yardımı ile çalışan
Uyarlanabilir Hız Sabitleme
Sistemi* öndeki aracı algılıyor
ve güvenli mesafeyi otomatik
olarak koruyor. Sistem gaz
ve freni kullanarak sürücünün
herhangi bir müdahalesi
olmadan aracı durdurup
tekrar harekete geçirebiliyor.

UYARLANABİLİR
HIZ SABİTLEME
SİSTEMİ*

AKTİF
GÜVENLİK FREN
SİSTEMİ

Kamera yardımı ile çalışan
sistem 30 km/s ve üzerindeki
hızlarda öndeki araç ile aradaki
güvenli mesafeyi koruyor.

Çarpışma riskini en aza indiren
ve sürüş güvenliğini arttıran
sistem, 5 km/s ve üzerindeki
hızlarda hareketli veya
hareketsiz nesneleri algılıyor.
Aktif Güvenlik Fren Sistemi,
olası bir çarpışma algılaması
halinde sürücüyü uyarıyor ve
sürücünün reaksiyon
göstermemesi halinde
otomatik olarak fren yaparak
aracı durduruyor.

ÇARPIŞMA
UYARI SİSTEMİ
Olası bir çarpışma riski söz
konusu olduğunda sizi
uyarıyor ve öndeki araç ile
güvenli mesafenin korunması
noktasında sizi destekliyor.
Sistem 30 km/s üzerindeki
hızlarda çalışıyor.

AKTİF ŞERİT
TAKİP SİSTEMİ

SÜRÜCÜ DİKKAT
UYARI SİSTEMİ*

AKTİF KÖR NOKTA
UYARI SİSTEMİ**

AKILLI
FAR ASİSTANI*

Kamera ile yolu izleyen Aktif
Şerit Takip Sistemi aracın
sinyal vermeden istem dışı şerit
dışına çıkıp çıkmadığını takip
ediyor ve aracı nazikçe şeridine
yönlendiriyor. Sistem sinyalin
etkinleştirilmesi halinde devre
dışı kalıyor.

Yol çizgilerine göre aracın yön
değişikliklerini değerlendiren
sistem, sürücünün uyanık olup
olmadığını analiz ediyor ve
gerektiğinde uyarıyor. Özellikle
hız sınırının 65 km/s ve
üzerinde olduğu yollarda son
derece kullanışlı bir güvenlik
özelliği olarak öne çıkıyor.

Özellikle çok şeritli yollarda
gerçekten faydalı bir özellik
olan bu sistem, kör noktanızda
bir araç varsa, yan aynanın
köşesinde turuncu bir LED ile
sizi uyarıyor. Algılanan araca
doğru yaklaşmaya devam
ediyorsanız, sistem
konumunuzu otomatik olarak
düzeltiyor.

Gece sürüşlerini daha güvenli
hale getiren sistem karşıdan
gelen araçları tespit ederek
uzun ve kısa far arasında
sorunsuzca geçiş yapıyor ve
daha rahat bir sürüşe imkan
tanıyor.

GENİŞLETİLMİŞ TRAFİK
İŞARETİ VE AKTİF HIZ
LEVHASI
TANIMA SİSTEMİ*
Araç kamerasını kullanan akıllı
sistem mevcut ve değişen hız
sınırları hakkında sizi sürekli
olarak bilgilendiriyor. Böylece
hız sabitleme veya hız
sınırlama sisteminin ayarını
değiştirebiliyorsunuz. Sistem
aynı zamanda Dur, Taşıt
Giremez, Sollama Serbest ve
Sollama Yasağı işaretlerini de
tanıyor.
*İsteğe bağlı olarak Otoyol Sürüş
Destek Sistemi ile sunulmaktadır.
**Versiyona bağlı olarak
sunulmaktadır.
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PARK
ASİSTANI*

YOKUŞ İNİŞ DESTEKLİ
GRIP CONTROL®**

Paralel veya dikey park için
mükemmel olan bu sistem
boş bir park alanını algılıyor,
ardından tamamen güvenli
bir park manevrası için
otomatik olarak yönlendirme
yapıyor. Yapmanız gereken tek
şey ileri - geri vites değişikliği
ile gaz - fren kontolü sağlamak.

Her türlü yol yüzeyinde ön
tekerleklerin tutuşunu optimize
etmek için kullanılan Geliştirilmiş
Grip Control Sistemi ile Standart,
Kar, Kum, Çamur ve ESP
KAPALI olmak üzere 5 moddan
birini seçmek mümkün. Yokuş
İniş Desteği, dik inişlerde
aracınızın hızını yavaşlatarak daha
kontrollü bir sürüş sağlıyor.
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SÜRÜCÜ
YORGUNLUK UYARI
SİSTEMİ

ANAHTARSIZ
GİRİŞ VE
ÇALIŞTIRMA

Mola zamanı geldiğinde sistem
sizi uyarıyor. Sistem 65 km/s
ve üzerinde bir hızda 2 saatten
daha uzun süre seyahat
etmeniz halinde devreye
giriyor.

Özellikle elleriniz doluyken
hayatı kolaylaştıran bu
sistem sayesinde anahtarınızı
çıkarmadan aracınızı
kitleyebilir, açabilir ve
çalıştırabilirsiniz.

ELEKTRONİK
PARK FRENİ
Motoru stop ettiğinizde
otomatik olarak devreye giren
ve hareket etme anında
devreden çıkan güvenli ve
kullanımı kolay bir özellik.
Dilediğiniz zaman kumanda ile
manuel olarak da
etkinleştirebilir veya devreden
çıkartabilirsiniz.

360° GÖRÜŞ*
Manevralar 360° Görüş ile
çok daha kolay hale geliyor,
çünkü size aracınızın
çevresinin genel bir kuş
bakışı görünümünü 360°
gösteriyor. Teknoloji 3 farklı
görünüm sunuyor ve her
durum için ideal olanı
seçiyor. Doğru görünümü
manuel olarak da
seçebilirsiniz.

GERİ GÖRÜŞ
KAMERASI İLE
ÜST ARKA GÖRÜNÜM**
Geri vitese geçtiğiniz an
dokunmatik ekran araç
çevresinin net olarak 180°
arka görünümünü de
gösteriyor. Renkli çizgiler size
aracın arkasındaki engelin ne
kadar uzak olduğunu
gösteriyor. Engeller
yaklaştığında kamera,
manevralarınızın sorunsuz bir
şekilde devam etmesi için
onları otomatik olarak
yakınlaştırıyor.

YOKUŞ KALKIŞ
DESTEĞİ
Sürüş güvenliğini destekleyen
sistem dik yokuşlarda fren
pedalını bırakırken aracın geri
kaymasını önlüyor. %3'ün
üzerindeki eğimlerde çalışan
sistem aracınızı yaklaşık
2 saniye tutuyor ve fren
pedalından ayağınızı kaldırıp
gaz pedalına basmak üzere
size zaman kazandırıyor.

VİRAJ
AYDINLATMA
SİSTEMİ
Viraj ve dönüşlerde iç tarafa
ilave ışık yönlendiren Viraj
Aydınlatması, dönüş ve
kavşaklarda görünürlüğü ve
sürüş güvenliğini artırıyor.

*İsteğe bağlı olarak sunulmaktadır.
**Versiyona bağlı olarak sunulmaktadır.
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ekstra verimlilik
Yeni Citroën C5 Aircross SUV'un Feel ve Feel
Adventure donanım seviyelerinde 6 ileri EAT6
tam otomatik şanzıman sunulurken, Shine donanım
seviyesinde EAT8 tam otomatik şanzıman sunuluyor.
Her iki şanzıman seçeneği de son derece sorunsuz
vites geçişleriyle sürüş konforunu ve keyfini arttırıyor.
Dilediğiniz zaman direksiyona entegre vites
değiştirme kulakçıkları* sayesinde manuel olarak
vites değiştirebilir ve dilediğiniz zaman yeniden
otomatik moda dönüş yapabilirsiniz.
* Versiyona bağlı olarak sunulmaktadır.
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en yeni benzinli ve dizel
motorlar
Yeni Citroën C5 Aircross SUV yüksek verimlilik
seviyesine sahip güçlü motorlardan biriyle tercih
edilebiliyor. Maksimum sürüş keyfi sağlamak için
geliştirilen dizel 130 HP ve benzinli 180 HP
gücünde motorlar, aynı zamanda üst düzey
performans sağlıyor.
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CITROËN
SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ
• ÜRETİCİ GARANTİSİ: 2 YIL / SINIRSIZ KİLOMETRE
Citroën’iniz üretici kaynaklı gerçekleşecek tamir ve parça değişimleri için kilometre sınırlaması olmaksızın 2 yıl boyunca garanti altında
(garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne danışabilirsiniz).
• BOYA GARANTİSİ
Binek araçlar için 3 yıl
Ticari araçlar için 2 yıl
• DELİNMEYE KARŞI GARANTİ
Binek araçlar için 12 yıl
Ticari araçlar için 5 yıl
• CITROËN ARTI GARANTİ
Üretici garantisi dışında Citroën Artı Garanti ile aracınız sizin belirleyeceğiniz yaş ve km’ye kadar güvence altında
(Citroën Artı Garanti koşul ve ücretleri için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz).
• CITROËN ASSISTANCE: YEDEK ARAÇ
Citroën 24 saat içerisinde onarımını tamamlayamadığı garanti kapsamındaki araç sahiplerine Citroën Assistance Yedek Araç desteği vermektedir.
(Citroën Assistance Yedek Araç uygulaması koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne danışabilirsiniz).
• CITROËN ASSISTANCE: 7 GÜN / 24 SAAT
Citroën’iniz 7 gün / 24 saat Türkiye’nin her yerinde yol yardım hizmetiyle güvencede
(Citroën Assistance hizmeti ile ilgili ayrıntılı bilgi için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne danışabilirsiniz).

Citroën aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. ve Citroën model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm
bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, broşür basıldığında geçerli olan teknik özellikleri esas alır. Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. ve
Citroën tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar
ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler, ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal
yasalar, AB yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Citroën ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Genel bilgi içeren
bu broşür bir sözleşme senedi değildir. Daha ayrıntılı ve ek bilgi için, bayinize başvurunuz. Bu katalogda yer alan veriler, Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin izni olmadan çoğaltılamaz.
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