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Van 1919 tot op heden, 
ontdek de uitzonderlijke 
wagens die deel 
uitmaken van de Citroën 
autogeschiedenis.

Citroën zet het autolandschap  
op zijn kop met de Traction Avant.  
Dit voertuig pakt uit met een 
bijzonderheid waaraan hij zijn naam 
dankt: hij wordt aangedreven  
op de voorwielen.

Citroën lanceert de Tub, een bestelwagen 
van moderne conceptie met onder meer 
een zijdelingse schuifdeur. 
Deze zal opgevolgd worden door de  
Type H in 1948.

De tijd is rijp voor lichte, wendbare 
wagens zoals de Ami 6, de Dyane  
en uiteraard de Méhari, een originele 
polyvalente terreinauto.

De DS, die voorgesteld wordt op het 
Autosalon in 1955, heeft de vorm van  
een UFO en zijn aerodynamische lijn slaat 
iedereen met verstomming. Het door 
Flaminio Bertoni getekende futuristische 
design levert hem zijn bijnaam  
‘vliegende schotel’ op.

De 2 PK is ontworpen als een  
“economische en veilige wagen 
die 4 personen en 50 kg bagage 
comfortabel kan vervoeren”.

De 19_19 Concept is een zuiver 
elektrische auto met een spectaculair 
design geïnspireerd op de luchtvaart. 
Hij tilt het comfort naar ongekende 
hoogten en creëert een echt rijdend 
salon, dat rust op een intelligente 
ophanging. Hij biedt een rijbereik van 
800 km, autonome rijfuncties en een 
persoonlijke assistent.

Citroën lanceert de CX. Als resultaat 
van een doorgedreven technisch 

onderzoek van het merk biedt dit 
voertuig een voorin geplaatste 

combinatie motor-versnellingsbak, 
een hydropneumatische ophanging 

met constante hoogte, een holle 
kofferklepruit en een futuristisch 

dashboard. Innovaties die garant 
staan voor een briljante carrière.

Met zijn moderne uitstraling en zijn strakke stijl blijft 
de GS lange tijd een van de meest dynamische en 
comfortabele auto’s op de markt. Van deze berline 
met vlakke 4-cilindermotor en hydropneumatische 
ophanging worden bijna 2,5 miljoen exemplaren 
verkocht.

    Als revelatie van de French Touch  
in de jaren ’90 met zijn kanaal  
“Joli Dragon” wijdde Le Tone zich  
15 jaar lang aan alles wat te maken  
had met muziek, om uiteindelijk 
geleidelijk aan meer de richting  
van de illustratieve kunst in te slaan.  
Sinds 2011 brachten zijn creaties 

hem zelfs tot een expositie in het Centre Pompidou. 
Le Tone is zelf een bewonderaar van artiesten  
die hun kleuren volledig beheersen. Hij zelf heeft 
echter een zwak voor zwartwit, dat hij gebruikt  
om eenvoudige verhalen te vertellen die hij tekent  
met een vilstift in zijn schriften.
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NEW CITROËN C5 AIRCROSS
PLUG-IN HYBRID, BENZINE OF DIESEL

GAMMA

CITROËN AMI
ELEKTRISCH

CITROËN Ë-BERLINGO
ELEKTRISCH

(MAAT M/XL)

CITROËN C5 AIRCROSS 
PLUG-IN HYBRID

(MAAT XS/M/XL)

CITROËN Ë-SPACETOURER
ELEKTRISCH

CITROËN C5 X
PLUG- IN HYBRID

CITROËN Ë-C4
ELEKTRISCH

CITROËN 
C3 AIRCROSS

CITROËN C5 X

CITROËN C4CITROËN C3

CITROËN 
C5 AIRCROSS

IEDER  
ZIJN CITROËN

Zowel in de stad als op de weg, zult u opgetogen zijn over het comfort  
en welzijn in de auto, twee traditionele waarden van Citroën.
Vandaag de dag biedt Citroën u een gediversifieerd assortiment en de keuze tussen 
thermische en elektrische voertuigen aan.

100% ELEKTRISCH OF PLUG- IN HYBRID

1CW8AFKMMKB0A050_0MP00NWP_
0P4Y0RFT_002_À FLIPPER
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DRIE MOTORTYPES
Keuze van de energiebron: Plug-in Hybrid, diesel of benzine.
PAGINA’S 10 -15

Een verfijnd en elegant interieur, ontworpen om  
de passagiers te verenigen.

COCONSFEER

PAGINA’S 28 - 29
De handenvrije achterklep laat zich met een eenvoudige 
voetbeweging openen.

DE RUIMSTE KOFFER 
IN ZIJN KLASSE
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UITZONDERLIJKE RUIMTE  
EN MODULARITEIT
De drie achterzetels zijn zowel verschuifbaar  
als neerklapbaar en kantelbaar.
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De enige wagen in zijn klasse met drie individuele  
achterzetels van dezelfde breedte.

3 VOLWAARDIGE 
ZITPLAATSEN ACHTERIN
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Dankzij de My Citroën-app wordt uw wagen  
programmeerbaar.

CONNECTIVITEIT VAN DE 
NIEUWSTE GENERATIE
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Waaronder Highway Driver Assist, een belangrijke stap  
in de richting van semiautonoom rijden.

TECHNOLOGIEËN VOOR UW 
VEILIGHEID

PAGINA’S 46 - 49

Met een dynamische nieuwe neus en een herwerkte  
lichtsignatuur achteraan.

ENERGIEK DESIGN

PAGINA’S 16 - 21

CITROËN ADVANCED COMFORT ® 

-OPHANGING 
Deze exclusieve ophanging zorgt voor een  
vliegend-tapijteffect.
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ADVANCED COMFORT-ZETELS
Voor een uniek comfortgevoel, als in een rijdend salon.
PAGINA’S 32 - 33

10 ESSENTIËLE 
TROEVEN

ESSENTIEEL6 7



NEW_C5_AIRCROSS_2202_BN_66P page 8 NEW_C5_AIRCROSS_2202_BN_66P page 9

OVERZICHT

OVERZICHT
P. 10 MOTOREN
P. 16 STYLE
P. 26 WELZIJN
P. 40 SERENITEIT
P. 58 BELANGRIJKSTE UITRUSTINGSELEMENTEN

8 9



NEW_C5_AIRCROSS_2202_BN_66P page 10 NEW_C5_AIRCROSS_2202_BN_66P page 11

MOTOREN

TOT 55 KILOMETER* RIJBEREIK 
IN ELEKTRISCHE MODUS

VOLLEDIG LADEN  
IN 2 UUR****

VANAF 1,3 L/100 KM** 
IN HYBRIDEMODUS

TOTAAL VERMOGEN 
VAN 225 PK

AUTOMATISCHE 
EAT8-VERSNELLINGSBAK

CO2-UITSTOOT 
VANAF 136 G*

VERBRUIK VANAF 5,2 L/100 KM 
IN DE GEMENGDE CYCLUS***

PURETECH-BENZINEMOTOREN
EN BLUEHDI-DIESELS

* Bereik in de elektrische modus tussen 54 en 55 km, afhankelijk van de uitgeruste opties in de auto. De autonomie kan variëren afhankelijk van de feitelijke gebruiksomstandigheden.
** Waarde tussen 1,4 l/100 km en 1,5 l/100 km, naargelang de opties van de wagen.

*** WLTP-norm
**** Met een Wallbox en de optionele 7,4kW lader

KEUZE VAN DE 
MOTOR
PLUG-IN HYBRID, BENZINE OF DIESEL

De New Citroën C5 Aircross laat klanten kiezen welke motor het best is aangepast aan hun gebruik en levensstijl. Ongeacht  
de versie van hun voorkeur zijn de prestaties op het vlak van comfort, design en functionaliteit aan boord steeds identiek.  
De veelzijdige New C5 Aircross Plug-in Hybrid laat de inzittenden genieten van een zuiver elektrische rijervaring en geeft  
toegang tot alle stadszones met emissiebeperkingen. Tijdens langere ritten neemt de verbrandingsmotor de fakkel over.

PLUG-IN HYBRID VERSIE THERMISCHE VERSIE

10 11
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MOTOREN

De New C5 Aircross Hybrid verenigt alle voordelen van een zuiver elektrische wagen  
voor dagelijkse ritten met het aanvullende rijbereik van zijn verbrandingsmotor voor langere reizen. 
De geëlektrificeerde achttrapsautomaat ë-EAT8 optimaliseert de schakelovergangen en bevordert  
zo de soepelheid en het rijplezier, zowel voor de bestuurder als voor zijn passagiers.  
Deze versnellingsbak omvat twee regeneratieve remmodi, een klassieke modus in de stand D  
(voor Drive) en een tweede, dynamischere B-modus (voor Brake), die meer energie recupereert  
tijdens het remmen en vertragen. Met de ideaal geplaatste draaiknop op de middenconsole kiest  
u de gewenste rijmodus: Electric, Hybrid of Sport. Wanneer de wagen in de elektrische modus rijdt, 
licht er achter de elektrochrome binnenspiegel een cyaankleurige indicator op, die van buitenaf  
goed zichtbaar is zodat hij opvalt in het verkeer.PL
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ELECTRIC-MODUS

De wagen kan zuiver elektrisch rijden tot 135 km/u 
en laat u daarbij genieten van een absolute stilte en 
een uitzonderlijk vlot rijgedrag. Bovendien heeft hij 
een elektrisch rijbereik tot 55 kilometer*, wat voor de 
meeste dagelijkse ritten volstaat. 

HYBRID-MODUS 

De elektromotor en verbrandingsmotor worden 
automatisch aangestuurd voor een optimale 
efficiëntie. 

SPORT-MODUS 

De New Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid levert 
optimale prestaties dankzij de elektromotor die de 
verbrandingsmotor een boost geeft, voor een 
systeemvermogen van 225 pk en een systeemkoppel 
van 360 Nm.

* Rijbereik in de elektrische modus tussen 54 en 55 km, naargelang de opties van de wagen. Het rijbereik kan variëren naargelang de reële gebruiksomstandigheden.
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Voor nog meer rijplezier beschikt de New Citroën C5 Aircross 
over een gamma efficiënte en krachtige Euro 6-motoren van de 
nieuwste generatie. Zo kan hij worden uitgerust met de 
benzinemotor PureTech 130 S&S MAN6 of EAT8 of de 
dieselmotor BlueHDi 130 S&S EAT8.

MOTOREN

BENZINE
EN DIESEL
MOTOREN
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STYLE

STYLE
EEN NIEUWE, DYNAMISCHE NEUS
De Citroën C5 Aircross krijgt een nieuwe voorkant die zijn robuuste 
karakter benadrukt. De fijne en gebeitelde V-vormige led-
lichtsignatuur is typisch voor Citroën en creëert een 3D-effect via 
pianotoetsen. De discrete LED Vision-koplampen lijken het glanzend 
zwarte radiatorrooster te verlengen. Dat radiatorrooster, bestaande  
uit diverse gebeitelde lijnen, onderscheidt zich door chroomaccenten 
die spijlen suggereren en een glanzend zwarte visgraat met 
chroomrand in het centrale deel. De primaire luchtinlaten zijn  
dan weer getooid met scherpere lijnen die de bumper vormgeven.  
De zijdelingse luchtinlaten komen de stroomlijn ten goede en geven 
de auto een bredere uitstraling. 
Tot slot versterkt de bodemplaat in glanzend zwart of glanzend 
aluminium het SUV-karakter en de standingvolle, dynamische  
en robuuste voorzijde van de auto. De Citroën C5 Aircross sluit 
perfect aan bij dit nieuwe design en krijgt nieuwe led-achterlichten 
met 3D-effect.

16 17
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STYLE

EEN KARAKTER DAT BIJ U PAST
De New Citroën C5 Aircross bevestigt zijn 
persoonlijkheid met zijn hoge en horizontale 
motorkap, zijn wielen met een grote diameter  
van 720 mm, zijn verhoogde bodemvrijheid,  
zijn Airbumps® en zijn dakstangen.  
Een elegante C-vormige chroomsignatuur omringt 
de brede zijruiten en versterkt de zwevende look  
van het dak. Om uw New Citroën C5 Aircross  
te personaliseren, krijgt u de keuze uit zes 
koetswerkkleuren, waaronder het nieuwe Eclipse 
Blauw met metaal- of parelmoerafwerking.  
Een tweekleurig dak in zwart en drie Color Packs 
– glanzend zwart, Dark Chrome en Energic Blue – 
zijn eveneens verkrijgbaar.RO
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BESCHERMEND 
IN ALLE 
OMSTANDIGHEDEN
GRIP CONTROL MET HILL ASSIST DESCENT* 
De New Citroën C5 Aircross, die zich op elk terrein thuis voelt, beschikt over een 
verbeterd Grip Control-systeem. Dat beschikt over vier gripmodi, die geactiveerd 
worden met de rijmodusschakelaar op de middenconsole. De gekozen modus wordt 
weergegeven op het aanraakscherm. En voor een optimale veiligheid bij afdalingen 
voorkomt de Hill Assist Descent-technologie zowel bij vooruit- als achteruitrijden dat 
de auto wegglijdt of dat de bestuurder de controle verliest. Deze functie wordt 
eveneens ingeschakeld met een knop op de middenconsole.

*Enkel beschikbaar met de EAT8-automaat.
Niet beschikbaar op de New Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. 

STYLE20 21
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STYLE

RUIM EN UITNODIGEND INTERIEUR
Zodra de deuren worden geopend, ademt het interieur van  
de New Citroën C5 Aircross comfort, sereniteit en ruimte. Wie instapt, 
voelt zich onmiddellijk thuis en beschermd, dankzij de hoge zitpositie 
en het ruime en hoogwaardige passagierscompartiment.  
Het volledig horizontale dashboard omvat een nieuwe capacitieve 
HD-aanraaktablet van 10”*.  
De door de reis- en bagagewereld geïnspireerde materialen zien er 
mooi uit en voelen aangenaam aan. De combinatie van glanzend 
zwarte sierlijsten, verchroomde inzetstukken en elegante sierstiksels 
getuigt dan weer van de zorg voor details. 
Net als het exterieur kan het interieur aan uw smaak worden aangepast 
dankzij een uitgebreide waaier aan hoogwaardige texturen, van 3D-stof 
tot geperforeerd Paloma-leder en Alcantara ®.  

* Naargelang de versie.

VERFIJND 
INTERIEUR
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STYLE

De New C5 Aircross is verkrijgbaar in vijf nieuwe 
uitvoeringen, die een elegante en dynamische sfeer 
creëren. Ze zijn stuk voor stuk voorzien van nieuwe 
blauwe sierstiksels op de zetels, het dashboard  
en de deurpanelen. 
Met uitzondering van de standaardversie beschikt 
elke uitvoering over Advanced Comfort-zetels voor 
een optimaal zit- en rijcomfort.

De sobere en pure standaarduitvoering omvat 
zetels in de stof Silica Grey, met blauwe accenten. 

De sfeer Wild Black  
Deze uitvoering combineert de nieuwe en uiterst 
moderne structuurstof Flamine Zwart op 
harmonieuze wijze met een grijze stof met ledereffect 
op het bovenste deel van de zetels, wat het gevoel 
van ruimte in het interieur nog versterkt. 

De sfeer Urban Black 
Deze uitvoering straalt een echte dynamiek  
uit dankzij de combinatie van zwart Alcantara ®  
en een stof met zwart ledereffect. 

De sfeer Metropolitan Black 
Deze versie trekt de kaart van elegantie en verfijning, 
dankzij zetels overtrokken met nieuw generfd zwart 
leder en een grijze stof met ledereffect bovenaan  
de rugleuningen.

De sfeer Hype Black 
Deze hoogwaardige sfeer verenigt het nieuwe 
geperforeerde zwarte Paloma-leder, op subtiele wijze 
met donkerblauw nappaleder bovenaan de zetels  
en andere bijpassende materialen. Deze uitvoering  
is versierd met specifieke blauwe sierstiksels met 
visgraatmotief. Deze exclusieve toets omvat ook  
een elektrische verstelling met geheugen voor de 
bestuurderszetel en een meerpuntsmassagefunctie 
dankzij acht luchtkussens verspreid over de 
rugleuning van de bestuurders- en passagierszetel. 
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WELZIJN

Citroën ontwikkelde een volledige aanpak om alle inzittenden van de auto te verwennen met  
een onuitgegeven globaal comfort. 
Dit programma, CITROËN ADVANCED COMFORT ® genoemd, is erop gericht innovatieve, 
technologische en intelligente oplossingen voor lichamelijk en geestelijk welzijn aan te bieden.  
Door rekening te houden met de verwachtingen van alle gebruikers, bevestigt Citroën zijn durf en zijn 
voorsprong op het vlak van het comfort. Deze techniek voor het welzijn is opgebouwd rond vier 
krachtlijnen: zachte tactiele en akoestische gewaarwordingen, een in alle omstandigheden praktische 
interieurruimte, gemoedsrust gebaseerd op een rustige sfeer en nuttige, intuïtieve technologie.

WELZIJN
VOOR EEN ONUITGEGEVEN GLOBAAL COMFORT

PRIKKELS 
FILTEREN

DE MENTALE 
BELASTING VERMINDEREN

HET LEVEN 
AAN BOORD VEREENVOUDIGEN

HET GEBRUIK 
VLOEIENDER MAKEN
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WELZIJN

COCONSFEER

LICHT EN ZACHTHEID VOOR IEDEREEN
De New Citroën C5 Aircross innoveert door zijn globale 
comfort, dat perfect aansluit bij de waarden van Citroën. 
Het ruim bemeten panoramische schuifdak garandeert 
zowel de bestuurder als zijn passagiers een uitzonderlijke 
helderheid en een sfeer van welzijn, waardoor elke rit een 
unieke ervaring wordt.
In het interieur geniet iedereen van een buitengewone 
isolatie tegen storende geluiden van buitenaf: rij- en 
windgeluiden worden beperkt dankzij dubbel gelaagd, 
geluidswerend* glas vooraan met een isolerende laag. 
Voor een optimaal comfort is het interieur van de New 
Citroën C5 Aircross ook uitgerust met AQS* (Air Quality 
System), een luchtzuiveringssysteem dat vervuilde 
exterieurlucht detecteert en filtert en dat automatisch de 
recirculatiemodus regelt. 

* Naargelang de versie.
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CITROËN
ADVANCED 
COMFORT®

OPHANGING
VLIEGEND-TAPIJTEFFECT 
De door Citroën als exclusieve wereldprimeur ontwikkelde ophanging van de New  
Citroën C5 Aircross biedt een ongekend rijcomfort. Deze innovatie filtert zowel grote 
vervormingen als kleine oneffenheden in de weg waardoor men de indruk krijgt boven  
het wegdek te zweven. Toch garandeert ze tegelijk een uitstekende beheersing van  
de koetswerkbewegingen en een uitzonderlijke dynamiek.
In zijn Plug-in Hybrid-versie plukt de New Citroën C5 Aircross de vruchten van een 
meerarmige achteras, die ongeacht de omstandigheden een onberispelijk evenwicht 
verzekert. 

UITZONDERLIJKE FILTERKWALITEIT
Terwijl een klassieke ophanging uit een schokdemper, een veer en een mechanisch 
aanslagpunt bestaat, voegt de Citroën Advanced Comfort®-ophanging twee hydraulische 
aanslagpunten toe aan de ophanging (een voor compressie, een voor ontspanning). 

WELZIJN30 31
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EEN RIJDEND SALON 
De New Citroën C5 Aircross, een referentie op het gebied van 
comfort, werd voorzien van zetels met een brede zitting en 
rugleuning, en een nieuw design geïnspireerd door de 
meubelwereld. Hun innovatieve constructie met 
hogedichtheidsschuim in de kern en een 15 millimeter dikke 
bovenlaag van verdicht textuurschuim garandeert een blijvend 
zacht zitcomfort zonder dat er na verloop van tijd verzakkingen 
optreden. Korte of lange rit? Dit geheel creëert een comfortpeil 
dat nooit eerder in een auto werd ervaren. 

WELZIJN
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MASSAGEZETELS*  
De New Citroën C5 Aircross biedt een zitcomfort van topniveau, een 
versterkte steun, in de hoogte regelbare voorzetels en in de hoogte 
en de diepte regelbare hoofdsteunen vooraan. De voorzetels van de 
New C5 Aircross zijn niet alleen verwarmd, maar beschikken ook 
over een multipoint-massagesysteem met acht pneumatische kussens 
in de rugleuning. Dat systeem laat de bestuurder en passagier via de 
aanraaktablet kiezen uit vijf beschikbare programma's, die zowel de 
lenden, de rug als de schouders masseren.

SLIMME OPBERGMOGELIJKHEDEN 
Om zich goed te voelen aan boord, is het belangrijk om over 
voldoende ruimte te beschikken om dingen in op te bergen. Daarom 
is de New Citroën C5 Aircross voorzien van talrijke praktische en 
functionele opbergmogelijkheden. Met de grote opbergruimte onder 
de centrale armsteun, het handschoenkastje en de ruime 
deurvakken, leent hij zich voor de meest uiteenlopende 
toepassingen.  
Vooraan de middenconsole bevindt zich een groot opbergvak naast 
een connectiviteitsruimte met twee USB-poorten en een draadloze 
inductielader voor smartphones*.

* Optie.

WELZIJN
AAN BOORD 
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WELZIJN

COMFORT VOOR IEDEREEN 
Met zijn drie individuele zetels achterin 
onderscheidt de New Citroën C5 Aircross 
zich binnen zijn segment. Doordat ze 
allemaal even breed zijn, zit de passagier in 
het midden even comfortabel als de twee 
andere passagiers. 
Ze zijn kantelbaar in 5 verschillende posities, 
voor een optimaal comfort. Ze kunnen over 
150 millimeter worden verschoven, waardoor 
u de interieurruimte kunt aanpassen aan uw 
behoeften. Ze zijn neerklapbaar en kunnen 
een volledig vlakke laadbodem vormen.3 
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HANDENVRIJE
OPENING
Het koffervolume van de New Citroën C5 Aircross bedraagt 580 liter  
en kan worden uitgebreid tot 720 liter door de achterzetels volledig naar 
voren te schuiven. Dat is een record voor deze klasse. Als de achterzetels 
worden neergeklapt, stijgt het koffervolume tot 1.630 liter. Doordat  
de kofferbodem op twee niveaus kan worden geplaatst, kan men een 
volledig vlakke laadbodem creëren.
Ook in de Plug-in Hybrid-versie blijft het koffervolume het grootste in  
dit segment, met een volume van 460 tot 600 liter. Hij biedt bovendien 
een handig opbergvak voor de laadkabel onder de scharnierende vloer.
Voor een vlotte toegang tot de koffer beschikt de wagen tevens over  
een handenvrije achterklep*, die met een eenvoudige voetbeweging 
onder de achterbumper kan worden geopend.

* Naargelang de versie.

De interieurruimte van de New Citroën C5 Aircross beschikt niet 
alleen over een uitzonderlijk plaatsaanbod, maar laat zich ook 
inrichten volgens uw behoeften, dankzij de verschuifbare, kantelbare 
en neerklapbare achterzetels.

KOFFERVOLUME 
ONDER DE 

BAGAGEAFDEKKING
580 TOT 720 LITER

VERSIE MET VERBRANDINGSMOTOR

KOFFERVOLUME 
ONDER DE 

BAGAGEAFDEKKING
460 TOT 600 LITER

PLUG-IN HYBRID-VERSIE

WELZIJN38 39
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SERENITEIT

SERENITEIT
VOOR UW COMFORT EN VEILIGHEID 
Om al uw ritten tot serene momenten te maken, verzekert de New Citroën C5 Aircross 
een perfecte continuïteit tussen uw digitale wereld en uw wagen, dankzij geavanceerde 
connectiviteitstechnologieën. Deze intuïtieve systemen worden aangevuld met twintig 
rijhulpsystemen die de veiligheid verhogen en het rijden vereenvoudigen.
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SERENITEIT

EEN ERGONOMISCHERE EN BETER LEESBARE 
TABLET
De nieuwe 10”-aanraaktablet met glanzend zwarte 
rand en capacitief aanraakscherm met hoge resolutie 
maakt de bediening van de New Citroën C5 Aircross 
even responsief en gebruiksvriendelijk als die van een 
smartphone. Hij werd bovenaan het dashboard 
geplaatst en nodigt u uit om My Citroën Drive te 
gebruiken zonder uw blik van de weg af te wenden. 
In combinatie met de geconnecteerde diensten van 
TomTom biedt dit 3D-navigatiesysteem realtime 
informatie over de verkeerssituatie, de locatie van 
parkings en tankstations, brandstofprijzen en 
gevarenzones. Bovendien geeft de nieuwe 
aanraaktablet ook permanent informatie over de 
airconditioning.
Voeg daar nog weersinformatie en lokale POI-
opzoekingen aan toe en u hebt alles om in alle 
sereniteit uw bestemming te bereiken.

* Naargelang de versie.

DIGITAAL DASHBOARD MET TFT-SCHERM
De New Citroën C5 Aircross is eveneens voorzien van een 
personaliseerbaar digitaal tft-dashboard van 12,3”. De rijgegevens zijn 
bijzonder goed leesbaar en u kunt het scherm naar wens configureren 
dankzij vijf modi en drie sferen (Blauw, Kastanjebruin en Rood).N
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SERENITEIT

MY CITROËN ASSIST
Deze gratis dienst voor noodoproepen en pechverhelping met positiebepaling 
vergt geen abonnement en is 24 uur per dag en 7 dagen per week 
beschikbaar. Hij stuurt gepaste hulp ter plaatse in noodgevallen, hetzij 
automatisch, hetzij wanneer een van de inzittenden op de nood- of 
bijstandsknop drukt. My Citroën Assist, dat speciaal werd uitgebreid met 
functies voor elektrische voertuigen, geeft laadstations weer als POI’s en 
schetst het rijbereik in de zuiver elektrische modus op basis van het laadniveau 
van de batterij. Zo hebt u alles om in alle sereniteit uw bestemming te bereiken. 

MY CITROËN PLAY
Dankzij deze functie, die compatibel is met Android Auto™ en Apple 
CarPlay®, kunt u de weergave van uw smartphone naar het aanraakscherm 
kopiëren om in alle veiligheid routebeschrijvingen te ontvangen, te 
telefoneren, berichten te versturen en muziek af te spelen zonder uw ogen  
van de weg af te wenden. Naargelang uw telefoon kunnen de apps worden 
aangestuurd met gesproken commando’s, zodat u uw ogen steeds op weg 
gericht kunt houden.

MY CITROËN APP
Dankzij de My Citroën-app op uw smartphone kunt u bepaalde functies van 
uw New Citroën C5 Aircross vanop afstand bedienen, zoals de geolokalisatie.  
In de Plug-in Hybrid-versie maakt de app het bovendien mogelijk om het 
laadproces en de thermische preconditioning te programmeren om het 
interieur op een ideale temperatuur te brengen tegen de tijd dat u vertrekt. 
Ook kunt u zo het elektrische rijbereik raadplegen.

EEN 
VEREENVOUDIGDE 
MOBILITEIT
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Dit systeem*, dat geschikt is voor alle wegtypes, biedt de bestuurder de mogelijkheid  
om de besturing deels te delegeren. Het volstaat om de gewenste snelheid  
(vanaf 30 km/u) in te stellen, waarna dit systeem de positie van de New Citroën  
C5 Aircross binnen de rijstrook aanhoudt en de wegmarkeringen volgt. In combinatie  
met de adaptieve snelheidsregelaar met Stop & Go-functie kan uw wagen stoppen  
en opnieuw vertrekken, rekening houdend met uw voorligger. De bestuurder hoeft  
zijn snelheid of traject vervolgens niet meer te regelen, doordat deze functies worden 
overgenomen door de New Citroën C5 Aircross. Opmerking: opdat het systeem  
actief zou blijven, moet de bestuurder zijn handen op het stuurwiel houden.  
Uiteraard kan de bestuurder de controle op elk moment weer overnemen. 

* Naargelang de versie.
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VELIGHEID EN WELZIJN AAN BOORD

ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELAAR 
MET STOP & GO-FUNCTIE* 

HANDENVRIJE TOEGANG EN STARTEN*

PARK ASSIST ***

VISION 360 *** DODEHOEKBEWAKING***

ACTIVE SAFETY BRAKE

Deze functie vereenvoudigt manoeuvres door een 360°-bovenaanzicht  
van het voertuig en zijn omgeving weer te geven op de aanraaktablet.  
Deze technologie biedt drie verschillende weergaven en kiest de weergave  
die het best geschikt is voor het huidige manoeuvre. Het gewenste uitzicht  
kan ook handmatig gekozen worden.

Met behulp van een camera en een radar detecteert het systeem de voorligger 
en handhaaft het automatisch de veiligheidsafstand die de bestuurder heeft 
ingesteld. Hiervoor worden de remmen en het gaspedaal gebruikt, totdat het 
voertuig volledig stilstaat. De auto kan ook opnieuw vertrekken zonder 
tussenkomst van de bestuurder. Beschikbaar op alle versies met EAT8.

Dit bewakingssysteem is erg nuttig op wegen met meerdere rijstroken. Het 
waarschuwt de bestuurder wanneer er zich een voertuig in de dode hoek 
bevindt, door een oranje diode te ontsteken in de hoek van de betreffende 
buitenspiegel.

Dit systeem vergrendelt, ontgrendelt en start de wagen zonder dat u de  
sleutel uit uw zak hoeft te halen. De wagen herkent de bestuurder zodra die  
het voertuig nadert.

Dit actieve parkeersysteem helpt u parallel of dwars te parkeren. Zodra u het 
systeem inschakelt, detecteert het automatisch een parkeerplaats en neemt het 
het stuur over om de wagen veilig te parkeren. Het enige dat u nog moet doen, 
is de achteruitversnelling inschakelen, gas geven en remmen.

Dit ondersteunende remsysteem vermindert het risico op een aanrijding.  
Het is actief vanaf 5 km/u en detecteert zowel vaste als bewegende 
hindernissen en voetgangers. Wanneer het een dreigende aanrijding 
detecteert, waarschuwt het de bestuurder. Indien die laatste niet reageert, remt 
het systeem automatisch zelf. 

Deze bijkomende functie van het ESP-systeem detecteert slingerbewegingen 
van de aanhangwagen en grijpt in op de remmen om de auto en 
aanhangwagen te stabiliseren. Het systeem is beschikbaar op alle wagens  
met een trekhaak.

Naast de hieronder beschreven rijhulpsystemen biedt de New  
C5 Aircross ook het Coffee Break Alert, de elektrische parkeerrem, 
de botswaarschuwing, de waakzaamheidsassistent voor de 
bestuurder, de uitgebreide herkenning van snelheidsborden  

en -aanbevelingen, de actieve rijstrookassistent, de vertrekhulp  
voor hellingen, de statische hoekverlichting en de achteruitrijcamera 
met Top Rear Vision*.

AUTOMATISCHE OMSCHAKELING TUSSEN 
DIM- EN GROOTLICHTEN*

AANHANGERSTABILITEITSCONTROLE**

Deze functie zorgt voor de omschakeling van grote lichten naar dimlichten 
naargelang het verkeer, wanneer kruisende of voorbijstekende voertuigen 
worden gedetecteerd. Dit systeem verzekert een optimale verlichting tijdens 
nachtelijke ritten.

* Naargelang de versie. **Optie. ***Binnenkort beschikbaar.

48 49



NEW_C5_AIRCROSS_2202_BN_66P page 50 NEW_C5_AIRCROSS_2202_BN_66P page 51

SERENITEIT

De New Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid onderscheidt zich door zijn 
uitzonderlijke gebruiksgemak. Wanneer de wagen in de elektrische modus 
rijdt, licht er achter de elektrochrome binnenspiegel een cyaankleurige 
indicator op, die van buitenaf goed zichtbaar is zodat hij opvalt in het verkeer.
De oplaadkabel wordt opgeborgen in een specifieke ruimte onder de 
koffervloer. De oplaadklep bevindt zich links achteraan. Ze is voorzien  
van een lichtdiode om het laadproces visueel te volgen: wit voor de 
ontvangstmodus, knipperend groen bij een lopend laadproces,  
vast groen wanneer het laadproces is voltooid, blauw bij uitgesteld laden. 
Met een volledig opgeladen batterij biedt de elektromotor een rijbereik  
van maximaal 55 kilometer. Voor een optimaal gebruik wordt aangeraden 
om de New Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid dagelijks op te laden.
Opmerkelijk is dat Citroën 70 procent van de oorspronkelijke laadcapaciteit 
van de batterij acht jaar of 160.000 kilometer lang garandeert.

DE PLUG-IN HYBRID
ONTWIKKELD OM  
U HET LEVEN  
GEMAKKELIJKER  
TE MAKEN
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De 13,2 kW grote batterij onder de achterzetels onderscheidt zich  
door haar laadgemak: 
Aan een gewoon stopcontact wordt de batterij opgeladen in 7 uur  
of in 4 uur (Green’up-stopcontact). 
Aan een WallBox* van 32 A en met de optionele lader van 7,4 kW,  
neemt het laadproces ongeveer 2 uur in beslag.

Om u te helpen bij de installatie van uw laadoplossing, heeft Citroën  
éen partner geselecteerd: ZEBorne. U kunt er zeker van zijn dat u tegen  
de beste prijs een goede installatie krijgt die voldoet aan de criteria om  
in aanmerking te komen voor overheidssteun.
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SPECIFIEKE  
INTERFACES 
VOOR DE

HYBRIDE 
Om altijd op de hoogte te zijn van de hybride aandrijving  
en de werking ervan, is de Nieuwe Citroën C5 Aircross Hybrid  
uitgerust met een 12,3” display met de weergave. U ziet essentiële 
informatie over hybriderijden, zoals de vermogensindicator  
en het beschikbare rijbereik.

De 10”-aanraaktablet geeft ook specifieke gegevens weer,  
zoals het schema van de energiestromen, uw verbruiksstatistieken, 
de instellingen van uitgestelde laadbeurten of de 'e-save'-functie. 
Die laatste maakt het mogelijk om een elektrische energiereserve 
(10/20 kilometer of volledige batterij) te voorzien, die op elk 
moment kan worden gebruikt, met name in beperkte verkeerszones.
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ACHT JAAR OF 160.000 KILOMETER 
GARANTIE OP DE AANDRIJFBATTERIJ

2 
CITROËN ASSISTANCE – RIJDEN IN ALLE 
SERENITEIT, 24 UUR PER DAG EN 7 
DAGEN PER WEEK 

3 
E-EXPERT CENTER – ONZE EXPERTS 
VERZORGEN UW WAGEN EN 
BEANTWOORDEN AL UW VRAGEN

4 
E-SERVICECONTRACT (AANBEVOLEN) – 
ALLE 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, 
ONDERDELEN EN DIENSTEN ZIJN 
INBEGREPEN

5 
GECERTIFICEERDE LAADOPLOSSING 
(AANBEVOLEN) – EEN COMPLEET 
WALLBOX-GAMMA, GEÏNSTALLEERD 
DOOR PROFESSIONALS

6 
MOBILITEITSOPLOSSING 
VOORGESTELD IN ALLE GEVALLEN

7 
VOORTDURENDE SOFTWARE-UPDATES 
OM TE GENIETEN VAN DE BESTE 
RIJERVARING

8 
BATTERIJ OPGELADEN TOT 80 
PROCENT BIJ ELKE INTERVENTIE

9 
ONLINE BESTEK EN AFSPRAAK – UW 
AFSPRAAK RESERVEREN EN UW 
NAVERKOOPDIENSTEN BEREKENEN

10 
UW WAGEN WORDT GEREINIGD BIJ ELK 
BEZOEK

SERENITEIT

UW PERSOONLIJKE 
RUIMTE OP DE
MY CITROËN-APP 
Blijf continu verbonden met de My Citroën-
app die u kunt downloaden op uw 
smartphone. Zo hebt u alle belangrijke 
informatie over uw voertuig steeds binnen 
handbereik, zowel voor gebruik als voor 
onderhoud.

Zo kunt u:
•  Uw wagen lokaliseren.
•  Een afspraak maken in de werkplaats.
•  De boorddocumentatie raadplegen.
•  Het onderhoudsboekje raadplegen.
•  Contact opnemen met Citroën Assistance.

Extra’s voor de New C5 Aircross Plug-in 
Hybrid:
•  U krijgt toegang tot de essentiële informatie 

over de laadtoestand van de batterij, de 
resterende laadtijd en het resterende 
rijbereik van de wagen.

•  U ontvangt tips voor het laadproces.
•  U kunt een uitgestelde laadbeurt 

programmeren.
•  U kunt de voor verwarming inschakelen.
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SFEER WILD BLACK

DARK CHROME GLOSSY BLACK ENERGIC BLUE

PLATINIUM GRIJS (M)ECLIPSE BLUE (M)

ACIER GRIJS (M)

PARELMOER WIT (P)

6 KOETSWERKKLEUREN 5 INTERIEURSFEREN

3 COLOR PACKS

STANDAARDBEKLEDING SFEER URBAN BLACK

SFEER HYPE BLACKSFEER METROPOLITAN BLACK

4 COMBINATIES MET GEKLEURD DAK *

(M) : metaalkleur – (P) : parelmoer – (O) : opaal. De metaalkleuren en Parelmoer Wit zijn als optie beschikbaar.
Alle uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, vertegenwoordigt alle technologie van NEW C5 AIRCROSS. Omdat de wagens van Citroën in de EU op de markt komen, kan hun uitrusting van het ene land tot het andere 
verschillen. Meer informatie over de standaard of als optie verkrijgbare uitrusting vindt u in het document "Technische Kenmerken en belangrijkste uitrusting" bij deze brochure, of in uw Citroën-verkooppunt.

* Dakkleur Perla Nera Black.

BANQUISE WIT (O)

ACIER GRIJS (M)

PERLA NERA ZWART (M)

PLATINIUM GRIJS (M)

ECLIPSE BLUE (M)

PARELMOER WIT (P)

BELANGRIJKSTE UITRUSTINGSELEMENTEN58 59
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 CITROËN C5 AIRCROSS LIVE CITROËN C5 AIRCROSS FEEL CITROËN C5 AIRCROSS SHINE

COMFORT
Drie onafhankelijke, verschuifbare, kantelbare en wegklapbare achterzetels × × ×
Automatische airconditioning × × ×
Magic Wash® automatische ruitenwissers vooraan × × ×
Elektrische en sequentiële ruiten voor- en achteraan × × ×
Koffervloer met 2 standen (enkel op de thermische versies) × × ×
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels × × ×
Elektrisch inklapbare buitenspiegels × ×
Elektrochrome binnenspiegel × ×
Advanced Comfort-zetels van de tweede generatie × ×
Verwarmde zetels vooraan ×
Bestuurderszetel met lendensteunregeling × × ×
8-voudig elektrisch verstelbare bestuurderszetel ×
In de hoogte regelbare bestuurders- en passagierszete × × ×
Citroën Advanced Comfort ®-ophanging × × ×
Zijruiten vooraan in gelaagd akoestisch glas ×
MULTIMEDIA EN NAVIGATIE
Personaliseerbaar digitaal 12,3”-scherm × × ×
Handenvrije Bluetooth-kit en 3 USB-aansluitingen × × ×
My Citroën Assist : Citroën Connect Box inclusief Pack SOS en Assistance ×* ×
My Citroën Drive op nieuwe 10”-aanraaktablet (1) ×* ×
My Citroën Play : digitale DAB-radio op 8”-aanraaktablet met twee USB-poorten op de middenconsole +  
Mirror Screen (2) × × ×
12V-stopcontacten op de middenconsole en in de koffer × × ×
VEILIGHEID
Automatische ontsteking van de dimlichten × × ×
Veiligheidsuitrusting (3) × × ×
Pack Safety : Active Safety Brake (4) / Active Lane Departure Warning System / Post Collision Safety Brake /  
Coffee Break Alert / Speed limit recognition and recommendation / Snelheidsbegrenzer en -regelaar. × ×
Pack Safety+ : Active Safety Brake 2.0 (5) / Active Lane Departure Warning System / Post Collision Safety Brake / 
Coffee Break Alert / Speed limit recognition and recommendation / Snelheidsbegrenzer en -regelaar /  
Dodehoekbewaking.

×* ×

Mistlampen vooraan met statische kruispuntverlichting × ×
LED Vision-koplampen × × ×
RIJHULP
Handenvrij openen en starten × ×
Parkeerhulp achteraan × × ×
Parkeersensoren vooraan × ×
Achteruitrijcamera met Top Rear Vision × ×
Automatische elektrische parkeerrem × × ×

BELANGRIJKSTE UITRUSTINGSELEMENTEN

BELANGRIJKSTE STANDAARD-
UITRUSTING NAARGELANG 
AFWERKINGSNIVEAU
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 CITROËN C5 AIRCROSS LIVE CITROËN C5 AIRCROSS FEEL CITROËN C5 AIRCROSS SHINE

Highway Driver Assist ×
Pack Drive Assist : Driver Attention Alert / Post Collision Safety Brake / Automatische omschakeling tussen  
dim- en grootlichten / Speed limit recognition and recommendation / Adaptieve snelheidsregelaar met  
‘Stop & Go’-functie.

×

DESIGN BUITENZIJDE EN BINNENZIJDE - WIELEN

Tweekleurige dakstangen in glanzend zwart met inzetstukken in mat zwart ×
Radiatorrooster Zwart Glanzend met "Chevrons" Zwart Glanzend en Verchroomde randen × × ×
Zwart nerfleder / Grijze stof met ledereffect ×
Donkergetinte achterruit en achterzijruiten × ×
Vleugel- en drempelverbreders in mat zwart × × ×
Verchroomde zijruitranden × × ×
3D led-achterlichten × × ×
LED-dagrijlichten met led-richtingaanwijzers × × ×
Glossy Black Color Pack × ×
18” lichtmetalen velgen ‘SWIRL’ ×
Gediamanteerde 18” lichtmetalen velgen ‘PULSAR’ ×
Gediamanteerde 19” lichtmetalen velgen ART ×
Dark Chrome Color Pack ×
Verchroomde uitlaatpijpen × × ×
Aluminium pedalen en voetsteun ×
Beschermplaat in glanzend zwart ×
Aluminium beschermplaat × ×
Roestvrijstalen deurdrempels vooraan ×
Voetmatten voor en achter ×
Stof Silica Grey ×
Zwarte structuurstof Flamine / Grjze stof met ledereffect ×
Driespaaks stuur in splitleder, verstelbaar in de hoogte en de diepte × ×
BIJZONDERHEDEN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID

Laadkabel mode 2 × ×
Ingebouwde lader 3,7kW, monofase × ×
Zelfdimmende binnenspiegel met led ‘ZEV Mode’ × ×

BELANGRIJKSTE UITRUSTINGSELEMENTEN

* Enkel op de Plug-In Hybrid versies.

(1) Bevat het geconnecteerd 3D TomTom navigatiesysteen met spraakherkenning en de My Citroën Drive Service gedurende 3 jaar (gevarenzones, real time verkeersinformatie, tankstations, 
parkings, lokaal weer en lokale opzoekingen).
(2) Compatibel met Android Auto™ en Apple CarPlay®.
(3) ABS, AFU, ESP, REF, Frontale, gordijn-en zijdelingse airbags, bandendrukcontrolesysteem, ISOFIX-bevestigingen op passagiersplaatsen achteraan, voorlopige bandenreparatiekit.

(4) Bevat de Active Safety Brake (met behulp van 7 tot 85 km/u en met detectie voor voetgangers), Active Lane Departure Warning System, Botswaarschuwing, Coffee Break Alert, Speed Limit 
Recognition and Recommendation en Snelheidsregelaar.
(5) Met behulp van een radar van 7 tot 140 km/u, met nachtdetectie en detectie voor fietsers.

BELANGRIJKSTE STANDAARD-
UITRUSTING NAARGELANG 
AFWERKINGSNIVEAU
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VELGENSELECTIE ACCESSOIRES

Waarden in milimeter.
*Lengte voertuig / inclusief buitenspiegels (uitgeklapt).
**Inclusief dakstangen.

FIETSDRAGER VOOR OP HET DAK

BESCHERMHOES VOOR PARKEREN

DAKKOFFER

easyWallbox

(1) Het aangegeven brandstofverbruik en de aangegeven emissiewaarden voldoen aan de WLTP-testprocedure op basis waarvan nieuwe voertuigen sinds 1 september 2018 zijn goedgekeurd. Deze WLTPprocedure vervangt de Europese 
procedure NEDC, de testprocedure die voorheen werd gebruikt. Aangezien de testomstandigheden realistischer zijn, zijn het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden gemeten volgens de WLTP-procedure, die in vele gevallen hoger gemeten 
worden dan volgens de NEDC-procedure. Het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden kunnen variëren, afhankelijk van de feitelijke bedrijfsomstandigheden en verschillende factoren zoals; specifieke uitrusting, opties en bandtypes. 
contacteer uw Citroën verkooppunt voor meer informatie. voor meer informatie over brandstofverbruik en CO2-emissiewaarden, gelieve de praktische gids "Conventioneel brandstofverbruik en CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens" 
te raadplegen. Deze is verkrijgbaar bij alle Citroën verkooppunten. (2) Data mini – max, naargelang de uitrusting.

Motorisaties
PureTech 130 
S&S MAN6

PureTech 130 
S&S EAT8

BlueHDi 130 
S&S EAT8

Hybrid 225 
ë-EAT8

Live

Feel

Live

Feel 

Shine

Live

Feel 

Shine

Feel 

Shine

Verbruik WLTP (1)(2)

Verbruik lage snelheid 
(l/100km)

7,0 - 7,1 7,9 - 8,2 5,8 - 5,9 8,8 - 8,9

Verbruik gemiddelde snelheid 
(l/100km)

6,0 - 6,1 6,4 - 6,5 5,0 - 5,1 6,3 - 6,4

Verbruik hoge snelheid 
(l/100km)

5,3 - 5,4 5,5 - 5,6 4,5 - 4,6 6,1 - 6,2

Verbruik extra hoge snelheid 
(l/100km)

6,7 - 6,7 6,9 - 7,1 5,7 - 5,8 7,7 - 7,8

Gecombineerd 
(l/100km)

6,1 - 6,2 6,5 - 6,7 5,2 - 5,3 1,4 - 1,5

CO2-uitstoot 
(g/km) - gecombine

140 - 142 147 - 151 136 - 139 31 - 33

GEDIAMANTEERDE 
TWEEKLEURIGE

19” LICHTMETALEN 
VELGEN ART

ZWARTE 19” 
LICHTMETALEN VELG ART

GEDIAMANTEERDE 
TWEEKLEURIGE

18” LICHTMETALEN 
VELGEN PULSAR

18” LICHTMETALEN 
VELG SWIRL

AFMETINGEN

1 579 - 1 601 1 608 - 1 630

2 099 - 1 969 *

1
 6

5
4
 -

 1
 6

8
9
 *
*

917 8532 730
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C O N T R A C T

WAARBORGVERLENGING : TOT 6 JAAR bijkomende garantie, van 10 000 tot 200 000 km (1). Verlenging van de constructeurs garantie (2).
 Citroën Assistance 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Onmiddellijke identifi catie in het hele Citroën-netwerk.

GARANTIE & ONDERHOUD : TOT 8 JAAR, van 10 000 tot 200 000 km (1). Voordelen van het contract Onderhoud & Garantieverlenging. 
 Verlenging van de constructeursgarantie (2). 

SERVICE INBEGREPEN :  TOT 6 JAAR bijkomende garantie van 10 000 tot 200 000 km (1). Voordelen van het contract Garantie 
 en Onderhoud. Vervanging van slijtdelen (behalve banden).

(1) Naargelang wat het eerst wordt bereikt. Kilometerstand te rekenen vanaf 0. Looptijd te rekenen vanaf de datum van inverkeerstelling. (2) De constructeursgarantie gaat niet in tegen de wettelijke 
rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door de constructeursgarantie 

W A A R B O R G

CONSTRUCTEUR (1) : 2 JAAR, herstelling of vervanging van defecte onderdelen. Citroën Assistance 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

LAK : 3 JAAR voor perxonenwagens. 2 jaar voor bedrijfsvoertuigen.

ANTIPERFORATIE : 12 JAAR voor personenwagens. 5 jaar voor bedrijfswagens.

(1) De constructeursgarantie gaat niet in tegen de wettelijke rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door de constructeursga-
rantie. Voor bijkomende informatie raadpleegt u de gedetailleerde voorwaarden in uw Citroën verkooppunt.

DOWNLOAD DE MOBIELE APP SCAN MY CITROËN
om alle boorddocumentatie binnen handbereik te hebben! Dankzij de verhoogde realiteit scant u 
de elementen van uw wagen en krijgt u rechtstreeks toegang tot de elementen die u interesseren.

ALLES IS INBEGREPEN, U HOEFT ENKEL NOG TE TANKEN.
Met Private Lease van PSA Finance is alles, behalve de brandstof, inbegrepen. Zodra u intekent, weet u exact waar u aan toe bent en waar u naartoe gaat aan het stuur 
van uw auto. Het Private Lease product is een verhuur op lange termijn zonder aankoopoptie, voorbehouden aan particulieren woonachtig in België, aangeboden door 
PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussels, KBO nr. 0417.159.386, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A, onder voorbehoud van 
goedkeuring van het dossier. Inbegrepen diensten zijn de volgende: huur van het voertuig, Belasting op Inverkeerstelling en Jaarlijks Verkeersbelasting, totale garantie, 
Citroën TotalDrive (onderhoud, werkuren en slijtagestukken), bijstand, Verzekering BA en schadedekking voertuig.

Verhuur Lange Termijn Free2Move Lease Belgium geeft u de mogelijkheid om uw Citroën, tevens ook lichte vracht, te huren aan op maat gemaakte 
voorwaarden volgens uw professionele activiteit en grootte van uw wagenpark.De looptijd (van 24 t/m 60 mnd) en de kilometers (tot 200 000 km) 
afgesproken bij ondertekening van het contract zijn altijd aan te passen volgens het werkelijke gebruik van uw voertuig. Onze offerte in Verhuur 
Lange Termijn geeft u ook toegang tot bijkomende diensten zoals Fleet Sharing & Connected Fleet. Free2Move Lease Belgium, afdeling van PSA 
Finance Belux S.A. (verhuurder), Bourgetlaan 20, 1130 Brussels, KBO n° 0417.159.386, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A. Ontdek onze 
aanbiedingen en diensten op www.free2move-lease.be

EVALUEER, PLAATS EN DEEL UW MENING OVER UW VOERTUIG ONLINE
of in een Citroën-verkooppunt na de aankoop of na een interventie op uw voertuig in de werkplaats. 
De beoordeling en uw mening worden gepubliceerd op de website van Citroën.

DOWNLOAD DE MOBIELE APP MY CITROËN
en profiteer van een gepersonaliseerde opvolging van uw wagen en alle Citroën-diensten vanop 
uw smartphone.

klantbeoor-
delingen

citroen.be

verkiest – Vermits de Citroën-wagens in de E.U. worden op de markt gebracht, kunnen hun afwerkingen van het ene tot het andere land variëren. Om alle bijzonderheden over de beschrijving van de uitrustingen van elk model uit het Citroën
gamma te ontdekken, gelieve het document “Technische Kenmerken en Belangrijkste Uitrustingen”, dat u overhandigd wordt met deze brochure of uw Citroën-verkooppunt te raadplegen. De weergave van de koetswerkkleuren is louter indicatief daar de druktechnieken 
geen natuurgetrouwe weergave van kleuren toelaten. Dit document betreft enkel de gecommercialiseerde voertuigen in de E.U. De informatie over de modellen en hun kenmerken stemt overeen met de beschrijving die werd gemaakt op het moment van het ter perse gaan 
en mag niet als contractueel beschouwd worden. Citroën behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de kenmerken van de voorgestelde modellen te wijzigen, zonder daarvoor dit document aan te passen. Automobiles Citroën verklaart dat, door het toepassen
van de bepalingen van de richtlijn EEG nr 2000/53 EG van 18 september 2000 met betrekking tot de afgedankte voertuigen, zij de vooropgestelde objectieven behaald heeft en dat de gerecycleerde materialen gebruikt worden in de productie van haar gecommercialiseerde 
producten. Verantwoordelijke uitgever : Anne-Laure Brochard - Citroën Belux n.v. - Bourgetlaan 20, 1130 Brussels - KBO nr. : 0448813060, FSMA nr. : 019653A, tel nr. : 022066800 – Milieu-informatie [KB 19/03/2004] www.citroen.be
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OM HET CITROËN GAMMA TE ONTDEKKEN
Surft u naar www.citroen.be of download de gratis applicatie.
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