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NOVO SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS
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De 1919 aos nossos dias descubra 
os modelos de exepçao que fazem
a historia da Citroën.

Revelação do French Touch nos 
anos 90 com o seu hit « Joli 
Dragon », Le Tone dedica-se à 
música durante 15 anos e, em 
seguida, passa progressivamente 
para a ilustração.

Desde 2011, as suas criações permitiram-lhe mostrar 
o seu trabalho no Centro Pompidou, nomeadamente. 
Admirador dos artistas que dominam a cor, Le Tone 
parece ter um fraquinho pelo preto e branco, que 
utiliza para contar histórias simples que desenha em 
filtro nos seus cadernos.

1934 1939 1948 19681955
A Citroën revoluciona o panorama 
automóvel com a Tracção Dianteira. 
Este veículo dispõe de uma particulari-
dade que lhe valeu o seu nome: as 
rodas motrizes são as do eixo dianteiro.

A Citroën lança o Tub, de concepção 
moderna com, entre outros, uma porta de 
carga lateral deslizante. É o Type H o seu 
sucessor em 1948.

O 2 CV é concebido para ser  
«um veículo económico e seguro,  
capaz de transportar 4 passageiros  
e 50 kg de bagagens para um  
máximo de conforto».

Estamos na época dos veículos ligei-
ros, ágeis, como o Ami 6 e o Dyane, 
sem esquecer o Méhari, veículo origi-
nal para todos os terrenos e todas as 
utilizações.

Exposto no salão do automóvel em 
1955, o DS assemelha-se a um OVNI 
e a sua linha aerodinâmica chama  
a atenção. Desenhada por Flaminio 
Bertoni, o seu aspecto futurista  
valeu-lhe a alcunha de «voador».

Com 5 vitórias do Construtor na Copa do mundo de Rally-Raid de 
1993 a 1997, 8 títulos em WRC entre 2003 e 2012 e 3 títulos 
consecutivos em 3 anos de compromisso em WTCC (2014 a 
2016), a Citroën apresenta um registo excepcional. Com o seu 
estado de espírito único e o seu gosto acentuado pelo desafio, a 
Marca regressa em 2017 ao WRC com um único objectivo: voltar 
a ser a referência.

2017

2016
Cxperience Concept repensa os 
códigos da berlina topo de gama: 
silhueta audaciosa, equipamento 
interior com design, tecnologia de 
ponta... Está presente em todos os 
quadros de bordo para a felicidade 
dos amantes do design automóvel. 

A Citroën lança o CX. Síntese das 
pesquisas técnicas da Marca, este 

veículo propõe um conjunto 
motor-caixa posicionado na dianteira, 

suspensões hidropneumáticas de 
altura constante, um óculo traseiro 

côncavo e um quadro de bordo 
futurista. Inovações que lhe 

asseguram uma carreira brilhante.

1974
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SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

COMPACT SUV 
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI
(DISPONÍVEL EM XS – M – XL)

GAMA

CITROËN C3 CITROËN C-ELYSÉE CITROËN C4 CACTUS

A cada um o seu Citroën
Na cidade como na autoestrada, descobre as sensações de conforto 
e bem-estar a bordo, valores que animam Citroën.

CITROËN BERLINGO
(DISPONÍVEL EM 2 TAMANHOS)

CITROËN E-MEHARI*CITROËN C-ZERO CITROËN C1CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

novo SUV Citroën C5 Aircross
 Confort class SUV .

* Modelo não comercializado em Portugal.
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ESSENCIAIS

Descubra os vídeos tutoriais do 
Novo SUV Citroën C5 Aircross 

digitalizando este código com o 
seu smartphone.

novo SUV Citroën C5 Aircross
em 10 vantagens essenciais

30 COMBINAÇÕES 
EXTERIORES

PÁGINAS 16 - 17

De acordo com a sua personalidade, escolha entre  
as 7 cores de carroçaria, a oferta de tejadilho preto,  
os 3 Packs Color e as 4 jantes de liga leve.

ATÉ 720 L DE VOLUME 
DA BAGAGEIRA

PÁGINAS 40 - 41

O mais volumoso da sua categoria.

DESIGN ENÉRGICO 

PÁGINAS 12 - 13

Rodas de grande diâmetro, distância ao solo 
elevada, Airbump®. Este SUV afirma o seu 
carácter robusto sem agressividade. 

HABITABILIDADE E 
MODULARIDADE 

INIGUALÁVEIS

PÁGINAS 38 - 39

Por vezes deslizantes, escamoteáveis e 
inclináveis, os 3 bancos traseiros fazem deste 

SUV o mais modulável do seu segmento.

SUSPENSÕES COM 
BATENTES HIDRÁULICOS 
PROGRESSIVOS®

PÁGINAS 28 - 31

Estas suspensões exclusivas oferecem um 
verdadeiro efeito «tapete voador».

CONECTIVIDADE DA MAIS 
RECENTE GERAÇÃO

PÁGINAS 46 - 49

A bordo, 6 tecnologias 
de conectividade intuitivas.

BANCOS ADVANCED 
COMFORT

PÁGINAS 32 - 33

Os bancos de concepção inovadora oferecem 
uma sensação única, como num salão rolante.

20 AJUDAS À CONDUÇÃO

PÁGINAS 52 - 55

Inclui o Highway Driver Assist, maior etapa 
para a condução autónoma.

3 VERDADEIROS LUGARES 
TRASEIROS

PÁGINAS 36 - 37

O único SUV da sua categoria, equipado 
com 3 bancos individuais da mesma largura.

PÁGINAS 56 - 57

NOVA CAIXA 
DE VELOCIDADES 

AUTOMÁTICA EAT8
Para ainda mais eficiência e conforto.

Novo SUV Citroën C5 Aircross fabricado em Rennes. A certificação “Origine France Garantie” é oficializada pelo organismo Bureau Veritas. 
Esta assegura que a produção final é efectuada  em França e que mais de 50% dos seus componentes são igualmente produzidos em França.
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DESIGN

BEM-ESTAR E ESPAÇO 

A BORDO INIGUALÁVEIS

Beneficiando do programa Citroën Advanced Comfort®

a cada etapa da sua concepção o Novo Citroën C5 Aircross 

posiciona-se hoje como o SUV mais confortável  

e modulável da sua categoria, funcional e fácil de viver  

no quotidiano.

um verdadeiro SUV,  
o conforto e a 
modularidade acrescida
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DESIGN

O Novo Citroën C5 Aircross renova os códigos do 

SUV graças à sua atitude potente e determinada, sem 

arrogância. A sua face dianteira, larga e imponente, 

suporta toda a identidade dos mais recentes modelos 

da marca com a integração dos chevrons e a assina-

tura luminosa Full LED* de dupla altura. O conjunto 

confere-lhe um olhar tão moderno como expressivo. 

A sua face lateral, potente e curva, associa as 

superfícies dos vidros a 360° destacadas por uma 

assinatura cromada em «C». Na parte traseira, as 

ópticas em destaque equipadas com quatro módulos 

3D oblongos de LED de cada lado chamam a atenção 

e colocam em evidência a largura do seu veículo.

* Consoante a versão.

PRESENÇA AFIRMADA 

E ATITUDE ÚNICA

energia e elegância
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DESIGN

GRIP CONTROL COM 

HILL ASSIST DESCENT*

Porque um SUV também pode progredir em terrenos 

difíceis, o Novo Citroën C5 Aircross beneficia de uma 

motricidade com todas as condições com o Grip Control. 

O sistema possui cinco modos de aderência para 

seleccionar, graças ao botão situado na consola 

central. E para que a segurança seja sempre ideal nas 

descidas, a tecnologia Hill Assist Descent reduz o 

risco de deslizamento ou de embalo do veículo, tanto 

em marcha para a frente como em marcha-atrás.

* De série nas versões SHINE.

potência e dinamismo
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DESIGN

7 CORES DA CARROÇARIA 1 COR DE TEJADILHO

3 PACKS COLOR

Branco Nacarado

Inserções de escudo dianteiro Inserções d’Airbump®

Cinzento Platinium

Azul Tijuca

Cinzento Acier

Preto Perla Nera

Branco Banquise

Vermelho Volcano

Inserções sob barras de tejadilho

PARA UM VEÍCULO 

À SUA IMAGEM

30 
combinações 
diferentes

Com 7 cores da carroçaria, a sua oferta 

duplo tom Preto Perla Nera e os seus 3 

Packs Colors -  Silver anodizado, White 

anodizado e Red anodizado - O Novo 

Citroën C5 Aircross propõe 30 

combinações de personalização. Sem 

contar com a escolha entre 4 jantes de 

liga leve no design distinto.

Cinzento Acier

Azul Tijuca

Branco Nacarado Cinzento Platinium
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DESIGN

O interior do Novo SUV Citroën C5 Aircross sugere o 

conforto e o espaço, desde a abertura das portas. 

Basta ocupar o seu lugar para se sentir imediata-

mente valorizado e protegido graças à sua posição de 

condução elevada e ao seu habitáculo espaçoso e 

estatuário. O seu painel de bordo, na horizontal 

integra subtilmente equipamentos tecnológicos, 

nomeadamente um ecrã táctil capacitivo de 8”. 

As cores e os materiais, inspirados do universo das 

viagens e das bagagens revelam-se agradáveis tanto à 

vista como ao toque. Assim como o exterior, o interior 

adapta-se às suas preferências, graças a uma ampla 

selecção de materiais de qualidade, do tecido ao 

couro Nappa. A aliança das decorações, em preto 

brilhante e as inserções cromadas, acentuam toda a 

atenção dada aos detalhes.

BEM-ESTAR E ESPAÇO

interior elegante
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1

2

3

4

PARA SE SENTIR EM CASA

A personalização proposta no exterior prolonga-se 

no interior. 

O ambiente de série é sóbrio e distinto, com 

bancos em Tecido Silica Grey.

1 - A vitalidade caracteriza o ambiente Wild Grey*, 

composto por bancos em Tecido Stone Grey e 

Tecido efeito couro Preto realçado por uma faixa 

em laranja. As decorações da consola central e o 

friso do painel de bordo são cinzentos. 

2 - O ambiente Metropolitan Bege* valoriza o 

espaço a bordo: os bancos em Couro Granulados 

Grey e Tecido Grey acolhem uma faixa em 

cinzento escuro. As decorações da consola central 

e o friso do painel de bordo têm a cor cinzento 

beige.

3 -  O ambiente Metropolitan Grey* aposta no 

tom sobre tom elegante com os bancos em Couro 

Granulado Grafite e Tecido Grafite, a sua faixa em 

cinzento-claro, as suas decorações da consola 

central e o seu friso do painel de bordo cinzento.

4 - O ambiente Hype Brown*, por fim, inscreve-se 

numa aproximação topo de gama, entre os seus 

bancos em Couro Nappa Brown e Tecido efeito 

couro Preto, a sua faixa em Alcantara cinzento 

claro, as suas decorações da consola central, o seu 

friso do painel de bordo e o seu auscultador do 

quadro de bordo Brown, sem esquecer o seu 

volante em couro de flor integral duplo tom  

Preto/Castanho.  

De notar que estes 4 últimos ambientes integram 

todos os bancos Advanced Comfort.

* Em opção.

5 ambientes 
interiores
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simplificar 
a utilização

diminuir 
a carga mental

filtrar 
as solicitações

facilitar 
a vida a bordo

CITROËN ADVANCED COMFORT®

PARA UM CONFORTO GLOBAL INÉDITO

A Citroën elaborou uma abordagem completa destinada  

a proporcionar um conforto global inédito a cada ocupante do  

veículo. Denominado de CITROËN ADVANCED COMFORT®,  

este programa consiste em fornecer soluções inovadoras,  

tecnológicas e inteligentes ao serviço do bem-estar do corpo  

e do espírito. 

Todas as expectativas do utilizador são portanto, levadas em conta, 

confirmando a legitimidade, a audácia e o progresso da Citroën 

em termos de conforto automóvel. Quatro grandes linhas ditam esta 

engenharia do bem-estar: a suavidade do material e da acústica, 

o espaço interior prático em todas as circunstâncias, uma tranquilidade

de espírito baseada numa atmosfera pacífica e, finalmente, 

tecnologia intuitiva útil.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

LUMINOSIDADE E SUAVIDADE

O Novo SUV Citroën C5 Aircross inova pelo seu 

conforto global, típico da Citroën, mesmo  

nas situações mais delicadas. Para além da sua 

habitabilidade fora do comum, da atenção dada à 

luminosidade interior, os seus criadores cuidaram 

para garantir aos passageiros um isolamento 

excepcional face aos ruídos exteriores: os ruídos  

de circulação e aerodinâmicos foram reduzidos  

graças aos vidros dianteiros laminados acústicos  

de dupla espessura com película isolante.  

Para o conforto ideal dos passageiros, o Novo  

Citroën C5 Aircross está equipado, igualmente,  

com um sistema de purificação do ar no habitáculo, 

AQS, «Air Quality System»*, que detecta a poluição 

do ar exterior e o filtro ajustando automaticamente  

o modo de circulação no habitáculo. 

* Consoante a versão.

espírito casulo
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

LUMINOSIDADE PARA TODOS

O tejadilho de abrir panorâmico oferece uma 

luminosidade excepcional e uma sensação de 

bem-estar, tecto aberto como fechado, fazem de cada 

trajecto uma experiência completa.  

Graças às suas dimensões generosas, com mais de 

um metro de comprimento em vidro interior, o 

condutor e os passageiros beneficiam de uma luz e de 

uma visibilidade notáveis.  

Dois comandos eléctricos integram uma função 

antientalamento, que permite pilotar de forma 

intuitiva a função de abertura do tecto, bem como a 

posição da cortina de ocultação que permite regular o 

nível de luminosidade. 

*Opcional.

tejadilho de abrir
panorâmico* em vidro

26 27



 

EXCLUSIVIDADE 

MUNDIAL 

CITROËN

PARA UM EFEITO TAPETE VOADOR

Desenvolvidos em exclusividade mundial pela Citroën, as suspensões 

do Novo SUV Citroën C5 Aircross oferecem um conforto de  

condução inédito. Esta inovação permite filtrar e absorver as grandes 

deformações como as pequenas irregularidades da estrada para 

proporcionar a sensação de sobrevoar, assegurando uma aderência  

e um dinamismo excepcionais.

suspensões com 
Batentes Hidrálicos Progressivos®

CITROËN ADVANCED COMFORT®28 29



 

Nas elevadas 
compressões e expansões, 
estes batentes hidráulicos 
diminuem o movimento 
de forma progressiva, 
evitando as paragens 
bruscas e os fenómenos de 
ressalto.

Nas compressões e 
expansões ligeiras, estes 
batentes oferecem um 
efeito «tapete voador» 
eliminando as asperezas 
da estrada.

CITROËN ADVANCED COMFORT®

QUALIDADE DE FILTRAGEM 

EXCEPCIONAL

Enquanto as suspensões clássicas são compostas por  

um amortecedor, uma mola e um batente mecânico,  

as suspensões com Batentes Hidráulicos Progressivos®

adicionam dois batentes hidráulicos num lado e noutro, 

um de expansão e outro de compressão.

inovação da Citroën
para um conforto 
inigualável
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EXCLUSIVIDADE

MUNDIAL

CITROËN

CITROËN ADVANCED COMFORT®

UM SUV NA CLASSE CONFORTO

Na vanguarda em termos de conforto, o Novo SUV 

Citroën C5 Aircross vê-se equipado com bancos com 

assentos e costas largos*, inspirados no universo do 

mobiliário. A confecção inovadora, combina uma 

espuma de alta densidade no coração do banco  

e uma espuma texturada espessa na superfície,  

que garante em permanência uma fixação e uma 

suavidade do assento sem nenhum efeito de  

afundamento. Propõem um conforto de condução 

nunca antes sentido num veículo, apreciável tanto  

nos curtos como nos longos trajectos.

* Consoante a versão.

bancos Advanced Comfort
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

BEM-ESTAR ABSOLUTO

Para além do aquecimento, os bancos dianteiros 

dispõem de um sistema de massagem multipontos* 

que funciona com a ajuda de 8 zonas pneumáticas 

dispostos nas costas do banco. Este sistema 

permite ao condutor e ao passageiro dianteiro 

seleccionar, a partir do ecrã táctil, um dos 5 

programas disponíveis: combinando massagem da 

zona lombar, das costas e dos ombros. 

O Novo SUV Citroën C5 Aircross propõe um 

conforto postural de primeira classe, uma fixação 

reforçada, uma regulação em altura dos bancos 

dianteiros, bem como dos encostos de cabeça 

dianteiros reguláveis em altura e em profundidade. 

* Opcional.

bancos com massagem
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

CONFORTO PARA TODOS

Com os seus três bancos individuais traseiros, o Novo  

SUV Citroën C5 Aircross distingue-se no seu segmento. Graças à  

sua largura idêntica, asseguram o mesmo conforto ao passageiro  

do meio como aos outros ocupantes.  

Os bancos deslizantes em 150 mm, optimizam o espaço a bordo ou o 

volume da mala consoante as suas necessidades. Inclináveis, oferecem  

5 posições diferentes, para um conforto ideal. Escamoteáveis,  

permitem formar um verdadeiro piso plano.

3 lugares traseiros da mesma largura
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

O SUV MAIS MODULÁVEL 

DA SUA CATEGORIA

O espaço interior do Novo SUV Citroën C5 Aircross 

está organizado de acordo com as suas necessidades, 

graças aos seus bancos deslizantes, inclináveis  

e escamoteáveis.

habitabilidade inigualável
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SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

ATÉ

720 L

V O L U M E  D A  B A G A G E I R A

CITROËN ADVANCED COMFORT®

UM LUGAR PARA CADA OBJECTO

O volume da bagageira do Novo SUV  

Citroën C5 Aircross com a capacidade de 580 L, 

extensível a 720 L com os bancos traseiros avançados 

ao máximo, faz desta bagageira a mais generosa  

da sua categoria. Atinge 1630 L quando os  

bancos traseiros são rebatidos. O conjunto permite 

obter um verdadeiro piso plano graças à superfície 

inferior da bagageira com 2 alturas. Para aceder  

a esta bagageira em qualquer circunstância,  

o Novo Citroën C5 Aircross está equipado com  

a porta da bagageira mão-livres, que permite abri-la, 

ou fechá-la, com um simples movimento do pé sob  

o pára-choques traseiro. 

bagageira acessível
e espaçosa
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

PRÁTICOS E FUNCIONAIS

Sentir-se bem a bordo é igualmente, dispor de lugar 

para ali transportar o que necessita. É o motivo pelo 

qual o Novo SUV Citroën C5 Aircross dispõe de 

vários compartimentos de arrumação. Entre o grande 

espaço situado sob o apoio de braços central,  

cuja parte refrigerada pode suportar uma garrafa  

de 1,5 litros, o seu porta-luvas e as suas amplas 

divisórias nas portas, dão resposta à totalidade  

das utilizações. Está igualmente equipado com um 

grande porta-objectos na dianteira da consola  

central equipado com uma recarga sem fios para 

smartphone concebida de acordo com o princípio da 

indução magnética.

compartimentos de 
arrumação astuciosos
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TECNOLOGIAS

SISTEMAS INTUITIVOS

DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Ultra-conectado, o Novo SUV Citroën C5 Aircross oferece 

uma continuidade entre o seu universo digital e o seu 

veículo através de 6 tecnologias de conectividade

avançadas. Aos seus sistemas intuitivos adicionam-se  

20 tecnologias de ajuda à condução*, que melhoram  

a segurança e facilitam a condução no quotidiano.  

O Novo SUV Citroën C5 Aircross está igualmente 

equipado com um quadro de bordo digital TFT de 12,3” 

personalizável e que oferece uma legibilidade excepcional.

* Consoante a versão.

concentrado de tecnologias 
verdadeiramente úteis
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ACESSÍVEL COM A PONTA DOS DEDOS

O ecrã táctil de 8” com ecrã capacitivo da mais recente 

geração do Novo SUV Citroën C5 Aircross, oferece uma 

reactividade e uma facilidade de utilização equivalentes  

às de um smartphone. Idealmente situado,  

convida nomeadamente, sem baixar os olhos, a utilizar  

o Citroën Connect Nav*, sistema de navegação  

3D conectado da mais recente geração. Informação  

de tráfego em tempo real, meteorologia, localização  

e preço dos parques de estacionamento/das estações  

de serviço, procura dos pontos de interesse locais, 

visualização das zonas de perigo: tudo está à sua  

disposição para o ajudar a chegar ao destino,  

com total segurança. 

* Consoante a versão.

navegação conectada
em tempo real

TECNOLOGIAS46 47



ConnectedCAM Citroën®

Este sistema de câmara integrado no suporte do 

retrovisor interior, que utiliza a tecnologia full HD GPS, 

está equipado com um cartão de memória integrado 

com 16 Gb que permite tirar uma fotografia ou  

gravar um vídeo do ambiente exterior e, em seguida,  

em seguida, partilhar estes conteúdos com a aplicação 

Connected CAM Citroën®. Outra funcionalidade: 

guarda automaticamente os registos de vídeo  

no caso de acidente.

* Consoante a versão.

TECNOLOGIAS

MIRROR SCREEN*

Graças a esta função, através do Android Auto,  

Apple CarPlay™ e MirrorLink®, o ecrã táctil permite 

duplicar a visualização das aplicações do seu smartphone 

compatíveis com a condução. Em função do telefone, as 

aplicações podem ser comandadas através da voz para 

prosseguir em permanência com os olhos na estrada.

aplicações interactivas
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TECNOLOGIAS

PRIMEIRO PASSO PARA UMA 

CONDUÇÃO SEMI-AUTÓNOMA

Adaptado a todos os tipos de estrada, este 

sistema permite ao condutor delegar a condução 

de forma parcial. Basta seleccionar uma 

velocidade de limite a partir de 30 km/h e, em 

seguida, este sistema mantém o posicionamento 

do Novo SUV Citroën C5 Aircross na via de 

circulação seguindo as linhas traçadas no solo. 

Acoplado ao regulador de velocidade adaptativo 

com função Stop&Go, o Citroën C5 Aircross 

pode parar e arrancar novamente em função do 

veículo que o antecede. O condutor deixa de ter 

necessidade de gerir a velocidade ou a trajec-

tória, estas funções são assumidas pelo veículo. 

De notar que, para permanecer activo, as mãos 

do condutor devem permanecer no volante. É, 

evidentemente, possível, a qualquer momento, 

retomar a condução. 

* Consoante a versão.

Highway Driver Assist*
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20 equipamentos de segurança e de ajuda à condução

REGULADOR DE 
VELOCIDADE 
ADAPTATIVO COM 

FUNÇÕES STOP&GO*

Através de uma câmara e de 
um radar, o dispositivo detecta 
o veículo que o antecede e 
mantém automaticamente a 
distância de segurança 
seleccionada pelo condutor, 
intervindo no travão e no 
acelerador até à paragem 
completa do veículo.  Este 
sistema pode, igualmente, 
efectuar um novo arranque 
sem intervenção do condutor. 
Disponível em todas as versões 
equipadas com o EAT8.

COFFEE  
BREAK ALERT

O sistema previne o condutor 
quando deve fazer uma pausa, 
após duas horas de condução 
acumulada a mais de 65 km/h. 

ALERTA DE ATENÇÃO
DO CONDUTOR*

Este sistema avalia o estado de 
vigilância do condutor 
identificando os desvios de 
trajectória em relação às 
marcações no solo. Esta 
função está particularmente 
adaptada às vias rápidas a 
mais de 65 km/h. 

SISTEMA ACTIVO DE 
CONTROLO DO 

ÂNGULO MORTO*

Muito útil nas estradas com 
várias vias, este sistema de 
controlo indica ao condutor a 
presença de um veículo nos 
ângulos mortos através de um 
díodo laranja, situado no 
ângulo morto dos retrovisores 
exteriores. Este sistema corrige 
a trajectória do veículo se o 
condutor se aproximar do 
veículo detectado.

ACTIVE  
SAFETY BRAKE

Este sistema de travagem de 
urgência limita o risco de 
colisões. Funciona a partir de  
5 km/h com objectos fixos ou 
móveis e com os peões. Se um 
risco de colisão for detectado, 
um alerta é transmitido ao 
condutor. Sem reacção deste 
último, o sistema trava 
automaticamente o veículo. 

ALERTA DE
RISCO DE COLISÃO

Esta função permite prevenir 
o condutor de que o seu 
veículo está em risco de 
entrar em colisão com o 
veículo que o antecede. 
Configurável, ajuda desta 
forma o condutor a respeitar 
as distâncias de segurança. 
Este sistema funciona a partir 
de 30 km/h, graças a  
um radar situado na dianteira 
do veículo.

ALERTA ACTIVO   
DE TRANSPOSIÇÃO 
INVOLUNTÁRIA

DE LINHA

Este sistema funciona com 
uma câmara que reconhece as 
linhas contínuas e 
descontínuas. No caso de 
aproximação da linha sem 
activação das luzes de 
mudança de direcção, a 
direcção vira progressivamente 
para manter o veículo na sua 
via inicial. Esta tecnologia 
permite lutar contra a 
hipovigilância do condutor.

HIGHWAY DRIVER
ASSIST*

Esta tecnologia permite ao 
condutor delegar a condução 
de forma parcial. O sistema 
mantém o posicionamento do 
veículo na via de circulação e 
gere a paragem e o novo 
arranque em função do veículo 
que o antecede; estas funções 
são assumidas pelo veículo.

COMUTAÇÃO 
AUTOMÁTICA DAS 

LUZES DE ESTRADA*

Esta função assume a 
permutação das luzes de 
estrada e das luzes de 
cruzamento, em função do 
tráfico, quando são detectados 
veículos que aparecem em 
frente ou em ultrapassagem. 
Este sistema oferece uma 
iluminação ideal na condução 
nocturna.

REGULADOR  
DE VELOCIDADE 

ADAPTATIVO*

Através de uma câmara, o 
dispositivo detecta o veículo 
que o antecede e mantém 
automaticamente a distância 
de segurança seleccionada 
previamente pelo condutor, 
intervindo no travão e no 
acelerador. Este sistema 
funciona quando a velocidade 
é superior a 30 km/h.

TECNOLOGIAS

* Consoante a versão.
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AJUDA AO ARRANQUE 

EM PLANO INCLINADO

Este sistema impede a 
deslocação não desejada do 
veículo numa inclinação 
quando o pedal do travão 
estiver liberto. A ajuda ao 
arranque em zona inclinada 
actua nas inclinações 
superiores a 3 % estabilizando 
o veículo durante cerca de dois 
segundos. O condutor pode 
também passar serenamente 
do pedal de travão ao pedal 
do acelerador.

CÂMARA DE 
MARCHA-ATRÁS COM 

TOP REAR VISION**

Ao engrenar a marcha-atrás, a 
câmara permite visualizar no 
ecrã táctil a visão traseira do 
veículo, decorada com 
marcações a cores, bem como 
uma imagem reconstituída do 
seu ambiente traseiro a 180°. 
Na aproximação de um 
obstáculo, a câmara aumenta 
automaticamente. 

GRIP CONTROL COM
HILL ASSIST DESCENT*

O sistema de antipatinagem 
optimiza a motricidade das 
rodas dianteiras em função do 
terreno encontrado. O botão 
integrado no painel de bordo 
permite seleccionar um dos 5 
modos: Standard, Neve, 
Areia, Lama, ESP OFF. A 
função Hill Assist Descent 
mantém o veículo a velocidade 
reduzida, dando controlo e 
segurança, mesmo nas fortes 
inclinações. Esta função é 
activada graça a um botão 
dedicado na consola central e 
funciona tão bem em marcha à 
frente como em marcha-atrás.

PARK ASSIST**

Este sistema é uma ajuda 
activa ao estacionamento, 
longitudinal ou perpendicular. 
A pedido do condutor, detecta 
automaticamente um lugar e, 
em seguida, pilota a direcção 
para estacionar, com total 
segurança. Basta engrenar a 
marcha-atrás, acelerar e travar. 

ILUMINAÇÃO ESTÁTICA 
DE INTERSECÇÃO*

Oferece um feixe luminoso 
suplementar ao interior da 
curva e aumenta deste modo a 
visibilidade e a segurança nas 
curvas e intersecções.

CONTROLO  
DE ESTABILIDADE 

DO REBOQUE*

Esta função suplementar do 
ESP, detecta os movimentos 
de oscilação do reboque e 
actua sobre o sistema de 
travagem do veículo para os 
estabilizar e em todos os 
veículos equipados com um 
dispositivo de reboque. 

ACESSO E 
ARRANQUE  

MÃOS-LIVRES**

Este sistema permite trancar, 
destrancar e efectuar o 
arranque do seu veículo 
mantendo a chave na sua 
posse. O veículo reconhece 
o seu condutor desde a sua 
aproximação.

RECONHECIMENTO 
ALARGADO DOS 
PAINÉIS E 

RECOMENDAÇÃO 

DE VELOCIDADE

Este sistema informa sobre a 
limitação a respeitar. Quando 
um painel de limitação de 
velocidade é detectado pela 
câmara, o condutor pode 
aceitar a recomendação de 
velocidade e seleccionar a sua 
velocidade de regulação ou de 
limitação. São igualmente 
detectados os painéis «Stop» 
«Sentido proibido» e 
«Interdição de ultrapassar». 

TRAVÃO DE 
ESTACIONAMENTO 

ELÉCTRICO

Este equipamento funciona de 
duas maneiras. É engrenado 
automaticamente desde a 
paragem do motor e é 
desengrenado desde a 
colocação em movimento do 
veículo. Este travão pode 
igualmente ser engrenado e 
desengrenado de forma 
manual, accionando a patilha 
de comando.

VISION 360**

Esta função facilita as 
manobras apresentando no 
ecrã táctil, uma visão do 
topo do veículo e do seu 
ambiente a 360°. Esta 
tecnologia propõe 3 visões 
diferentes e selecciona a 
mais adaptada à manobra 
em curso. A visão 
pretendida pode ser 
igualmente seleccionada 
manualmente. 

* Consoante a versão.
** Opcional.

20 equipamentos de segurança e de ajuda à condução

TECNOLOGIAS54 55
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PARA UM CONFORTO DE

CONDUÇÃO DE ALTO NÍVEL

Para além da caixa manual de 6 velocidades CVM6, 

o Novo SUV Citroën C5 Aircross dispõe da mais 

recente geração de caixa automática a EAT8, de 8 

velocidades. Ainda mais eficiente, reduz até 7% o 

consumo de combustível em relação à EAT6, 

nomeadamente graças às suas duas velocidades 

suplementares. Melhora a fluidez de condução 

aquando da passagem das velocidades graças à 

optimização das mudanças em binário entre o motor 

e a caixa. As patilhas no volante permitem a mudan-

ça das velocidades manualmente sem perder a 

função automática. 

nova caixa de velocidades
automática EAT8
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GASOLINA E DIESEL

O Novo SUV Citroën C5 Aircross dispõe de uma 

gama de motorizações Euro 6.2, eficientes e de alto 

desempenho, da mais recente geração, para reforçar 

o prazer de conduzir. Esta gama inclui duas versões 

a gasolina e três versões Diesel, de 130 a 180 cv.

motorizações
da mais recente geração

Premio do motor internacional do ano 2018 para as motorizações 
gasolina PureTech 110 e gasolina PureTech 130, na categoria dos 

motores cilindrados 1l a 1,4l pelo júri de “The International Engine of 
the Year Awards” organizado pela revista britânica “Engine 

Technology International” .Detalhes em Citroen.pt
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7 CORES DA CARROCARIA 5 AMBIENTES INTERIORES

* Requer um telemóvel compatível 
(M): metálico – (N) : nacarado – (O):opaco. As cores metálicas e nacaradas são disponíveis em opção. 
Todos os equipamentos apresentados neste catalogo representam toda a tecnologia do novo SUV Citroën C5 Aircross.  
Os veículos Citroen, comercializados na união europeia, as definiçãos podem alterar em vários países. Para conhecer em detalhe a definição dos equipamentos disponíveis em serie ou opção, pode referir-se ao documento  
“características técnicas e principais equipamentos” disponível no site citroen.pt  

AMBIENTE DE SÉRIE

AMBIENTE METROPOLITAN BEGE AMBIENTE METROPOLITAN GREY

AMBIENTE WILD GREY

3 PACKS COLOR

AMBIENTE HYPE BROWN

WHITE ANODIZADO 

RED ANODIZADO

PRETO PERLA NERA (M)

VERMELHO VOLCANO (M)BRANCO NACARADO (N)

CINZENTO ACIER (M)AZUL TIJUCA (M)

GREY ANODIZADO

CINZENTO PLATINIUM (M)BRANCO BANQUISE (O)
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

JANTES E EMBELEZADORES

JANTE DE LIGA-LEVE 19”
ART BLACK*

JANTE DE LIGA-LEVE 19”
ART DIAMANTÉE

BI-TON*

DIMENSÕES

Dados em milímetros 
*Largura do veiculo/Largura com espelhos implantados 
**Com barras longitudinais  

* Disponibilidade posterior.

JANTE DE LIGA-LEVE 18”
SWIRL DIAMANTÉE

BI-TON

JANTE DE LIGA-LEVE 17”
ELLIPSE

CONSUMOS DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2 NEDC*

Motorizações 
Euro 6.2 (Euro 6d-TEMP) Pneumáticos Urbano 

(l/100 km)

Extra- 
urbano

(l/100 km)

Misto
(l/100 km)

Emissões 
de CO2  
(g/km)

Gasolina PureTech 130 S&S CVM6

Jantes 18” M&S ND ND ND ND

Jantes 17 et 18” ND ND ND ND

Jantes 19” ND ND ND ND

Gasolina PureTech 180 S&S EAT8

Jantes 18” M&S 7,2 5 5,8 132

Jantes 18” 7,1 4,9 5,7 131

Jantes 19” 7 4,9 5,7 129

Diesel BlueHDi 130 S&S CVM6

Jantes 18” M&S 4,7 3,9 4,2 109

Jantes 17 et 18” 4,6 3,8 4,1 108

Jantes 19” 4,6 3,8 4,1 106

Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8

Jantes 18” M&S 4,4 3,9 4,1 108

Jantes 17 et 18” 4,4 3,9 4,1 107

Jantes 19” 4,4 3,8 4 106

Diesel BlueHDi 180 S&S EAT8

Jantes 18” M&S 5,3 4,6 4,9 128

Jantes 18” 5,3 4,6 4,8 126

Jantes 19” 5,2 4,5 4,7 124

ACESSÓRIOS

COBERTURA DE PROTECÇÃO PARA
PARQUE DE ESTACIONAMENTO INTERIOR 

SUPORTE DE APARELHO MULTIMÉDIA 

PORTA-BICICLETAS NO ENGATE DE 
REBOQUE

MÓDULO ISOTÉRMICO

Sujeito a aprovação. A partir do 1e Setembro 2018, os valores de consumo de combustível e de emissão de CO2 de alguns veículos novos são determinados na base de uma nova regulamentação (WLTP), e 
os valores obtidos foram convertidos em NEDC para permitir comparabilidade. Pede mas informações no seu ponto de venda Citroen, e verifique se estes valores  não team evoluído. Os valores não tomam 
conta das condições de uso, do estilo de condução dos equipamentos ou das opções e podem alterar em função dos pneus. Para mais informações sobre os consumos de combustível e de emissão CO2, consulte 
o nosso guia “Consumos convencionais de combustível e emissão de CO2 dos veículos particulares novos” disponível em todos os pontos de venda Citroen.

C O N T R AT O

G A R A N T I A

AVALIE, COMENTE E PARTILHE A SUA OPINIÃO SOBRE O SEU VEÍCULO
ou num Ponto de Venda Citroën após a compra, ou aquando de uma intervenção efectuada na oficina 
no seu veículo. A avaliação bem como a opinião são publicadas na página da Internet Citroën. 

a sua
opinião

citroen.pt

Para obter mais 
informações: 
citroen.pt.
 
Financiamento
 e ofertas de 
serviço.

COMERCIAL: 2 ANOS, reparação ou substituição das peças com defeito. Citroën Assistance 24h/24 e 7d/7.

PINTURA: 3 ANOS Para os veículos de passageiros. 2 anos para os veículos de mercadorias.

ANTIPERFURAÇÃO: 12 ANOS os veículos de passageiros. 5 anos para os veículos de mercadorias.

EXTENSÃO DE GARANTIA: ENTRE 2 e 5 ANOS de garantia suplementar, de 40000 aos 175000 km*. Prolongamento da garantia 
 comercial. Citroën Assistance 24h/24 e 7d/7. Identificação imediata na rede Citroën.

GARANTIA & MANUTENÇÃO: ENTRE 3 E 7 ANOS, de 30000 aos 175000 km*. Vantagens do contrato Manutenção 
 & Assistência. Prolongamento da garantia

SERVIÇO INCLUÍDO:  ENTRE 3 E 7 ANOS de garantia suplementar, de 30000 aos 175000 km*. Vantagens do contrato 
 Garantia & Manutenção. Substituição das peças de desgaste (excepto pneus). Controlo técnico 
 (4 anos e mais). 

* O primeiro dos dois prazos atingidos. Quilometragem a contar do km 0 do veículo. Duração a contar da primeira colocação em circulação

Para mais informações, consulte as condições detalhadas no seu Ponto de Venda Citroën.

ALUGUE UM CITROËN NA CITROËN 
Tem necessidade de um monovolume para ir de férias em família, de um veículo comercial para  
mudanças ou simplesmente desejo de se evadir durante um fim-de-semana? Pense no aluguer no  
seu concessionário Citroën. 

TELECARREGUE A APLICAÇÃO MÓVEL SCAN MY CITROËN 
para beneficiar de toda a documentação de bordo ao alcance da mão! Graças à realidade aumentada, 
digitalize os elementos do seu veículo e aceda directamente aos elementos que lhe interessem.

TELECARREGUE A NOVA APLICAÇÃO MÓVEL MY CITROËN 
para beneficiar de um acompanhamento personalizado do seu veículo e aceder a todos os serviços 
Citroën a partir do seu smartphone. 

 –  Automóveis Citroën, S.A.: Capital Social 608.000 EUROS, matrícula nº 20.349 na Conservatória do Registo Comercial de Loures – NIF 500 038 961 Sede: Rua Vasco da Gama, nº20 – 2685-244 Portela LRS. 
Este documento é referente apenas a veículos comercializados na EU. As informações sobre os modelos e as suas características correspondem a uma definição no momento da impressão deste documento, não podem as mesmas serem consideradas 
como contratuais. Automóveis Citroën A.S. reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características dos modelos apresentados, sem ter que actualize este documento. Automóveis Citroën atesta, por aplicação do disposto na directiva  
CEE nº 200/53 CE de 18 de Setembro de 2000 relativa aos veículos em fim  de vida, que respeita os objectivos nela fixados e que os materiais recicláveis são utilizados na fabricação dos produtos que comercializa. A representação das cores  
de carroçaria é indicativa, uma vez que as técnicas de impressão não permitem uma reprodução fiel das cores.  Os veículos transformados por fabricantes de carroçaria podem apresentar características técnicas, dados de  desempenho, consumos, 
emissões de CO2 e queimamentos diferentes. Se, e apesar do estremo cuidado que colocamos na realização deste catalogo, considerar que  existe um erro, não deixe de nos contactar em citroen.pt
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PARA DESCOBRIR A GAMA CITROËN
Ligue-se a www.citroen.pt e do seu telemóvel a m.citroen.pt ou descarregue gratuitamente a aplicação
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