
DE SUV UIT DE
Ë-COMFORTKLASSE

De SUV Citroën C5 Aircross Hybrid creëert een nieuwe 

rijervaring door alle troeven van het Citroën Advanced 

Comfort®-programma te combineren met de stilte 

van elektrisch rijden.

De veelzijdige SUV koppelt alle voordelen van 100% 

elektrisch rijden voor dagelijkse ritten aan het rijbereik 

van een verbrandingsmotor voor langere ritten. 

Met een CO2-uitstoot van 39 g/km* (WLTP-cyclus) en een 

verbruik in de gemengde cyclus van 1,7 l/100 km* 

beantwoordt hij aan de ecologische vereisten en maakt 

hij tegelijk de weg vrij voor lange ritten.

De SUV Citroën C5 Aircross Hybrid is in alle 

omstandigheden gebruiksvriendelijk en laat zich zeer 

makkelijk opladen: in minder dan 2 uur aan een wallbox 

of tussen 4 en 7 uur aan een gewoon stopcontact. 

De oplaadklep bevindt zich links achteraan en is voorzien 

van een led waarmee het oplaadproces gevolgd 

kan worden. Met opgeladen batterij biedt de elektrische 

motor een rijbereik van 50 kilometer*. 

Daarbovenop geeft Citroën 8 jaar garantie op de batterij.

*Onder voorbehoud van WLTP-homologatie.

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID

OPLAADBARE HYBRIDE



DE SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID CREËERT EEN NIEUWE COMFORTBELEVING DOOR ZIJN VLOEIENDE RIJSTIJL DIE VERZEKERD WORDT DOOR EEN 

GEËLEKTRIFICEERDE ë-EAT8-ACHTVERSNELLINGSBAK, DE OGENBLIKKELIJKE ACCELERATIES VAN ZIJN ELEKTRISCHE MOTOR EN DE STILTE TIJDENS HET RIJDEN.

E-COMFORT

1. De batterij die de 
elektrische motor voedt, 
bevindt zich onder de drie 
afzonderlijke achterzetels, en 
beperkt de toonaangevende 
interieurruimte en 
modulariteit van de SUV 
Citroën C5 Aircross Hybrid 
hoegenaamd niet.

2. Vooraan combineert de 
SUV Citroën C5 Aircross 
Hybrid een 1.6 PureTech 
180 S&S-benzinemotor 
met een elektrische motor, 
die tussen de 
verbrandingsmotor en de 
ë-EAT8-versnellingsbak 
geïnstalleerd wordt.
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MET ZETELS DIE ONTWIKKELD WERDEN 

VOLGENS HET CITROËN ADVANCED 

COMFORT®-PROGRAMMA EN EEN OPHANGING 

MET PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS® 

BIEDT DE SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID 

EEN ONNAVOLGBAAR COMFORT VOOR ZOWEL 

DE BESTUURDER ALS DE PASSAGIERS.

De drie afzonderlijke zetels achteraan met instelbare rugleuninghoek 

zijn verschuifbaar en wegklapbaar, en maken het interieur zeer 

moduleerbaar, net als het koffervolume, dat kan variëren 

van 460 tot 600 liter.

De ophanging met Progressive Hydraulic Cushions®

filtert en absorbeert oneffenheden op het wegdek en garandeert 

tegelijk een opmerkelijke dynamiek.

Specifiek voor de Hybrid-versie van de SUV Citroën C5 Aircross 

is de meerarmige achterwielophanging, die een onverstoorbare 

balans garandeert in alle rijomstandigheden.

TOT 135 KM/U

IN DE 100% 

ELEKTRISCHE MODUS

50 KILOMETER*

 RIJBEREIK IN DE 

100% ELEKTRISCHE MODUS

VERBRUIK IN DE 

GEMENGDE CYCLUS VAN 

1,7 L/100 KM*

CO2-UITSTOOT VAN 

39 G/KM*

(WLTP-cyclus)

GECOMBINEERD VERMOGEN 

VAN 225 PK
Het resultaat van de combinatie van een 

1.6 PureTech 180 S&S-benzinemotor en een 

elektrische motor met een vermogen van 80 kW.

* Onder voorbehoud van homologatie.

HYBRIDEMOTOR

OPLAADBARE 

HYBRIDE

ENERGIERECUPERATIE

ELEKTRISCH RIJDEN
IN ALLE RUST

Neem plaats in de SUV Citroën C5 Aircross Hybrid 

en voel u onmiddellijk bijzonder en beschermd. 

Alles staat in het teken van een gevoel van welzijn, 

dat nog geaccentueerd wordt door de stilte in de 

100% elektrische modus (ZEV) en de afwezigheid 

van lawaai van buitenaf dankzij de ruiten van 

gelaagd glas vooraan.

Met de keuzeschakelaar op de middenconsole kunt 

u de rijmodus kiezen: ZEV, Hybrid of Sport.

In de Hybrid-modus worden de elektrische motor en 

de verbrandingsmotor automatisch aangestuurd.

De geëlektrificeerde ë-EAT8-achttrapsautomaat 

optimaliseert de schakelovergangen en verhoogt 

de souplesse en het rijplezier.

MET ZIJN UITZONDERLIJK STILLE INTERIEUR IN DE 100% ELEKTRISCHE MODUS EN VLOEIENDE SCHAKELOVERGANGEN CREËERT 

DE SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID EEN NIEUWE RIJBELEVING VOOR BESTUURDER EN PASSAGIERS.

In de ZEV-modus brandt een blauw lampje, dat goed zichtbaar 

is van buitenaf en zo aan andere weggebruikers laat zien 

dat 100% elektrisch gereden wordt.



HELDERE INFORMATIE BINNEN 

HANDBEREIK

De SUV Citroën C5 Aircross Hybrid is uitgerust met 

een scherm van 12,3” met een specifieke ‘Hybrid’-

weergave die elementen als de powermeter, de 

elektriciteits- en benzinemeters en het beschikbare 

rijbereik toont.

Tijdens het opladen van de wagen verschijnt op het 

scherm de resterende oplaadduur, de hoeveelheid 

gerecupereerde batterij-energie en de 

oplaadsnelheid.

Ook de 8” aanraaktablet biedt specifieke informatie, 

zoals een grafische voorstelling van de 

energiestromen, de verbruiksstatistieken en de 

instelling van het uitgesteld opladen van de batterij.

DE SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID MAAKT GEBRUIK VAN SPITSTECHNOLOGIE EN IS VOORZIEN VAN INTERFACES DIE PERMANENT NAUWKEURIGE 

INFORMATIE KUNNEN GEVEN OVER DE HYBRIDETECHNOLOGIE EN DE WERKING ERVAN.

EENVOUDIGE EN PRAKTISCHE
OPLAADMODI

De batterij van de SUV Citroën C5 Aircross Hybrid opladen 

is bijzonder gemakkelijk. Er zijn drie mogelijkheden: 

aan een gewoon stopcontact wordt de batterij opgeladen 

in 7 uur (standaard stopcontact van 8 A) of in 4 uur 

(Green’up-stopcontact van 14 A). Met een wallbox en 

de optionele lader duurt het opladen minder dan 2 uur.

U kunt de oplaadbeurt bovendien programmeren om te 

profiteren van de daluurtarieven. Dat kan eenvoudig via 

de aanraaktablet in de wagen of met uw smartphone en de 

MyCitroën-app. Met dezelfde app kunt u op elk moment 

vanop afstand het interieur van de wagen voorverwarmen 

en de deuren vergrendelen of ontgrendelen, en krijgt u alle 

essentiële informatie, zoals de batterijcapaciteit, hoeveel 

benzine er nog in de tank zit, tot en met waar uw wagen 

geparkeerd staat.

De oplaadkabels zitten in een specifieke opbergruimte 

onder de koffervloer. De oplaadklep bevindt zich links 

achteraan. Ze is voorzien van een led om het oplaadproces 

visueel te kunnen volgen.

DE SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID ONDERSCHEIDT ZICH DOOR ZIJN GROTE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID. DE BATTERIJ KAN 

OP VERSCHILLENDE MANIEREN OPGELADEN WORDEN EN ER IS EEN VOLLEDIG ECOSYSTEEM AAN PRAKTISCHE DIENSTEN.

7
UUR OPLADEN AAN EEN

GEWOON STOPCONTACT

4
UUR AAN EEN GREEN’UP-

STOPCONTACT VAN 14 A

MINDER DAN 2 UUR
AAN EEN WALLBOX

met de optionele lader.

UITGESTELD OPLADEN
Om ‘s nachts op te laden tegen 

het voordeligste tarief.

8 JAAR GARANTIE
Of 160.000 kilometer.

Elektrische motor van 80 kW

Li-ion hoogspanningsbatterij 
(200V / 80 kW / 13,2 KWh)

1.6 PureTech-benzinemotor 
van 180 pk

MET DE HYBRIDETECHNOLOGIE COMBINEERT U EEN BRANDSTOFZUINIGE VERBRANDINGSMOTOR VAN DE NIEUWSTE 

GENERATIE MET EEN KRACHTIGE ELEKTRISCHE MOTOR EN EEN EFFICIËNT ENERGIEBEHEER.

DIGITAAL 12,3” INSTRUMENTENBORD 8” AANRAAKSCHERM

Modus Wijzerplaten

Hiermee kunt u de 
informatie van de modi 
ELECTRIC / HYBRID / 

SPORT weergeven

Energiestromen

Maakt het mogelijk 
om de werking van de 
hybridetechnologie 
onmiddellijk weer te geven

Persoonlijke modus

Hiermee kunt 
u de weergegeven 

informatie selecteren

Statistieken

Maakt het mogelijk om 
het verbruik (elektrisch en 
benzine) te kennen en het 
rijgedrag te optimaliseren

De SUV Citroën C5 Aircross 

Hybrid heeft een verder verbeterd 

regeneratief remsysteem, dat de 

beschikbare energie recupereert 

tijdens het remmen en gas lossen. 

Het laadt de batterij gedeeltelijk 

weer op en vergroot het 

elektrische rijbereik.

MEER ENERGIE  ̵

RECUPERATIE 
TIJDENS HET 
REMMEN
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OM HET CITROËN GAMMA TE ONTDEKKEN
Surft u naar www.citroen.be of download de gratis applicatie.


