
YENİ CITROËN C5 AIRCROSS SUV
TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIM



MODELLER

YENİ CITROËN C5 AIRCROSS

DİZEL BENZİN

1.5 BlueHDi 130 HP S&S EAT8 €6.2 1.6 PureTech 180 HP S&S EAT8 €6.2

MOTOR
Motor tipi Yüksek basınçlı turbo dizel direkt enjeksiyonlu Yüksek basınçlı turbo benzin direkt enjeksiyonlu

Silindir adedi 4

Motor hacmi (cc) 1499 1598

Maksimum güç (HP / d/d) 130 / 3750 180 / 5500

Maksimum tork (Nm/ d/d) 300 / 1750 250 / 1650

Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu 6.2

Vites kutusu Tam otomatik 8 ileri vites

FRENLER
Ön fren Hava soğutmalı disk

Arka fren Disk

AĞIRLIK 
Boş ağırlık (kg) (Sürücü dahil) 1505 1505

Yüklü durumda ağırlık (kg) 2020 1990

DİREKSİYON VE LASTİKLER
Direksiyon sistemi Elektrik destekli

Lastikler 225/55 R18

BOYUTLAR
Uzunluk (mm) 4500

Genişlik (mm) 1859

Yükseklik (mm)* 1695

Yerden yükseklik (mm) 230

Dingil mesafesi (mm) 2730

Ön/arka tekerlek iz genişliği (mm) 1601 / 1630

Bagaj hacmi (VDA)       580-720**

PERFORMANS 
Maksimum hız (km/s) 188 216

0-100 km/s hızlanma (sn) 10,6 8,2

YAKIT TÜKETİMİ****
Şehir içi (lt/100 km) 4,4 7

Şehir dışı (lt/100 km) 3,8 4,9

Karma (lt/100 km) 4 5,7

CO2 emisyonları  (g/km) 105 129

Yakıt Deposu (lt) 53

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Tavan barları dahil
** Arka koltuklar ön pozisyondayken
***(AT) 715/2007 yönetmeliğine göre. Yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, donanımlar, aksesuarlar, otomobildeki yük, otomobilin durumu ve aerodinamik özelliklerini 
etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi, belirtilen değerlere göre farklılık gösterebilir.



FEEL FEEL 
ADVENTURE SHINE

GÜVENLİK
ESP (Elektronik Stabilite Programı)
Yokuş kalkış desteği (Hill hold)
Ön ve yan hava yastıkları
Perde hava yastıkları
Hız Levhası Tanıma Sistemi
Aktif Şerit Takip Sistemi
Çarpışma Uyarı Sistemi
Aktif Güvenlik Fren Sistemi
Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi  -  -
Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi

"Otoyol Sürüş Destek Sistemi
(Dur-Kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi + 
Genişletilmiş Trafik İşareti Tanıma Sistemi + Sürücü Dikkat Uyarı 
Sistemi + Akıllı Far Asistanı + 
Otoyol Sürücü Destek Sistemi)"

 -  -

Isofix çocuk koltuğu bağlantıları
Yarı boy stepne

KONFOR & İÇ TASARIM
Akustik yalıtım
Hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı (Cruise control)
Paddle shift (Direksiyona entegre vites değiştirme kulakçıkları)
Follow-me home ( Eve giriş-evden çıkış aydınlatma sistemi)
Elektronik park freni
Ön-arka park sensörü
Geri görüş kamerası
Otomatik yanan farlar
Yağmur sensörü
Otomatik klima Çift bölgeli Çift bölgeli Çift bölgeli
Hava Kalitesi Sistemi
Yokuş İniş Destekli Grip Control Sistemi  -
Anahtarsız giriş ve çalıştırma  -  -
Eller serbest elektrikli bagaj kapağı  -  -
Deri direksiyon
Siyah-kahve deri direksiyon  -  - *
Elektrokrom iç dikiz aynası
Elektrikli tek dokunuşla açılabilen ön-arka camlar
Isıtmalı, elektrikli katlanabilir yan aynalar
Hafızalı yan aynalar  -  - *
Advanced Comfort kumaş koltuklar  -
Advanced Comfort deri/kumaş koltuklar  -  -

DONANIMLAR

●   Standart   Opsiyon                  

* Siyah ve opak beyaz renklerde sunulmamaktadır.

* Nappa koltuklar ile sunulmaktadır.

FEEL FEEL 
ADVENTURE SHINE

KONFOR & İÇ TASARIM
Nappa deri koltuklar  -  -
Elektrik ayarlı sürücü koltuğu  -  -
Elektrik ayarlı, hafızalı sürücü koltuğu  -  - *
Sürücü bel desteği ayarı
Elektrikli, hafızalı sürücü bel desteği ayarı  -  - *
Isıtmalı ön koltuklar  -  -
Masajlı ön koltuklar  -  - *
Alüminyum alaşımlı pedallar  -  -
Bağımsız 3 arka koltuk
Panoramik açılabilir cam tavan  -

TEKNOLOJİ
Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi 
(Progressive Hydraulic Cushion®)

12.3" Dijital gösterge paneli
8" dokunmatik ekran
Radyo MP3 çalar
Mirror Screen (Apple Car Play)
Direksiyondan müzik sistemi kontrolü
ConnectedCAM Citroen®  -  -
Hoparlör sayısı 6 6 6
Güç soketi (12V) 2 2 2
USB bağlantı noktası 2 2 2
Bluetooth (Telefon Kiti)
Kablosuz şarj sistemi  -  -
Park asistanı + 360° Görüş  -  -

DIŞ TASARIM
18” Alüminyum alaşımlı jantlar
19" alüminyum alaşımlı jantlar  -  -
LED ön farlar  -  -
LED sinyalli yan aynalar
LED gündüz sürüş farları
Viraj aydınlatmalı ön sis farları
3D görünümlü arka stoplar
Krom cam çıtaları
Karartılmış arka camlar
Tavan barları
Gümüş renk paketi
Siyah renk tavan*  -
Metalik renk



İÇ AMBİYANS

Wild gri iç ambiyans
Kumaş
Feel & Feel Adventure

Metropol bej iç ambiyans
Kumaş -deri
Shine

Metropol gri iç ambiyans
Kumaş -deri
Shine

Hype kahve iç ambiyans
Nappa deri döşeme
Opsiyonel

+ Nappa deri koltuk
+ Siyah - kahve deri direksiyon
+ Hafızalı yan aynalar
+ Elektrik ayarlı, hafızalı sürücü koltuğu
+ Elektrikli, hafızalı sürücü bel desteği ayarı
+ Masajlı ön koltuklar



RENKLER VE JANTLAR

İnci Beyaz (S) Rosso Kırmızı (M)Platin Gri (M) Fiyort Mavisi (M)

Çelik Gri (M)Beyaz Siyah (M)

7 GÖVDE RENGİ

İnci Beyaz Fiyort Mavisi Rosso KırmızıÇelik Gri Platin Gri

SİYAH TAVAN SEÇENEĞİ*

* Versiyona ve isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.



RENKLER VE JANTLAR

JANTLAR

3 FARKLI RENK PAKETİ*: GÜMÜŞ, BEYAZ VE KIRMIZI

Ön tampon renk uygulaması Airbump® renk uygulaması Tavan barları renk uygulaması

19” alüminyum alaşımlı
(Opsiyonel)

18” alüminyum alaşımlı 19” alüminyum alaşımlı
(Opsiyonel)

* Versiyona ve isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.

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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