
CITROËN C5 CROSSTOURER
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URHEILULLINEN JA
TYYLIKÄS FARMARI 
Citroën C5 CrossTourerissa yhdistyvät hämmästyttävällä 
tavalla urheilullisuus ja tyylikkyys. Ylimääräisiä tyylipis-
teitä tuovat pyöräpesien koristekaaret, etu- ja takapus-
kurien harjattua alumiinia olevat listat sekä kromatut 
sivupeilikotelot.

Kaikki tässä esitteessä kuvatut varusteet kuuluvat Citroën C5 
CrossTourerin teknologiaan. Markkina-alueen ja varustetason mukaan ne 
voivat olla joko vakio- tai valinnaisvarusteita. Kun jokin varuste tai ominai-
suus on auton valinnassa erityisen tärkeä, neuvomme varmistamaan sen 
valtuutetulta jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.citroen.fi .
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TODELLISTA TEMPPERAMENTTIA 
Citroënin tapaan C5 CrossTourer tarjoaa huipputason 
ajo-ominaisuuksia ja ajomukavuutta. HDi 204 diesel-
moottori 6-vaihteisella vaihteistolla antaa C5 Cross 
Tourerille räväkän kiihtyvyyden kaikilla ajonopeuksilla. 
Mahtavasta suorituskyvystä huolimatta kulutus ja CO2  
-päästöt pysyvät kohtuullisina, ja alustan ominaisuudet ovat 
täysin samalla tasolla suorituskyvyn kanssa. 
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VALMIINA 
LÄHTÖÖN
Citroën C5 CrossTourerissa on 
mittava tavaratila ja laaja taka-
luukku. Kuormaamista ja purka-
mista helpottaa lisäksi mahdolli-
suus madaltaa kuormauskorkeut-
ta*. Citroën C5 CrossTourerissa 
on vakiovarusteena kattokiskot, 
joihin on helppo kiinnittää katto-
teline, suksiboksi tai polkupyörä-
teline. Tyylikkäät CrossTourer      
-logoin  kirjaillut lisämatot suojaa-
vat sisustusta.

* Autoissa, joissa on Hydractive III+ kaasu-
nestejousitus.
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ERINOMAISET AJO-OMINAISUUDET 
Citroën on tunnettu loistavista ajo-ominaisuuksistaan. 
Kaasunestejousitus Hydractive III+ varmistaa ajettavuu-
den säilymisen myös silloin, kun tavaratilaan on ahdettu 
tavallista enemmän lisäpainoa. Maavara ei pienene, kul-
kuasento ei muutu eikä kallistelu lisäänny niinkuin taval-
lisilla jousilla varustetuissa farmareissa. Valojen 
suuntauskin säilyy ennallaan. Talviajossa lumisilla ja jäi-
sillä teillä Citroënin älykäs ajonhallinta auttaa kuljettajaa 
ohjaamaan autoaan oikein hankalissakin tilanteissa.
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PALVELUKSESSASI

TEKN0- 
LOGIA

VARUSTEITA TURVALLISUUDEN JA 
MUKAVUUDEN VUOKSI

Citroën C5 CrossTourerin ohjaamo on paitsi mukava ja 
ergonominen, myös varusteltu monin ajamisen apulaittein. 

Niiden hallinta on todella helppoa ohjauspyörään sijoite-
tuilla katkaisimilla. Navigointijärjestelmään (eMyWay) on 

satelliittinavigoinnin lisäksi yhdistetty Bluetooth*. 
Audiojärjestelmässä on MP3- ja WMA-yhteensopiva 

CD-soitin ja  kuusi kaiutinta.  
CITROËN eTouch -painikkeen avulla saadaan paikallistettu  

yhteys hätäkeskukseen tai Citroënin tiepalveluun. 

* Edellyttää yhteensopivaa matkapuhelinta.
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   VANTEET, VÄRIT JA VERHOILUT 

Kevytmetallivanne 
Caspienne 18”

timanttihiottu, harmaa

Kevytmetallivanne 
Adriatique 19”
mattaharmaa

Kevytmetallivanne 
Adriatique 19”, musta

Ei Suomen
mallistossa

Gris Shark (H) Blanc Banquise (P) Brun Guaranja (H) Gris Haria (H) Blanc Nacré (H)

Noir Perla Nera (H)

(P) : perusväri – (M) : metalliväri  (H) : helmiäisväri. Metalli- ja helmiäisvärit ovat lisämaksullisia värejä..

* Citroën kehittää moottoreitaan jatkuvasti alentaakseen CO2  -päästöjä. Auton päästöarvot voivat näin poiketa ylläolevan taulukon lukemasta. Viimeisimmät tiedot 
   löydät osoitteesta www.citroen.fi.

Gris Aluminium (M)

Kangas/nahkaverhoilu
Andorre, musta

Kangas/nahkaverhoilu
Andorre, vaalea

Nahkaverhoilu,
musta

Nahkaverhoilu Integral Criollo,
punaruskea 

Kangas/nahkaverhoilu
Saint-Cyr, musta

Nahkaverhoilu,
vaalea

Kangasverhoilu Fyber,
musta
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Hydractive III+ on ainutlaatuisen älykäs jousitusjärjestelmä, jonka 
jousto- ja vaimennusominaisuudet muuttuvat tarvittaessa kuljettajan 
ajotavan mukaan. Myöskään kuormitus ei vaikuta auton maavaraan 
eikä kulkuasentoon, joskin maavaraa muutetaan automaattisesti tien 
laadun ja ajonopeuden mukaan.

Rengaspainevahti huomauttaa kul-
jettajalle heti, jos jonkin renkaan 
ilmanpaine laskee alle ohjearvon.

Kun peruutusvaihde kytketään, 
navigaattorin näyttöruutuun tulee 
kuva auton takana olevasta tilasta. 

CITROËN C5 CROSSTOURER 
ERITYISIÄ VAKIOVARUSTEITA 

• CrossTourer -logo takaluukussa 
• Hopeanharmaat kattokiskot
• Mustat pyöräpesien koristelistat
• Timanttihiotut, hopeanharmaat 

18” Caspienne -kevytmetalli-
vanteet varustettuina rengaspai-
nevahdin antureilla

• Kromikoristeiset ulkopeilit
• CrossTourer-logoin kirjaillut lisä-

matot edessä ja takana

• Puskurilistat harjattua alumiinia 
edessä ja takana

• Hydractive III+ jousituksella maa-
varaa korotetaan 15 mm, kun 
ajonopeus on alle 70 km/h.

POLTTONESTEEN KULUTUS JA CO2 -PÄÄSTÖT

Moottori Kaupunki
l/100 km

Maantie
l/100 km

Yhdistetty
l/100 km

CO2-päästöt
g/km

HDi 163 6-vaiht. Aut. 8.2 5,1 6,2 163

HDi 204 6-vaiht. Aut. 8,2 4,9 6,1 159
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Maahantuoja: Auto-Bon Oy
Mäkituvantie 3 E
01510 VANTAA
puh.  010 569 741
(ks. puhelun hintatiedot internet-osoitteestamme)
www.citroen.fi 

MUKAVAA MATKAA VARMOISSA KÄSISSÄ

• CITROËN-TAKUU
Uusien Citroën-autojen takuu on kolme (3) vuotta tai
100 000 km. Maalitakuu henkilöautoille on kolme (3) vuotta 
ja puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

• CITROËN-HUOLENPITOSOPIMUS
Voit ennakoida autosi ylläpitokulut vuosiksi eteenpäin 
solmimalla Huolenpitosopimuksen. Voit tehdä sopimuksen uuteen 
Citroën-autoosi kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen sopimusta on 
mahdollista vielä jatkaa.

• CITROËN-TIEPALVELU
Citroënin tiepalvelu auttaa matkan keskeytyessä kaikkialla Euroopassa. 
Se palvelee 24 h vuorokaudessa ja on voimassa 36 kk uuden Citroën-
auton rekisteröinnistä.

Citroënilla on Suomessa maanlaajuinen jälleenmyyjä- ja huolto-
verkosto, jonka ammattilaiset ovat palveluksessasi aina kun tarvitset 
neuvoja tai tietoa.
 

Lisätietoa Citroën-palveluista saat jäleenmyyjältäsi tai osoitteesta 
www.citroen.fi . EU:n alueelle markkinoitujen Citroën-autojen varustetaso 
vaihtelee maittain. Esitteen selitykset ja varustetiedot perustuvat tehtaan 
ennakkoilmoituksiin ja niihin voi tulla muutoksia ilman, että valmistaja 
ilmoittaa niistä etukäteen.

Kaikki tässä esitteessä kuvatut varusteet kuuluvat Citroën C5 CrossTourerin 
teknologiaan. Markkina-alueen ja varustetason mukaan ne voivat olla joko 
vakio- tai valinnaisvarusteita. Kun jokin varuste tai ominaisuus on auton 
valinnassa erityisen tärkeä, neuvomme varmistamaan sen valtuutetulta 
jälleenmyyJältä tai osoitteesta www.citroen.fi .  Pidätämme kaikki oikeudet 
teknisiin ja varustemuutoksiin.


