
CITROËN C5



Citroën C5 erottuu edukseen. Sen linjakas 
keula Citroën-tunnuksin samoin kuin LED-huo-
miovalot korostavat sen tyylikkyyttä ja antavat 
sille dynaamisen ilmeen. Mutta tien päällä 
Citroën C5 todella erottuu muista autoista, 
sillä sen ajo-ominaisuudet ja mukavuus ovat 
aivan omaa luokkaansa. 

Kaikki tässä esitteessä kuvatut varusteet kuuluvat Citroën C5 , C5 Tourer 
ja C5 Tourer XTR -teknologiaan.  Markkina-alueen ja varustetason mukaan 
ne voivat olla vakio- tai valinnaisvarusteita. Tarkemmat tiedot vakio- ja
valinnaisvarusteista Suomen markkinoilla löydät erillisestä Tekniset 
tiedot ja varusteet -esitteestä, osoitteessa www.citroen.fi .

NAUTI ERILAISESTA AJOKOKEMUKSESTA
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CITROËN
C5
C5 TOURER
C5 TOURER XTR
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AJAJAN AUTO
TODELLINEN
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Citroën C5:n matkustamo on tilava, valoisa, viihtyisä ja laadukkaasti 

viimeistelty. Istuitpa edessä tai takana, matkanteko on aina yhtä nau-

tinnollista. Ohjauspyörän keskiöstä löydät aina helposti  useimmin 

käyttämiesi ajamiseen ja mukavuuteen liittyvien toimintojen säädöt. 

Metallikoristeet ja istuinten nahkaverhoilu(1) korostavat sisustuksen 

hienostuneisuutta.
(1)Malliversion mukaan.

SISÄTILAT
TYYLIKKÄÄT & TILAVAT
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KOSKETUS-
NÄYTTÖ 7”
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MIRROR
SCREEN

Citroën C5 hyödyntää uusinta teknologiaa 7-tuumaisessa 

kosketusnäytössään: siinä toimii 3D perspektiivinäyttöinen 

navigaattori (1), multimedialukija USB-portin kautta, 

audiostreaming, sekä Bluetooth (2) handsfree. Innovatiivisen 

Mirror Screen (2) -toiminnon avulla voit hallita älypuhelimesi 

sovelluksia kosketusnäytöltä.
(1) Malliversion mukaan
(2) Edellyttää yhteensopivaa matkapuhelinta.

HELPPO & ÄLYKÄS
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AINUTLAATUISTA
 MUKAVUUTTA
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Istuimet on muotoiltu hyvin selkää tukeviksi ja verhoiltu 
laadukkailla materiaaleilla kuten nahalla. 
(1) Malliversion mukaan

Citroën C5 näyttää ajomukavuuden  aivan uudessa valossa. Molemmat etuistuimet voi-

daan säätää mahdollisimman mukavaan asentoon sähköisesti (1). Kuljettajan istuimessa 

on asentomuisti ja lisäksi ylellinen hierontatoiminto, joka antaa rentouttavaa hierontaa 

lantion alueelle. Tämä torjuu ajoväsymystä ja edistää kuljettajan valppautta liikenteessä. 

Kuljettajan istuimen monipuoliset säätömahdollisuudet tarjoavat parhaan ajoasennon 

myös hyvin erikokoisille ajajille.

TYYLIÄ & ERGONOMIAA
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PANORAAM
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MA Citroën C5:n lasikatto (1) antaa matkustamoon runsaasti lisää päivänvaloa. Tasainen 

valaistus tekee matkustajien ympäristön entistäkin viihtyisämmäksi.
(1) Malliversion mukaan

LASIKATTO LISÄÄ VIIHTYISYYTTÄ
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SÄHKÖTOIMINEN

Citroën C5 Tourerissa on sähkötoiminen takaluukku, joka voidaan avata ja sulkea joko kauko-

ohjaimella tai autossa sisällä ja ulkona olevilla painikkeilla. Mekanismissa on likistyksenesto, 

joka pysäyttää liikkeen havaittuaan jonkin esteen.

Niissä Citroën C5 Tourer -versioissa, joissa on Hydractive III+ -kaasunestejousitus,voidaan 

kuormauskorkeutta säätää 6 cm alas- tai ylöspäin normaalitasosta.

Jos kuormatilaa tarvitaan lisää, takaistuin voidaan taittaa kokoon kahtena erikokoisena osana 

(1/3-2/3). Alas taitettu selkänoja muodostaa suoran jatkeen tavaratilan lattialle. 

Katolla oleviin kiskoihin voidaan kiinnittää esimerkiksi suksiboksi tai pyörän kuljetusteline, joita 

on saatavissa lisävarusteina.

TAKALUUKKU
KOOKAS & KÄTEVÄ
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                                                                                                  H
YDRACTIVE III+  KAASUNESTEJOUSITUS
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HYDRACTIVE III+

MUKAVUUTTA & PITOKYKYÄ

Citroën C5:n Hydractive III+ -kaasu-
nestejousitus mukautuu tieolosuh-
teisiin ja kuljettajan ajotapaan. Se 
tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän 
ajo-ominaisuuksia ja mukavuutta 
tieolosuhteista ja ajonopeudesta 
riippumatta. 

Kuljettaja voi halutessaan valita jou-
situkselle mukavuuden ohella myös 
dynaamisuutta korostavat ominai-
suudet (S), mutta Hydractive III+ 
tekee valinnan automaattisesti, 
mikäli ajotilanne sitä edellyttää.

KAIKISSA TILANTEISSA.
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Tärkeä osa vi ihtyvyyttä on matkustamon 

hiljaisuus. Häiritsevän melun torjumiseksi on 

Citroën C5:ssä ääntä vaimentava laminoitu 

tuulilasi, huolellisesti toteutettu ovien tiivistys, 

kaksinkertaiset pyöräpesät erityismateriaalein ja 

lukuisia vaimennustyynyjä korissa ja alustassa. 

Lopputuloksena on uskomattoman hiljainen 

matkustamo.

HILJAISUUS
MUKAVUUTENA

18



Laadukas audiojärjestelmä, 
digitaalinen tarkkuusvahvistin, 
kahdeksan kaiutinta ja tavaratilaan 
sijoitettu subwoofer pääsevät 
oikeuksiinsa Citroën C5:n 
meluttomassa matkustamossa.
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OIKEA TASAPAINO
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MUKAVUUTTA & SUORITUSKYKYÄ

Citroën C5:een on saatavissa kaksi uutta vähäpäästöistä moottoria, 6-vaihteinen BlueHDi 150 Stop  & Start ja 

BlueHDi 180 Stop & Start EAT6 Autmomaatti.  Niiden kulutus- ja päästölukemat ovat luokkansa ehdotonta 

parhaimmistoa. 

BlueHDi-teknologiassa on yhdistetty hapetuskatalysaattori, SCR-katalysaattorijärjestelmä (Selective Catalytic 

Reduction) ja FAP-hiukkassuodatin. Tällä teknologialla hävitetään lähes 90 % typen oksideista (NOx), 

minimoidaan CO2-päästöt, pienennetään polttonesteenkulutusta ja tuhotaan hiukkaspäästöt 99,9-prosenttisesti.

Uusi 6-vaihteinen EAT6-automaattivaihteisto sopeutuu haluamaasi ajotapaan ja sitä voidaan käyttää myös 

käsivalintaisena.
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TURVALLISUUS

Turvallisuus on Citroën C5:n kuudes 

aisti. Ajoavustimet kuten älykäs veto-

luistonesto, ajonvakautusjärjestelmä, 

jarrutustehon maksimointi, kitkan 

optimointi jne. toimivat täysin huo-

maamattasi. Jos kaikesta huolimatta 

jotain sattuu, matkustamossa on 

jopa yhdeksän turvatyynyä suojaa-

massa kuljettajaa ja matkustajia. 

Etuhelmaan sijoitetut sumuvalot 

kaarreajovaloin varmistavat turvalli-

sen näkemisen myös hankalissa 

paikoissa.

AJONHALLINTAA KAIKISSA 
OLOSUHTEISSA
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PERUUTUS-
KAMERA

MÄKILÄHTÖ-
AVUSTIN

Mikäli mäen jyrkkyys on vähintään 
3 %, Citroën C5 pitää seisontajar-
run automaattisesti kytkettynä 
parin sekunnin ajan, mikä helpot-
taa mäkilähtöä merkittävästi.(1)

PYSÄKÖINTI-
TILAN 
MITTAUS

Järjestelmä mittaa (suuntavalo 
kytkettynä) onko kadun reunassa 
oleva vapaa tila riittävä auton 
pysäkö imiseen.  Ko je tau lun 
näytölle tulee myös tieto, kuinka 
vaivattomasti pysäköinti tuohon 
tilaa sujuu.(1)

Kun peruutusvaihde kytketään, 
ilmestyy kojelaudan kosketus-
näytöl le kuvaa auton takana 
olevasta alueesta.(1)

(1) Malliversion mukaan

ÄLYKÄS
VETOLUISTON-
ESTO

Järjestelmä osaa analysoida tien-
pinnan laatua, mäen jyrkkyyttä ja 
lumikerroksen paksuutta ja siirtää 
tarpeen mukaan vetovoimaa 
oikeal le ta i vasemmalle etu-
pyörälle parhaan etenemiskyvyn 
saavuttamiseksi.



Citroën C5 Tourer XTR on suunniteltu autoilijoille, jotka ajavat mielellään pitkiä matkoja ja haluavat nauttia 

ajamisesta. Sen jousitusmukavuus, ajo-ominaisuudet ja hallittavuus hankalissakin olosuhteissa ovat omaa 

luokkaansa.Tämän todellisen matkaajan tyyliä korostavat mustat pyöräkotelot, mattaharmaat puskurinhelmat 

edessä ja takana sekä kromatut peilikotelot.

TOURER

VAIHDETAAN MAISEMAA

24



25



26



Citroën C5 Tourer XTR:n ajo-ominaisuudet ovat vertaansa vailla. Hydractive III+ -kaasunestejousitus 

maksimoi renkaiden pitokyvyn kaikilla teillä, kaikilla nopeuksilla ja kaikissa olosuhteissa. Se pitää 

maavaran ja auton kulkuasennon vakiona kuormituksesta riippumatta. Älykäs vetoluistonesto varmis-

taa auton hallittavuuden lumisilla, jäisillä tai sorapintaisilla teillä.

VERRATONTA AJETTAVUUTTA

AUTO, JOLLA ON
LUONNETTA

27



TÄRKEIMMÄT VARUSTETASON VAKIOVARUSTEET
CITROËN C5 EXCLUSIVE :
Automaattisesti himmenevä sisätaustapeili – Automaattiset 
tuulilasinpyyhkimet (sade- ja valoisuustunnistin) – Auto-
maattisäätöinen kaksialueilmastointi (oikea ja vasen säätö-
mahdollisuus) – Etujalkatilan valaistus – Etuturvatyynyt kuljet-
tajalla sekä etumatkustajalla – Hydractive III+ -kaasuneste-
jousitus  –  Kangas/nahkaverhoilu  – Keskikyynärnoja edessä 
(korkeussuunnassa säädettävä) ja takana – Kevytmetallivanne 
Ionienne 17 tuumainen rengaspainetunnistimella – Kosketus-
näyttö – Laminoidut lasit etusivuikkunoissa – Mittariston 
monivärinäyttö  – Ohjauksen mukaan kääntyvät Bi Xenon - ajovalot  
– Ohjauspyörän nahkaverhoilu kromikoristein  – Pysäköintitutka 
edessä ja takana  — Sisäovenkahvojen valaistus – Sivuturvatyynyt  
edessä — Sähkösäätöiset etuistuimet – Verhoturvatyynyt edessä ja 
takana.  

CITROËN C5 TOURER EXCLUSIVE :
Automaattisesti himmenevä sisätaustapeili – Automaattiset 
tuulilasinpyyhkimet (sade- ja valoisuustunnistin) – Auto-
maattisäätöinen kaksialueilmastointi (oikea ja vasen säätö-
mahdollisuus) – Etujalkatilan valaistus – Etuturvatyynyt kuljet-
tajalla sekä etumatkustajalla – Hydractive III+ -kaasuneste-
jousitus  –  Kangas/nahkaverhoilu  –Keskikyynärnoja edessä 
(korkeussuunnassa säädettävä) ja takana – Kevytmetallivanne 
Ionienne 17 tuumainen rengaspainetunnistimella– Kosketus-
näyttö – Laminoidut lasit etusivuikkunoissa – Mittariston 
monivärinäyttö  – Ohjauksen mukaan kääntyvät Bi Xenon - 
ajovalot  – Ohjauspyörän nahkaverhoilu kromikoristein  – 
Pysäköintitutka edessä ja takana  — Sisäovenkahvojen valaistus 
– Sivuturvatyynyt edessä – Sähkösäätöiset etuistuimet – 
Sähkötoiminen takaluukku — Tummennetut takasivuikkunat ja 
takalasi — Verhoturvatyynyt edessä ja takana.

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

VÄRIT

GRIS HARIA (H)

BRUN GUARANJA (H)

BLANC BANQUISE (P)

NOIR PERLA NERA (H)

GRIS ALUMINIUM (M)

BOURRASQUE (M)

GRIS SHARK (H)

BRUN MOKA (H)

BLANC NACRÉ (H)
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KANGASVERHOILU FYBER, 
MUSTA 

KANGASVERHOILU ANDORRE/
NAHKA, VAALEA 

(1) jälkiasenteinen 
(2) vain Citroën C5 Tourer XTR 

NAHKAVERHOILU, VAALEA

KANGASVERHOILU SAINT-CYR/
NAHKA, MUSTA 

NAHKAVERHOILU, MUSTA 

KANGASVERHOILU ANDORRE/
NAHKA, MUSTA 

NAHKAVERHOILU
SEMI-ANILINE, RUSKEA

KEVYTMETALLIVANNE
 ADRIATIQUE 19” 

VERHOILUT

VANTEET

KEVYTMETALLIVANNE
 BALTIQUE 17”(1)

KEVYTMETALLIVANNE 
IONIENNE 17”

KEVYTMETALLIVANNE
 ATLANTIQUE 18”

KEVYTMETALLIVANNE
 CASPIENNE 18” (2)



ETUSIJALLA
YMPÄRISTÖ

MITATLISÄVARUSTEET

Pyörän kuljetustelineet kattokaiteisiin

Vetokoukku

1524 1495 1040

1705

1115

1524 1495 1058

1723

1115

1586
2096

1557
1860

990

978

1 054 2 815
4 779

910

945 510

750*

761

984

1 054/1065** 2 815
4829/4840**

960

1001 851

602*

616

1586
2096

1557
1860

725

880

1110

*  Hydractive III + -kaasunestejousituksella
** Citroën C5 Tourer XTR 

Citroën kehittää moottoreitaan jatkuvasti polttonesteenkulutuksen ja CO2 -päästöjen alentamiseksi. 
Ylläolevan taulukon tiedot voivat näin päivittyä. Viimeisimmät tiedot löydät osoitteesta www.citroen.fi. 
Polttonesteen kulutuslukemat ylläolevassa taulukossa on saatu noudattamalla eurooppalaisia 
standardimittaustapoja, joita soveltavat kaikki eurooppalaiset autonvalmistajat ja joita sovelletaan 
kaikkien Euroopassa myytävien autojen kohdalla. Arvot on mitattu tarkoin määritellyissä testiolosuhteissa 
(lämpötila, paino, ajo-olosuhteet, jne.). Todelliset ajo- ja sääolosuhteet, liikenne, auton kuormaus, 
ajotapa, rengaspaineet, ilmastoinnin ja lämmityslaitteen runsas käyttö sekä ajoneuvon kunto vaikuttavat 
omalta osaltaan myös polttonesteen kulutukseen.

POLTTONESTEENKULUTUS JA CO2 -PÄÄSTÖT

Moottori
Kaupunki 
(l/100km)

Maantie 
(l/100km)

Yhdistetty 
(l/100km)

CO2 -päästöt
(g/km)

C5 BlueHDi 150 Stop & Start, 6-vaiht. 4,5 3,8 4,1 106

C5 BlueHDi 180 Stop & Start EAT6 Aut. 5,2 3,8 4,4 114

C5 TOURER BlueHDi 150 Stop & Start, 6-vaiht. 4,9 3,8 4,2 110

C5 TOURER  BlueHDi 180 Stop & Start EAT6 Aut. 5,2 3,8 4,4 114

C5 TOURER XTR BlueHDi 150 Stop & Start, 6-vaiht. 4,9 3,8 4,2 110

C5 TOURER XTR BlueHDi 180 Stop & Start EAT6 Aut. 5,2 3,8 4,4 114

Lukuvalo Lasten turvaistuin

Auringonsuojaverhot
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• CITROËN-TAKUU 

Uusien Citroën-autojen takuu on kolme (3) vuotta tai 100 000 km. Maalitakuu on kolme (3) 

vuotta ja puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 

• CITROËN-HUOLENPITOSOPIMUS

Voit ennakoida autosi yl läpitokulut vuosiksi eteenpäin solmimalla Huolenpito-

sopimuksen. Voit tehdä sopimuksen uuteen Citroën-autoosi kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen 

sopimusta on mahdollista jatkaa. 

• CITROËN-TIEPALVELU

Citroënin tiepalvelu auttaa matkan keskeytyessä kaikkialla Euroopassa. Se palvelee 

24 h vuorokaudessa ja on voimassa 36 kk uuden Citroën-auton rekisteröinnistä.

Suomessa Citroënilla on maanlaajuinen valtuutettu myynti- ja huoltoverkosto, jonka ammatti-

laiset ovat palveluksessasi.

EU:n alueelle markkinoitujen Citroën-autojen varustetaso vaihtelee maittain. Tämän esitteen 

tiedot perustuvat tehtaan ennakkoilmoituksiin, ja niihin voi tulla muutoksia ilman, että valmis-

taja tiedottaa niistä etukäteen.

Kaikki tässä esitteessä kuvatut varusteet kuuluvat Citroën C5:n teknologiaan. Markkina-alueen 

ja varustetason mukaan ne voivat olla vakio- tai valinnaisvarusteita. Kun jokin varuste tai ominai-

suus on auton valinnassa erityisen tärkeä, neuvomme varmistamaan sen valtuutetulta jälleen-

myyjältä tai osoitteesta www.citroen.fi .Pidätämme kaikki oikeudet teknisiin- ja varustemuutoksiin. 

Painoteknisistä syistä autojen todelliset värit saattavat poiketa tämän esitteen värimalleista.

MAAHANTUOJA : Auto-Bon Oy
Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Puh. 010 569 741
ks. puhelun hintatiedot internetsivuiltamme
www.citroen.fi 

MUKAVAA MATKAA
VARMOISSA KÄSISSÄ

TUTUSTU KOKO CITROËN-MALLISTOON OSOITTEESSA WWW.CITROEN.FI
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