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Citroën C5 yepyeni bir sürüş deneyimi için yaratıldı. Dünya onun oyun 
alanı, yolculuk ise tutkusu… Şimdi onu keşfetme sırası sizde.
Citroën C5, modern çizgileri ve tasarımı kadar teknolojisiyle de iddialı 
kişiliğini ortaya koyuyor. Önden bakıldığında, geniş ızgarası ve uzatılmış 
farlarıyla sert bir görünüm sunarken, arka bölüm yumuşak hatlarıyla 
farklılığını ortaya koyuyor.

SADE VE AKICI ÇİZGİLERLE
ÖZGÜN BİR GÖRÜNÜM





44

HASSAS SÜRÜŞ
Citroën C5’in kokpiti bütünüyle sizin ihtiyaçlarınıza en ayrıntılı şekilde
cevap vermek için tasarlandı.
Sürüş, konfor ve güvenlik ile ilgili en çok kullanılan fonksiyonların
kumandaları sabit merkezli direksiyon simidinin çevresinde gruplandırıldı.
Her zaman elinizin altında bulunan bu kumandalar, aydınlatmalarıyla
birlikte karanlıkta bile net bir görüntü ve güvenli bir sürüş keyfi sunuyor.





Orijinalinden farklılık gösterebilir.



HER ŞEY PARMAKLARINIZIN 
UCUNDA...
Teknolojinin son yenilikleriyle 
donatılmış aracın iç mekanında 
C5 konforunu en üst seviyede 
yaşayacaksınız. Bluetooth’lu telefon 
kiti sayesinde, aracınızı sürerken 

tüm kolaylığıyla telefonunuzu 
kullanabilir ve arayanlara cevap 
verebilirsiniz. USB girişi veya MP3 
okuyucu sayesinde istediğiniz ses 
kaynağını seçebilir ve gelişmiş 

ses sistemi sayesinde sevdiğiniz 
müzikleri en iyi ses kalitesinde 
dinleyebilirsiniz.
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Segmentinin en başarılı modellerinden biri olan Citroën C5’in stili zarif dokunuşlarla daha da geliştirildi. 
Bu yenilikler sayesinde özgün karakteri korunarak yollarda hemen kendini fark ettirmesini sağlayan daha 
çarpıcı bir kişilik kazandırıldı.
Ön farların hemen altında yer alan LED ampuller, hem gündüz hem de gece otomobilin aydınlatma 
hatlarını ince bir dokunuşla güçlendiren bir ışık kılavuzu olarak kendini gösteriyor. Çift fonksiyonlu  ve 
direksiyona duyarlı Xenon farlar ile viraj aydınlatması gibi fonksiyonlar aracın güvenliğini ve estetiğini üst 
düzeye taşıyor. 
Arkada ise orta kısmı beyaz camlı olan yeni “Dark Crystal” far tasarımı araca farklılık katıyor.

ÖZGÜN BİR KİŞİLİK
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ESTETİK VE KONFOR
BİR ARADA
Citroën C5’te sizi karşılayan ilk şey: Tabii ki sessizlik... 

Citroën C5’te standart olarak sunulan otomatik klima sistemi ile önde 
olduğu gibi arka tarafta da havalandırmayı ayarlayabilir, sürücü ve yolcu 
için ayrı sıcaklık ve seviye ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Otomatik klima 
hava akımı yaratmadan homojen bir tabaka oluşturarak mükemmel 
bir konfor sunarken, siz de otomobilinizin içindeki huzurun tadını 
çıkarabilirsiniz. Kontrol panelinde bulunan Radyo - CD - MP3 çalar sistemi 
ile dinlediğiniz müziğin tek bir notasını bile kaçırmadan yolculuğunuzun 
fon müziğini ayarlayabilirsiniz. eMyWay navigasyon sistemi sayesinde 
gideceğiniz yere ulaşmak artık daha kolay. 





Üstün motor teknolojisinden gelen mükemmel sürüş keyfi... Citroën C5 
ekonomik dizel motorlarıyla karşınızda: 1.6  HDi 115 HP M/T, 1.6 e-HDi 
115 HP MCP ve 2.0 HDi 163 HP BVA.
Dizel motorlarda standart olarak bulunan anti-partikül filtresi sayesinde Citroën C5, 
zararlı atıkları minimuma indirerek çevreye olan saygısını gösteriyor. 
Güçlü 1.6 THP 156 HP benzinli turbo motor, tam otomatik BVA şanzımanı ile 
üstün bir sürüş keyfi sunuyor.

ÜSTÜN MOTOR TEKNOLOJİSİ
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Citroën, otomobiller yaratırken sürüş keyfinden 
ödün vermeksizin tasarımı, çevre duyarlılığıyla 
bütünleştirmeyi ön planda tutar. “Yeni Micro-
Hybride Teknolojisi, e-HDi” işte bu hedef 
doğrultusunda geliştirildi. Standart bir HDi motorla 
otomatikleştirilmiş şanzımanı (MCP) birleştiren 
e-HDi teknolojisi, yakıt tüketimi ve karbondioksit 
emisyonunu azaltırken “Stop & Start” teknolojisiyse 
kırmızı ışık, trafik sıkışıklığı ve bunun gibi nedenler 
dolayısıyla otomobilin durduğu her noktada motorun 
da durmasını ve gerektiğinde fark edilmeksizin 

yeniden çalışmasını sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde 
sürüş keyfinden ve konforundan ödün vermeden, 
hem yakıt tüketimi hem de CO2 emisyonları düşük 
seviyelere geliyor.
Sessiz, titreşimsiz ve günlük kullanıma uygun 
özellikleriyle yeni nesil Stop & Start sistemi sürüş 
anlayışınızı yeniden şekillendirecek.
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Daha önce  yaşadıklarınızı unutun, sürüş keyfi 
asıl şimdi başlıyor. Citroën C5, sinyal kolu 
çalıştırıldığında, direksiyon belli bir dereceden 
fazla çevrildiğinde, keskin dönemeç veya 
kavşaklarda 105°’lik bir aydınlatma açısı 
sunuyor. 
Hydractive III+ Süspansiyon Sistemi bulunan 
modellerde elektrikli park frenine ek olarak, 
MCP ve BVA araçlarda bulunan Yokuşta Kalkış 
Desteği ile yüksek eğimli kalkışlarda aracınızı 
sorunsuz bir şekilde hareket ettirebilme imkanı 
sunuyor. 
Sinyal kolu ile birlikte devreye giren ve 
yapacağınız manevrayı hesaplayarak park 
edecek kadar mesafe olup olmadığı bilgisini 
anında ileten “Mesafe Ölçüm Sistemi” ile park 
etmenin kolaylığını yaşayacaksınız.
Mükemmel sürüş zevki ve etkin yol tutuşu 

için; ön takım ile çok kollu arka takımdan 
oluşan ve her ikisi de çift salıncaklı iki farklı 
süspansiyon bulunuyor. Metalik süspansiyon 
sert ve dinamik bir sürüş için yolu hissetmenizi 
sağlarken, Hydractive III+ Süspansiyon Sistemi 
sürüş konforu ile birlikte hem virajda hem de 
bozuk yolda üstün bir yol tutuşu sağlıyor. 
Kasanın sürekli aynı yükseklikte tutulmasıyla 
elde edilen denge, yükleme koşulları ne 
olursa olsun bozulmuyor. 110 km/s’in 
üzerinde yol tutuşunu iyileştirmek ve yüksek 
hızda yakıt tüketimini asgari seviyede tutmak 
için kasa otomatik olarak yere yaklaşırken, 
orta konsoldaki kumandalar ile yüksekliği 
dilediğiniz gibi artırıp azaltabilirsiniz. 
Kumandaları kullanarak, “esnek ve konforlu” 
ya da “sert ve yol tutuşu artırılmış” süspansiyon 
seçimlerinden birini kullanabilirsiniz.

AYNI ANDA HEM DİNAMİK HEM RAHAT 
OLUNABİLİR Mİ?





Kaslı hatları, ciddi yükleme kapasitesiyle Citroën C5 Tourer uzun yollarda 
dayanıklı bir yoldaş. Citroën sizleri sürüş keyfini Station Wagon gövde ile 
birleştiren C5 Tourer’e davet ediyor.

C5 Tourer
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Dinamik ve akıcı silüetiyle, Citroën C5 Tourer birçok ekipman ve yerleşim alanıyla size mükemmel bir iç hacim sunuyor.        
505  L’lik bagaj hacmi ile taşımanız gerekenlerden vazgeçmenize gerek kalmayacak. Arka koltuklar yatırıldığında bu rakam 
1,462 L’ye ulaşıyor. 

DAHA FAZLA MEKAN



Citroën C5 Tourer’de yer alan içbükey arka cam, üst segment Citroën’lerde görmeye alışık olduğumuz hem şık hem 
de fonksiyonel bir tasarım detayıdır. İçbükey yapı, bagajın genişliğini  ortaya çıkarırken içeriye daha kolay ulaşılmasını 
sağlar.



Yorgunluğu azaltmak amacıyla 
ergonomik olarak tasarlanan 
sürücü koltuğundan birçok güvenlik 
ekipmanına kadar Citroën C5’in tüm 
tasarımı otomobilde bulunan her 
yolcunun güvenliğini temel alıyor.
65 mm içeriye giden direksiyon kolonu 
ve diz hava yastığı gibi ek koruma 
ekipmanları çarpışma olasılığında 
en fazla darbeye maruz kalacak olan 
sürücü için düşünüldü.
Citroën C5’te elektronik fren desteği 
ve aracın yoldan çıkmasına engel 
olacak birçok sistem bulunuyor: 

tekerleklerin bloke olup kızaklanmasını 
engellemek için ABS; her bir tekerlek 
üzerindeki frenleme şiddetini otomatik 
olarak dengelemek için EBD; ani 
frenlemelerde tepkime süresini 
azaltarak daha çabuk durabilmek 
için EBA; viraj ve ani direksiyon 
hareketlerinde aracın yoldan çıkmasını 
engellemek için ESP devreye giriyor.
Kaza anında yolcuların güvenliği için 
yedi adet hava yastığı bulunuyor. Önde 
ve yanlarda yer alan hava yastıkları ile 
perde hava yastıkları ve sürücü için diz 
hava yastığı bulunuyor.

Aktif gergili, güç sınırlayıcılı ve yükseklik 
ayarlı ön emniyet kemerlerinin kontrolü 
dikiz aynası üzerindeki “emniyet 
kemeri ikaz göstergesi” ile sağlanıyor.
Isofi x çocuk koltuğu bağlantıları ile 
aklınız çocuklarınızda kalmadan 
yolculuğunuzun keyfi ni çıkartabilir, 
emniyet kemeri ve ayarlanabilir koltuk 
kafalarıyla hem konforlu hem güvenli 
bir şekilde yol alabilirsiniz.

ÜSTÜN GÜVENLİK



Baltique 17’’
Confort - Executive

Atlantique 18’’
Exclusive

Beyaz (O)

Sedefl i Beyaz (S)

 Siyah (M)Gümüş Gri (M)

Altınkum (M)Gece Gri (M)Platin Gri (M)

RENKLER VE JANTLAR

M: Metalik       O: Opak      S: Sedef
Broşürde yer alan renkler gerçeğinden farklılık gösterebilir.
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Egee 17’’
Executive



Yolculuklarınızda tam bir güvenlik için Citroën modelleri son jenerasyon aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatılmıştır:
 
ABS (Anti-Lock Brake System): Tekerleklerin kilitlenmesini önleyici fren sistemi, gerekli durumda tekerleklerin blokajının engellenmesi amacıyla frenleme basıncını düzenleyen bir fren destek sistemidir ve ek olarak 
direksiyon kontrolünün korunmasını da sağlar.

EBA (Emergency Brake Assist): Acil fren destek sistemi, durma mesafesinin azaltılması amacıyla fren pedalına hızlı basılması durumunda fren basıncını anında artırır. Takip eden araçları uyarmak için flaşör lambalarını 
otomatik olarak devreye alır.

ASR (Anti-Spin Regulation): Tekerleklerin kaymasını önleyen anti patinaj sistemi, patinaj algılayıcılar tarafından teşhis edilir edilmez tekerlek veya tekerlekler düzenlenerek aracın kaygan zemin üzerindeki hareketini ve 
çekişin korunmasını sağlayan bir elektronik sistemdir.

ESP (Electronic Stability Program): Akıllı elektronik bir sistem olan elektronik stabilite programı, yol tutuş kaybı olması durumunda fiziki yasalar çerçevesinde motor tahrik veya fren sistemlerini yöneterek sürücü 
tarafından seçilen güzergah üzerinde aracı kontrol eder.

EBD (Electronic Brake Distribution): Elektronik fren güç dağılımı, tekerlekleri ayrı ayrı yöneterek, arka tekerleklerin frenleme gücünü en optimum duruma getirmek için ABS algılayıcılarını kullanır. 

Hız Sabitleyicisi (Cruise Control): Bu sistem, yol profili nasıl olursa olsun gaz pedalına gerek kalmaksızın aracın sürücü tarafından belirtilmiş sabit hızda kullanımını sağlar. Kumandaya tekrar basarak ya da debriyaj 
pedalına veya fren pedalına dokunarak devreden çıkartmak mümkündür. 

Hız Sınırlayıcısı: Bu sistem belirlenen maksimum hızın aşılmamasını sağlar. Hız ayarını sürücü seçer ancak gaz pedalına sonuna kadar basılmadıkça programlanan hız aşılmaz.

Belirtilen özellikler araçlara göre farklılık gösterebilir. İlgilendiğiniz aracın güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiler için teknik föyü inceleyiniz.

TEKNOLOJİ 
GÜVENLİĞİNİZİN HİZMETİNDE
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CITROËN: SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ
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Bu broşür, bilgi niteliğinde olup gerçeğinden farklılık gösterebilir. Taahhüt olarak kabul edilemez.

• CITROËN DESTEK: 7 GÜN / 24 SAAT
Citroën’iniz 7 gün / 24 saat Türkiye’nin her yerinde 
yol yardım hizmetiyle güvencede.

• CITROËN EXPRESS SERVICE 
Yağ, lastik, fren, egzoz, süspansiyon ve aksesuar ile 
ilgili işlemlerinizde randevusuz hizmet.

• YEDEK CITROËN’İM
Atölyede aracınızla ilgili işlemler devam ederken 
işlerinizden kalmamanız için alternatif ödeme 
seçenekleriyle kullanımınıza sunulan yedek araçlar.

• CITROËN ARTI GARANTİ
Üretici garantisi dışında Citroën Artı Garanti ile 
aracınız +1 veya +2 yıl / 150.000 kilometreye 
kadar güvence altında (Citroën Artı Garanti koşul ve 
ücretleri için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden 
ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz).

• S.Ö.Z. (SORUNSUZ – ÖZENLİ – ZAMANINDA)
Citroën 3 iş günü içerisinde onarımını 
tamamlayamadığı araç sahiplerine günlük 50 TL 
ödeme sözü veriyor (Citroën S.Ö.Z. uygulaması 
koşulları için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden 
ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz).

• ÜRETİCİ GARANTİSİ: 2 YIL / SINIRSIZ KİLOMETRE
Citroën’iniz üretici kaynaklı gerçekleşecek tamir ve 
parça değişimleri için 2 yıl boyunca garanti altında 
(Garanti koşulları için Citroën Yetkili Satıcı ve 
Servisleri’nden ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz).

• BOYA GARANTİSİ 
Binek araçlar için 3 yıl
Ticari araçlar için 2 yıl

• PASLANMAYA KARŞI GARANTİ
Binek araçlar için 12 yıl
Ticari araçlar için 5 yıl

CITROËN DIALOG
0212 359 63 63CITROËN FİNANS

Fia tarafından açıklanan sonuçlara göre.
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