
CITROËN DS5





GELECEKTEN
GÜNÜMÜZE GELEN





TASARIMDA SIRA DIŞILIĞA
NE DERSİNİZ?  



Görsellerdeki araçlar Türkiye’de satışa sunulan araçlardan farklılık gösterebilir. 



CITROËN DS5, 
CESARETİN GERİ 
DÖNÜŞÜ
Citroën DS5, arzulanan üstün konforu ve 
sürüş keyfini birlikte sunuyor. Teknoloji 
ve tasarımın iş birliğiyle, estetik, zeka, 
performans ve çevreye saygı bir arada... 
Citroën DS5, sıra dışı tasarımıyla 
beklentilerinizin çok üstünde!





Görsellerdeki araçlar Türkiye’de satışa sunulan araçlardan farklılık gösterebilir. 





LÜKS HERKESİN HAKKI 
OLAMAZ MI? 





CITROËN’İN 
YÜKSEK ÜRÜN 
GAMINA
YENİ BİR VİZYON!
Citroën DS5, Citroën’in en iyi ‘’Know 
How’’ını temsil ediyor. Güçlü kişiliğinden 
ödün vermeden, gelenekseli ve yeniliği 
aynı anda taşıyor. Her detayda, 
inceliği ve zarafeti yansıtıyor. Koltuk 
döşemelerindeki tasarım detayları sıra 
dışılığın ve çok yönlülüğün en rahat ispatı.





SOYLU VE HEYKELİMSİ ÇİZGİLER
Citroën DS5, dinamik ve yoğun duygular uyandıran akıcı hatlarıyla tarzını iddialı bir şekilde ortaya koyuyor. 
Tasarımın ortaya çıkardığı kompakt görünümü, 5 kişilik gerçek oturma alanı ve geniş hacimli kasayı vurguluyor. 
LED farların ışık saçan imzasıyla güçlenmiş bakışı, kılıç formunda sıra dışı krom parçası ve arka kanadın uyumu, 
Citroën DS5’e şıklığını vurgulayan bir uyum sağlıyor. 



KARMAŞADAN UZAK,
ÖZGÜN TASARIM

Görsellerdeki araçlar Türkiye’de satışa sunulan araçlardan farklılık gösterebilir. 





CITROËN DS5: 
SEZGİSEL 
ERGONOMİ
Citroën DS5 sezgileri olan bir otomobil. 
Anahtarsız giriş fonksiyonuyla sürücüsünü 
tanır ve onun yalnızca kapı koluna 
dokunmasıyla kapıyı açar. Ardından LED 
tabanlı iç aydınlatma, kabini kademeli 
olarak aydınlatır. Daha sonra sürücü 
motoru çalıştırmak için yalnızca START 
düğmesine basar. 











SÜRÜŞÜNÜZ 
SEYİR HALİNE 
GELSİN 
Yeni bir anlayışla Citroën DS5’e özel 
olarak tasarlanmış cam tavan, üç ayrı 
gözden oluşan 0,58 m²’lik bir alana  
sahiptir. Aydınlatma gözleri ayrı ayrı 
kapatılarak gündüz ve gece sıra dışı, 
kişisel bir ambiyans yaratılmasına olanak 
tanır. KOKPİT KABİN

Citroën DS5, dış tasarımın vaadine uygun olarak havacılık dünyası tasarımlarından esinlenmiş kokpit yapısıyla 
farklı olmayı başarır. 





YEPYENİ BİR
SÜRÜŞ KEYFİNE

NE DERSİNİZ? 





YENİLİKÇİLİĞİ, 
SINIRLARIN ÇOK 
ÖTESİNDE
Citroën DS5’in içinde teknoloji ile sürüş 
keyfinin iş birliği göze çarpar. Özellikle 
yenilikçi bir özellik olan renkli Head-Up 
Display ekranı, önemli sürüş bilgilerini 
panel üzerine tam olarak sürücünün 
görüş alanına yansıtır.



SEYAHATE DAVET
START düğmesine basit bir dokunuşla, Dashboard’daki kadranlar harekete geçer. 
İç aydınlatma ile beraber sürücü farklı bir dünyaya adım atar ve seyahat böylece başlamış olur. 



KONFORDAN 
ÖDÜN VERMEYEN 
EŞSİZ VE DİNAMİK 
SÜRÜŞ DENEYİMİ
Citroën DS5’te, yay ve amortisörlerin 
kontrol kolaylıkları korundu, yolu 
‘‘okuyacak’’ şekilde geliştirildi. DS5, yolu 
kavrar ve her türlü yol koşulunda güven 
verir. Citroën DS5’in kesin ve hassas 
direksiyonu dinamik özelliklere katkı 
sağlar.



PAYLAŞILAN 
KONFOR
Citroën DS5 tüm duyulara hitap eder. 
Sahip olduğu 10 hoparlörle Denon Hi-Fi 
sistemi, beklentileri yüksek müzikseverler 
için kabini bir oditoryuma dönüştürür. 
9+1 hoparlörlü CD MP3 RDS sisteminin 
ses mekansallaştırma sistemi gerçek 
dinleti keyfini garanti eder.







GÜVENLİKTEN 
HUZURA GİDEN YOL 
Citroën DS5, iyileştirilmiş öngörme 
kabiliyeti olan Şerit İhlal Uyarı Sistemi’ne de 
(AFİL) sahiptir. Kapı aynasına yerleştirilmiş 
görünmez minyatür bir kamerayı ve dijital 
görüntülemeye dayanan bir çizgi tanıma 
sistemini kullanan bu sistem, otomobil 
80 km/hız sınırının üzerine çıktığında 
bunu fark eder ve sürücü koltuğundaki 
titreşim mekanizmasını devreye alır. 



Citroën DS5’in ikisi dizel biri benzinli olmak 
üzere üç Euro 5 motor seçeneği mevcut. 
CO2 emisyonlarını %15’e kadar azaltan yeni 
nesil dizel motor 1.6 e-HDi 115 HP BMP6 
ve dikkat çekici performanslar sergileyen 
direkt enjeksiyonlu, turbo kompresörlü 1.6 
THP 156 HP BVA. Üçüncü olarak 2.0 L 
hacimli, direkt enjeksiyonlu, turbo dizel 
motor seçeneği bulunuyor.

ARKA TAMPONUN DİNAMİZMİ 
Arka tampona entegre iki ince boru açıkca gösteriyor ki, Citroën DS5’in detaylara verdiği önem, 
karakterini ve kişiliğini ortaya çıkarıyor. 



RENKLER, DÖŞEMELER VE JANTLAR

Sedefli Beyaz Bronz Kahve Gümüş Gri Fırtına  Gri

11BB28 11BB42

Kurşuni Gri Nil Mavi Siyah

11BB33 11BB34 11BB35

Broşürde yer alan renkler gerçeğinden farklılık gösterebilir.



Yolculuklarınızda tam güvenlik için Citroën modelleri son nesil 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 güzergâh üzerinde aracı kontrol eder.

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

AFIL (Şerit İhlal Uyarı Sistemi): Düz veya kesik çizgileri tanıyabilen bir kamera sayesinde karayolları zeminindeki çizgilerin istem dışı geçilmesini algılayan sistemdir. 
Güvenli bir sürüş için kamera görüntüyü analiz eder ve sürücünün dikkatinin azalması ve aracın sapması durumunda (hız 80 km/s’in üzerindeyken) devreye bir uyarı 
sokar.

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 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



CITROËN: SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

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 
aksesuarla ilgili işlemlerinizde randevusuz hizmet.

• YEDEK CITROËN’İM
Atölyede aracınızla ilgili işlemler devam ederken 
işlerinizi aksatmamanız 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 işgünü 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.



GELECEKTEN 
GÜNÜMÜZE
GELEN





www.citroen.com.tr
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