
NOVO CITROËN C5 AIRCROSS
HÍBRIDO PLUG-IN, GASOLINA OU DIESEL



NEW_C5_AIRCROSS_2202_PT_64P page 2 NEW_C5_AIRCROSS_2202_PT_64P page 3

Revelação do “toque francês”  
nos anos 90, com o seu «Joli  
Dragon», “Le Tone” dedica-se  
à música durante 15 anos,  
para depois se converter de  
forma gradual para a área da  
ilustração desenhada.  
Desde 2011, as suas criações 

levaram-no a expor o seu trabalho particularmente  
no “Centre Pompidou”. Admirador de artistas  
que dominam a cor, “Le Tone” admite ter uma  
admiração pelo “preto e branco”, que utiliza  
para contar as histórias simples que desenha  
nos seus cadernos.

A Citroën revoluciona a paisagem 
automóvel com a Tração Dianteira. 
Este veículo dispõe também de uma 
particularidade que lhe dará nome: 
as rodas motrizes são as dianteiras.

A Citroën lança o “Tub”, com uma  
conceção moderna, incluí, entre  
outras particularidades, uma porta  
lateral de correr para facilitar a carga.  
É o “Type H” que será o seu sucessor  
em 1948. 

Chegou a hora dos veículos ligeiros, 
ágeis, como o caso do “Ami 6” e o 
“Dyane”, sem esquecer o “Méhari”, 
veículo original para todo o tipo de  
utilização e todo o terreno.

Exposto no salão automóvel em 1955, 
o DS faz figura de “OVNI” e a sua linha 
aerodinâmica atrai todas as atenções. 
Desenhado por Flaminio Bertoni, o seu 
aspeto futurista confere-lhe o apelido 
de “disco voador”.

1934 1939 1948 1955 1968
O 2 CV é conhecido por ser  
“um veículo económico e seguro,  
capaz de transportar 4 pessoas  
com o máximo conforto e 50 kg  
de bagagem”.

2019
19_19 Concept é um objeto de design 
espetacular, 100% elétrico e inspirado 
na aeronáutica. Ele eleva o conforto ao 
extremo, criando um verdadeiro salão 
sobre rodas, apoiado em suspensões 
inteligentes. Este disponibiliza uma 
autonomia de 800 km, uma condução 
autónoma e um Assistente Pessoal.

A Citroën lança o CX. Uma compilação 
das evoluções técnicas da Marca, este 

veículo disponibiliza um conjunto motor 
localizado na dianteira, suspensões 

hidropneumáticas com altura constante, 
um óculo traseiro concavo e um painel 

de bordo futurista. Inovações que lhe 
asseguram uma carreira brilhante. 

1974

Com a sua aparência e estilo moderno, o GS  
permanecerá por muito tempo como um dos mais 
aerodinâmicos e confortáveis no mercado. Este 
sedan, equipado com um motor de 4 cilindros 
e suspensão hidropneumática, vendeu cerca de 
2,5 milhões de unidades.

1970
Desde 1919 até aos 
dias de hoje, descubra 
os modelos de exceção 
que fizeram a História 
da Citroën.
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NOVO CITROËN C5 AIRCROSS
HÍBRIDO PLUG-IN, GASOLINA OU DIESEL

GAMA

100% ÉLETRICO OU HÍBRIDO PLUG- IN

CITROËN AMI
ÉLETRICO

CITROËN Ë-BERLINGO
ÉLETRICO

(TAMANHO M/XL)

CITROËN C5 AIRCROSS 
HÍBRIDO PLUG-IN

A CADA UM  
O SEU CITROËN

Aprecie as sensações de conforto e bem-estar a bordo, seja na cidade ou em 
estrada. Valores sempre vivos e que, desde sempre fazem parte da Citroën. 
Atualmente, a Citroën disponibiliza-lhe uma gama diversificada e proporciona-lhe 
uma escolha entre veículos térmicos e elétricos. 

(TAMANHO XS/M/XL)

CITROËN Ë-SPACETOURER
ÉLETRICO

CITROËN C5 X
HÍBRIDO PLUG- IN

CITROËN Ë-C4
ÉLETRICO

CITROËN 
C3 AIRCROSS

CITROËN C5 X

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN C4CITROËN C1 CITROËN C3

CITROËN 
C5 AIRCROSS
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3 TIPOS DE MOTORIZAÇÕES
A escolha da energia, entre híbrido plug-in,  
diesel ou gasolina.
PAG 10 -15

Um interior refinado e elegante, concebido para acolher  
e reunir os passageiros.

ESPIRITO “CASULO”

PAG 30 - 31
O seu portão da bagageira com sistema de acesso mãos-livres 
permite abri-lo através de um simples gesto com o pé. 

A BAGAGEIRA MAIS GENEROSA 
DO SEU SEGMENTO

PAG 40 - 41

HABITABILIDADE E 
MODULARIDADE EXCECIONAL
Estes 3 bancos traseiros são: deslizantes,  
rebatíveis e inclináveis.
PAG 38 - 41

O único veículo do seu segmento, equipado com 3 bancos 
individuais e de igual largura. 

3 VERDADEIROS 
LUGARES TRASEIROS

PAG 38 - 39

Através da aplicação My Citroën, o seu veículo passa  
a ser programável.

CONECTIVIDADE  
DE ÚLTIMA GERAÇÃO

PAG 44 - 47

Onde se encontra o sistema “Highway Drive Assist”, 
primeiro passo no caminho para a condução semiautónoma.

TECNOLOGIAS PARA SUA 
SEGURANÇA

PAG 48 - 51

Com uma nova dianteira, dinâmica e uma assinatura  
luminosa traseira, totalmente repensada.

DESIGN CHEIO DE ENERGIA 

PAG 16 - 21

SUSPENSÃO CITROËN 
ADVANCED COMFORT®

Estas suspensões exclusivas, procuram um efeito  
“tapete voador”.
PAG 32 - 33

BANCOS ADVANCED COMFORT
Para uma sensação de conforto, única, como numa  
sala sobre rodas.
PAG 34 - 35

DEZ ATRIBUTOS 
ESSENCIAIS

ESSENCIAIS6 7
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INDÍCE

INDÍCE
P. 10 MOTORIZAÇÕES
P. 16 ESTILO
P. 28  BEM-ESTAR
P. 42  TRANQUILIDADE
P. 60  PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
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MOTORIZAÇÕES

ATÉ 55 KM* DE 
AUTONOMIA

CARREGAMENTO 
COMPLETO EM 2H

CONSUMO MISTO DE 
1,4 L/100KM**

225 CV DE POTÊNCIA 
ACUMULADA

CAIXA DE VELOCIDADES 
AUTOMÁTICA EAT8

EMISSÕES DE CO2 A 
PARTIR DE 130 G/KM

CONSUMO EM CICLO 
COMBINADO/MISTO, A 

PARTIR DE 4,9 L/100KM***

MOTORES GASOLINA 
PURETECH E DIESEL BLUEHDI

*Autonomia em modo Electric, entre 54 e 55 km, consoante as, opções que equipam o veículo. A autonomia pode variar em função das condições reais de utilização. 
**Valor compreendido entre 1,4 L/100 km e 1,5 L/100 km, consoante as, opções que equipam o veículo. ***Norma WLTP

ESCOLHA DA 
MOTORIZAÇÃO
HÍBRIDO PLUG-IN, GASOLINA OU DIESEL

Novo Citroën C5 Aircross disponibiliza a possibilidade de escolher a motorização mais adaptada ao seu tipo de utilização e ao  
seu modo de vida. Qualquer que seja a versão, cada uma delas apresenta características idênticas no que respeita a conforto, 
design, funcionalidade e sentido prático a bordo.  
Polivalente, o Novo C5 Aircross Híbrido Plug-in permite desfrutar do prazer de condução 100% elétrica e permite o acesso a 
todas as zonas à de circulação restrita nos centros das cidades. Para os trajetos mais longos, o motor térmico assume o controlo.

VERSÃO HÍBRIDO PLUG-IN VERSÃO TÉRMICA

10 11
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MOTORIZAÇÕES

O Novo C5 Aircross Híbrido Plug-in conjuga todas as vantagens de uma condução 100 % elétrica para 
os trajetos do dia-a-dia, com a autonomia proporcionada pelo seu motor térmico para as deslocação 
mais longas. A caixa automática de 8 velocidades eletrificada ë-EAT8 otimiza as passagens de caixa, 
reforçando desta forma, a suavidade e agradabilidade de condução, tanto para o condutor como para  
os passageiros. Esta caixa de velocidades contempla dois modos de travagem regenerativa, um deles, 
clássico, em posição D (Drive), e um segundo, mais dinâmico, designado por modo B (Brake), que 
permite uma amplificação da recuperação de energia disponível nas fases de travagem e desaceleração.  
Além disto, localizado de forma ideal na consola central, o seletor permite escolher o modo de 
condução: Electric, Hybrid ou Sport.
Quando o veículo circula em modo Electric, acende-se uma luz azul na parte inferior do retrovisor 
interior eletrocromático, bem visível do exterior, para que seja claramente identificada em circulação. PL

UG
IN

M
O
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RI

ZA
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ÍB
RI

DA

MODO ELECTRIC 

O veículo circula em modo 100% elétrico, até aos 
135 km/h, fazendo com que desfrute de um silêncio 
absoluto e uma suavidade de circulação, excecional.  
Além disto, ele apresenta uma autonomia que pode 
atingir os 55 km*, sendo que, esta se encontra perfeit- 
amente adaptada à maioria dos trajetos do dia-a-dia.

MODO HYBRID 

A gestão entre o motor elétrico e o motor térmico 
faz-se automaticamente, por forma a garantir uma 
eficiência otimizada.

MODO SPORT 

O Novo Citroën C5 Aircross Híbrido Plug-in 
proporciona performances otimizadas, devido ao 
motor elétrico que vem dar um “boost” ao motor 
térmico, por forma a obter uma potência acumulada 
de 225 cv e um binário acumulado de 360 Nm.

*Autonomia em modo Electric, entre 54 e 55 km, consoante as opções equipadas no veículo. A autonomia pode variar em função das condições reais de utilização.  

12 13
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MOTORIZAÇÕES

GASOLINA 
E DIESEL
O Novo Citroën C5 Aircross dispõe de uma gama de 
motorizações Euro 6, eficientes e de excelente performance,  
todas elas de última geração, para desfrutar de vantagens ao  
nível do prazer de condução. Este pode estar equipado com o 
motor a gasolina, PureTech 130 S&S CVM6 ou EAT8, ou então, 
com o motor a diesel, BlueHDi 130 S&S VVM6 ou EAT8.

MOTORIZAÇÕES14 15
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ESTILO

ESTILO
NOVA DIANTEIRA, DINÂMICA
O Citroën C5 Aircross apresenta uma nova dianteira que reforça  
o seu caráter robusto. Tipicamente Citroën, a assinatura luminosa 
LED em “V”, fina e esculpida, cria um efeito 3D através de “teclas  
de piano”. Os discretos faróis LED Vision prolongam, de forma visual,  
a grelha em preto brilhante. Todo em linhas esculpidas e esculturais,  
ele distingue-se através de uma integração de cromados, que são 
alusivos a barras e os chevrons em preto brilhante, com um friso 
cromado na parte central. As entradas de ar principais, são 
acompanhadas e destacadas por linhas mais esguias que esculpem  
o para-choques. As entradas de ar laterais, reforçam a componente 
aerodinâmica e tornam o veículo, visualmente mais largo. 
Por último, um difusor, em preto brilhante ou alumínio brilhante, 
reforça o caráter SUV e destaca a dianteira, com mais status, 
dinamismo e robustez.  
Em perfeita harmonia e coerência com este novo design, o Citroën  
C5 Aircross recebe novas óticas traseiras em LED com efeito 3D.

16 17
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ESTILO

CARÁTER À SUA IMAGEM
O Novo Citroën C5 Aircross afirma a sua 
personalidade através e um capô alto e 
horizontal, rodas de grande diâmetro 
(720 mm), altura ao solo mais elevada, os 
Airbump® e as barras de tejadilho. Uma 
elegante assinatura cromada em “C” circunda 
os grandes vidros laterais e reforçam o aspeto 
“flutuante” do tejadilho. Para personalizar o 
seu Novo Citroën C5 Aircross, tem à sua 
disposição, 6 cores de carroçaria, onde se 
encontram o Azul Éclipse, metalizado e pérola. 
Também se encontra disponível, uma oferta de 
tejadilho em bi-ton preto e 3 Packs Color, Preto 
Brilhante, Cromado Escuro ou Azul Eletrizante.RO
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PROTETOR EM 
TODAS AS 
CIRCUNSTÂNCIAS
GRIP CONTROL COM HILL ASSIST DESCENT* 
Confortável em todo o tipo de terrenos, o Novo Citroën C5 Aircross desfruta  
de uma tração reforçada com o Grip Control. O sistema possui 5 modos  
de aderência que se ativam através do seletor de modos de condução, que se 
encontra localizado na consola central. O modo selecionado é apresentado  
no ecrã tátil. Para que a segurança esteja sempre otimizada em situações  
de descida, a tecnologia Hill Assist Descent reduz o risco do veículo deslizar  
ou embalar (ganhar velocidade), tanto em situações de avançar em frente,  
como em marcha atrás. Esta função ativa-se através de um botão que também  
se encontra localizado na consola central.

*Unicamente disponível com a caixa automática EAT8. 
Não disponível no Novo Citroën C5 Aircross Híbrido Plug-in.

ESTILO20 21
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ESTILO

INTERIOR 
REFINADO
HABITÁCULO ESPAÇOSO E ACOLHEDOR
Desde o momento em que abre as portas, o interior do Novo Citroën C5 Aircross 
transmite uma sensação de conforto, tranquilidade e espaço. Basta ocupar o seu 
lugar, para se sentir, imediatamente, valorizado e protegido, devido à sua posição 
de condução elevada e ao seu habitáculo espaçoso e estatutário.  
O seu painel de bordo, todo ele “muito” horizontal, integrando o novo ecrã tátil  
HD de 10”*.  
Os materiais, inspirados no universo das viagens e das bagagens, revela-se 
agradável, tanto à vista, como ao toque.  
A aliança entre as decorações em preto brilhante e as inserções em cromado,  
assim como os pespontos dispostos de forma elegante, são o testemunho da 
atenção que foi dada a cada detalhe. 
Como para o exterior, o interior adapta-se aquilo que gosta, devido a um vasto 
leque de opções à sua escolha, desde texturas de qualidade, tecido 3D com  
couro Paloma perfurado, passando pela opção de Alcantara®.

*Consoante a versão

22 23
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ESTILO

O Novo C5 Aircross disponibiliza 5 novos 
ambientes, que criam, a bordo, uma atmosfera 
elegante e dinâmica. Todos apresentam novos 
pespontos azuis, presentes nos bancos, painel  
de bordo e painéis das portas. 
Exceto o ambiente de série, cada um deles está 
equipado com bancos Advanced Comfort, por 
forma a obter um conforto otimizado, quando 
sentado e em circulação. 

O ambiente de série, sóbrio e obre e limpo, 
apresenta os bancos em Tecido Sílica Cinzento, 
destacado por um apontamento em azul. 

O ambiente Wild Black 
Ele mistura de forma harmoniosa o novo tecido 
estruturado em preto Flamine, muito moderno, 
com um tecido com efeito de couro cinzento  
na parte superior dos bancos, o que amplifica  
a sensação de espaço a bordo.

O ambiente Urban Black 
Ele exprime um verdadeiro dinamismo, através  
da associação de Alcantara® preto e um tecido  
co efeito couro preto.

O ambiente Metropolitan Black 
Ele “joga a carta” da elegância e do refinamento, 
com os bancos revestidos com um novo couro 
preto, associado a um tecido com efeito couro 
cinzento na parte superior dos encostos.

O ambiente Hype Black 
Este ambiente topo de gama conjuga de forma 
subtil o novo couro Paloma preto perfurado,  
e o couro Nappa azul escuro na parte superior dos 
bancos e outros materiais de acompanhamento. 
Este vê-se adornado com um pesponto azul, 
especifico e com padrão “chevrons”. Este toque  
de exclusividade também integra a regulação 
elétrica com memória, para o banco de condutor, 
e um sistema de massagens multiponto através  
de 8 bolsas pneumáticas repartidas pelo encosto 
deste último, assim como do passageiro.
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SUV CITROËN C5 AIRCROSS C-SERIES

SUV CITROËN C5 AIRCROSS
S É R I E  S P É C I A L E  C - S E R I E S

CL 19.036.002_RAJOUT

CL 19.036.006

CL 19.036.005

CL 19.036.003

CL 19.036.004

SUV CITROËN C5 AIRCROSS C-SERIES

SUV CITROËN C5 AIRCROSS
S É R I E  S P É C I A L E  C - S E R I E S

CL 19.036.002_RAJOUT

CL 19.036.006

CL 19.036.005

CL 19.036.003

CL 19.036.004

CITROËN C5 AIRCROSS C-SERIES

NOVO CITROËN C5 AIRCROSS
SÉRIE ESPECIAL C-SERIES

Concebido com a cores emblemáticas, materiais específicos e 
equipamentos tecnológicos ao serviço de um estilo e conforto 
únicos, a série especial Citroën C-Series associa todas as 
facetas do espírito Citroën. Uma personalização nomeada em 
referência ao C da Marca, com um Conforto excecional que a 
distingue há mais de cem anos, assim como o Caráter 
inegável de todos os seus modelos.

O caráter energético do Novo Citroën C5 Aircross e a sua oferta  
de personalizações nas várias versões, encontram-se reforçadas,  
face a esta série especial “C-Series”. Este vai estrear uma nova cor  
nos Pack Color, com o Bronze Anodizado. Esta cor encontra-se  
aplicada nos Airbump® e nas entradas de ar do para-choques.  
Nas laterais dianteiras, temos um badge com a designação “C-Series”,  
que vem reforçar o design distintivo desta série especial.  
Nas cores exteriores, junta-se ainda uma oferta bi-ton nas cores  
exteriores da carroçaria, associando um teto Preto Perla Nera.  
No interior, o Novo Citroën C5 Aircross C-Series disponibiliza  
o ambiente Wild Black que integra os bancos Advanced Comfort  
para maior conforto do condutor e todos os passageiros.  
O Novo Citroën C5 Aircross C-Series também existe em versão  
híbrida plug-in.

26 27
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BEM-ESTAR

BEM-ESTAR
PARA UM CONFORTO MÁXIMO

A Citroën desenvolveu um programa completo com o objetivo de proporcionar o máximo conforto sem 
precedentes para o motorista e seus passageiros. Chamado CITROËN ADVANCED COMFORT ®,  
este programa consiste em fornecer soluções inovadoras, tecnológicas e inteligentes a serviço do  
bem-estar. Todas as expectativas do usuário são, portanto, levadas em consideração, confirmando  
a legitimidade da Citroën em termos de conforto automotivo. Quatro temas principais ditam esta 
engenharia de bem-estar: o efeito casulo, praticidade, fluidez e serenidade.

FILTRAR 
TODAS AS SOLUÇÕES

ALIVIAR CARGA
MENTAL

FACILITAR
A VIDA A BORDO

FLUIDEZ
NA UTILIZAÇÃO

28 29
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BEM-ESTAR

ESPIRITO
"CASULO"

LUMINOSIDADE E SUAVIDADE PARA TODOS
O Novo Citroën C5 Aircross inova através do seu conforto 
global, tipicamente Citroën. O teto panorâmico, com 
dimensões generosas, busca uma luminosidade excecional 
e uma sensação de bem-estar, tanto para o condutor, como 
para todos os passageiros, fazendo, de cada trajeto, uma 
experiência completa e global.  
A bordo, cada um desfruta de um isolamento excecional 
face aos barulhos exteriores: os ruídos de rolamento e os 
ruídos aerodinâmicos foram reduzidos, através dos vidros 
laminados com filtro acústico*, com o dobro da espessura  
e com uma camada isoladora.  
Para um conforto otimizado, o Novo Citroën C5 Aircross 
também se encontra equipado com um sistema de 
purificação de ar do habitáculo, AQS* (Air Quality System), 
que deteta a poluição do ar exterior, filtrando-o e ajustando 
automaticamente o modo de circulação de ar no habitáculo.

*Consoante a versão.
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SUSPENSÃO
CITROËN
ADVANCED 
COMFORT®

UM EFEITO “TAPETE VOADOR”
Desenvolvido em exclusivo mundial pela Citroën, as suspensões do Novo  
Citroën C5 Aircross oferecem um conforto de rolamento, inédito. Esta inovação, 
permite filtrar e absorver as imperfeições mais significativas, tais como pequenas 
irregularidades da estrada, por forma a dar a sensação de a estar a sobrevoar, 
assegurando, sempre, um controlo e dinamismo excecionais.  
Na versão híbrida plug-in, o Novo Citroën C5 Aircross desfruta e um eixo  
traseiro multibraços, que assegura um equilíbrio perfeito, independentemente  
das condições exteriores.

QUALIDADE DE ISOLAMENTO EXCECIONAL
Enquanto que as suspensões clássicas são compostas por um amortecedor, uma mola 
e um batente mecânico, as suspensões Citroën Advanced Comfort® adicionam-lhe  
2 batentes hidráulicos de um lado e do outro, um de extensão e outro de compressão.

BEM-ESTAR32 33
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UMA SALA SOBRE RODAS 
De última geração em matéria de conforto, o Novo Citroën  
C5 Aircross vê-se equipado com bancos e encostos largos,  
com um novo design, em forma de cápsula, inspirada no universo 
do mobiliário. A sua confeção inovadora, mistura uma espuma  
de alta densidade no centro do banco e uma espuma texturada 
com uma espessura de 15 mm à superfície, garantindo de forma 
permanente, um assento com suporte e suave, sem nenhum efeito 
de desgaste (flacidez) com o passar do tempo. Todo o conjunto 
proporciona um conforto de rolamento, como nunca vimo num 
veículo, apreciável, tanto nos pequenos, como nos longos trajetos.

BEM-ESTAR

BA
N

CO
S 

AD
VA

N
CE

D
 

CO
M

FO
RT

34 35



NEW_C5_AIRCROSS_2202_PT_64P page 36 NEW_C5_AIRCROSS_2202_PT_64P page 37

BANCOS COM SISTEMA DE MASSAGENS* 
Novo Citroën C5 Aircross disponibiliza um conforto postural  
ao melhor nível, um apoio e suporte reforçado, regulação de altura 
dos bancos dianteiros, assim como, apoios de cabeça dianteiros, 
reguláveis em altura e profundidade. Além do aquecimento,  
os bancos dianteiros do Novo C5 Aircross dispõem de um sistema 
de massagens multiponto, que funciona com base em 8 bolsas 
pneumáticas distribuídas pelo encosto. Este sistema, permite  
ao condutor e ao passageiro, escolher, através do ecrã tátil,  
um dos 5 programas disponíveis: estes combinam a massagem 
lombar, das costas e dos ombros.

ARRUMAÇÃO INTELIGENTE 
Bem-estar a bordo, também é, dispor de um espaço para colocar 
tudo o que precisa. Esta é a razão, pela qual, o Novo Citroën  
C5 Aircross dispõe de inúmeros espaços de arrumação, práticos  
e funcionais. Entre o grande espaço refrigerado que se encontra,  
por baixo do apoio de braço central, o porta luvas e os grandes 
espaços de arrumação nas portas, este responde aos vários tipos  
de utilização.  
À frente da consola central, temos um grande espaço, dedicado à 
conectividade e que integra 2 duas portas USB e um carregamento 
sem fios por indução* para smartphone.

*Em opção.

BEM-ESTAR
A BORDO
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BEM-ESTAR

CONFORTO PARA TODOS 
Com os seus 3 bancos individuais na traseira,  
o Novo Citroën C5 Aircross distingue-se no seu 
segmento. Através da sua largura idêntica, assegura  
o mesmo conforto, tanto para o passageiro do  
meio, como para os outros ocupantes.  
Inclináveis, eles disponibilizam 5 posições diferentes, 
para obter um conforto otimizado. Deslizantes em 
150 mm, este otimizam o espaço a bordo ou o volume 
de bagageira, consoante as sua necessidades. 
Rebatíveis, eles permitem criar um verdadeiro piso plano.3 
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ACESSO 
MÃOS-LIVRES
O volume da bagageira do Novo Citroën C5 Aircross é de 580 L, extensível  
até 720 L com os bancos traseiros avançados ao máximo, o que faz com que 
tenha a maior bagageira do seu segmento. Pode atingir os 1 630 L quando os 
bancos traseiros se encontram rebatidos. O conjunto permite obter u verdadeiro 
piso plano, através do seu piso ajustável em 2 posições.  
Na versão híbrida plug-in, o volume da bagageira mantem-se o maior do 
segmento, oscilando entre 460 L a 600 L. Além disso, disponibiliza um 
engenhoso espaço de arrumação dedicado ao cabo de carregamento, articulado 
e por baixo do piso.  
Para aceder de forma facilitada à bagageira, o veículo encontra-se equipado  
com sistema de acesso mãos-livres* no portão da bagageira, que permite abri-lo 
através de um simples gesto com o pé por baixo do para-choques traseiro. 

*Consoante a versão.

Além de oferecer um habitáculo excecional, o espaço interior do Novo 
Citroën C5 Aircross pode ser organizado de acordo com o que pretender, 
devido aos seus bancos traseiros deslizantes, inclináveis e rebatíveis.

VOLUME DA 
BAGAGEIRA
ABAIXO DA  

PRATELEIRA DE 
580 ATÉ 720 L

VERSÃO TÉRMICA

VOLUME DA 
BAGAGEIRA
ABAIXO DA  

PRATELEIRA DE 
460 ATÉ 600 L

VERSÃO HÍBRIDA PLUG-IN

BEM-ESTAR40 41
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TRANQUILIDADE

TRANQUI-
LIDADE
PARA SEU CONFORTO E SEGURANÇA 
Para fazer com que todos os seus trajetos sejam momentos de tranquilidade, o Novo 
Citroën C5 Aircross assegura-lhe uma perfeita continuidade entre o seu universo digital 
e o seu veículo, através de avançadas tecnologias de conectividade. A estes sistemas 
intuitivos, juntam-se os inúmeros equipamentos de ajuda à condução, verdadeiramente 
úteis, que melhoram a segurança e facilitam a condução no dia-a-dia.
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TRANQUILIDADE

UM ECRÃ TÁTIL MAIS ERGONÓMICO E MAIS LEGÍVEL
O novo ecrã tátil de 10” HD em preto brilhante com ecrã 
capacitivo* que encontramos no Novo Citroën C5 Aircross 
proporciona uma reatividade e uma facilidade de utilização 
equivalentes às de um smartphone. Conferindo estilo  
ao painel de bordo, este convida, nomeadamente e sem  
retirar o olhar da estrada, a utilizar o My Citroën Drive. 
Associado aos serviços conectados TomTom, este  
sistema de navegação 3D permite ter as informações  
de trânsito em tempo real, a localização dos parques  
de estacionamento e das estações de serviço, os preços  
dos combustíveis, assim como a sinalização das zonas  
de perigo. Além disso, as informações relacionadas  
com a climatização, estão acessíveis de forma permanente  
neste novo ecrã tátil.  
A isto juntam-se as informações meteorológicas e a pesquisa  
local dos pontos de interesse. Tudo se encontra à sua 
disposição para o ajudar a chegar ao seu destino com  
toda a tranquilidade.  
 
*Consoante a versão.

CONTADOR DIGITAL COM APRESENTAÇÃO TFT 
O Novo Citroën C5 Aircross também está equipado com painel de 
instrumentos digital TFT de 12,3” personalizável. Este proporciona uma 
leitura excecional das informações de condução, que pode configurar, em 
função das suas preferências, de acordo com 5 modos e 3 ambientes 
(Azul, Castanho e Vermelho).TE
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TRANQUILIDADE

MY CITROËN ASSIST
Este serviço de chamadas de emergência e assistência com localização 
geográfica, gratuito, sem subscrição e disponível 24 horas por dia e 7 dias  
por semana, assegura o envio dos meios de socorro apropriados, seja de 
forma automática ou pressionando o botão de emergência ou assistência.  
Especialmente enriquecido para os veículos elétricos, o My Citroën Assist 
também apresenta os POI das zonas de carregamento e uma representação 
da zona (raio) de cobertura em modo 100 % elétrico, em função do nível  
de carga da bateria. Tudo se encontra à sua disposição para o ajudar a chegar  
ao seu destino com toda a tranquilidade.

MY CITROËN PLAY
Através desta função, compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay®,  
o ecrã tátil permite duplicar a informação apresentada no seu smartphone 
para obter os itinerários, controlar as chamadas, enviar mensagens e ouvir 
música com toda a tranquilidade, tudo isto, sem desviar o olhar da estrada. 
Em função do modelo, as aplicações podem ser comandadas por voz para  
que nunca desvie o olhar da estrada.

MY CITROËN APP
Através da aplicação My Citroën, instalada no seu smartphone, pode 
controlar, à distância, determinadas funções do seu Novo Citroën C5 Aircross, 
como por exemplo, a localização geográfica.  
Na versão híbrida plug-in, esta também permite o agendamento do 
carregamento e do pré-condicionamento térmico para obter um habitáculo  
à temperatura ideal no momento do arranque, ou ainda, consultar  
a autonomia elétrica.

MOBILIDADE 
SIMPLIFICADA

46 47



NEW_C5_AIRCROSS_2202_PT_64P page 48 NEW_C5_AIRCROSS_2202_PT_64P page 49

TRANQUILIDADE
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Adaptado a todos os tipos de estrada, este sistema* permite ao condutor,  
delegar a condução de forma parcial. Basta selecionar uma velocidade acima  
dos 30 km/h, para que, o sistema mantenha o posicionamento do Novo Citroën 
C5 Aircross na via de circulação, seguindo as linhas que se encontram marcadas 
no piso. Associado ao regulador de velocidade adaptativo com função Stop & Go, 
agora, o seu veículo pode, parar e arrancar novamente, em função do veículo que 
se encontra à sua frente. O condutor já não tem necessidade de gerir a velocidade 
ou a trajetória, estas funções são asseguradas pelo Novo Citroën C5 Aircross.  
De referir que, para se manter ativo, as mãos do condutor devem-se manter no 
volante. Evidentemente, é possível recuperar a controlo a qualquer momento.  

*Consoante a versão.
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TRANQUILIDADE

SEGURANÇA E BEM-ESTAR A BORDO

REGULADOR DE VELOCIDADE ADAPTATIVO COM 
FUNÇÃO STOP & GO*

ACESSO E ARRANQUE MÃOS-LIVRES*

PARK ASSIST **

VISÃO 360** SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE ÂNGULO MORTO*

ACTIVE SAFETY BRAKE

Esta função facilita as manobras, ao apresentar, no ecrã tátil, uma vista aérea 
do veículo e do ambiente envolvente a 360°. Esta tecnologia propões 3 vistas 
diferentes, selecione a que mais se adapta à manobra em curso. A vista que 
pretender, também pode ser escolhida de forma manual.

Com a ajuda de uma câmara e de um radar, o dispositivo deteta o veículo  
que circula à sua frente e mantem automaticamente a distância de segurança 
selecionada antecipadamente pelo condutor, atuando no travão e no acelerador, 
mesmo, até à imobilização completa do veículo. Este também poderá arrancar 
novamente, sem qualquer intervenção do condutor. Disponível em todas as 
versões equipadas com EAT8.

Muito útil nas estradas com várias vias de circulação, este sistema de vigilância, 
indica ao condutor a presença de um veículo no ângulo morto, através do 
acendimento de um led de cor laranja localizado nos retrovisores exteriores.

Este sistema permite trancar e colocar o veículo em funcionamento desde  
que tenha a chave consigo. O veículo reconhece o seu condutor assim que  
este aproxima. 

Este sistema é uma ajuda ativa ao estacionamento, em paralelo ou em 
perpendicular. Quando solicitado pelo condutor, este deteta automaticamente 
um espaço, em seguida controla a direção para estacionar o veículo com toda  
a segurança. Basta apenas engrenar a marcha atrás, acelerar e travar.

Este sistema de travagem de emergência, limita o risco de colisão. Ele funciona 
a partir de 5 km/h com objetos estáticos ou móveis e com os peões. Caso  
seja detetado algum tipo de risco de colisão, é emitido um alerta ao condutor.  
Caso não haja uma reação por parte deste, o sistema trava de forma automática 
o veículo.

Esta função suplementar do ESP, deteta movimentos de oscilação do  
reboque e atua sobre o sistema de travagem do veículo para os estabilizar e, 
está presente em todos os veículos equipados com sistema de reboque.

Além da tecnologias de ajuda à condução, descritas abaixo, 
o Novo C5 Aircross disponibiliza o Coffee Break Alert, o Travão  
de estacionamento elétrico, Alerta de Risco de Colisão, Alerta  
de Atenção do Condutor, Reconhecimentos alargado dos sinais  

e recomendação de velocidade, Alerta ativo de Transposição 
Involuntária de Linha, Ajuda ao arranque em plano inclinado, 
Iluminação estática de viragem, e Câmara de marcha atrás com  
Top Rear Vision*.

COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE LUZES DE MÁXIMOS* CONTROLO DE ESTABILIDADE DE REBOQUE** 
Esta função realiza a comutação entre luzes de estrada (máximos) e luzes de 
cruzamento (médios), em função do trânsito, quando são detetados veículos 
em aproximação de frente ou a ultrapassar. Este sistema confere uma 
iluminação otimizada em condução noturna. 

*Dependendo da versão. **Em Opção.
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TRANQUILIDADE

Novo Citroën C5 Aircross Híbrido Plug-in se distingue pela sua grande 
facilidade de utilização. Quando o veículo circula em modo Electric, 
acende-se uma luz azul na parte inferior do retrovisor interior eletrocromático, 
bem visível do exterior, para que seja claramente identificada em circulação.  
O cabo de carregamento é acondicionado num espaço de arrumação 
dedicado para este efeito e localizado por baixo do piso da bagageira.  
A zona de carregamento, está localizada na traseira esquerda do veículo. 
Esta integra um led para acompanhar o processo de carregamento: branco 
para indicar o modo acolhimento, verde intermitente para quando o 
carregamento está em curso, verde fixo quando o carregamento terminou, 
azul no caso de carregamento programado. Após carregamento completo,  
o motor elétrico apresenta uma autonomia máxima de 55 km.  
Para uma utilização otimizada, é aconselhado efetuar o carregamento do 
Novo Citroën C5 Aircross Híbrido Plug-in, todos os dias.  
De referir que, a Citroën dá uma garantia da bateria do motor elétrico,  
pelo período de 8 anos ou 160 000 km ou 70% da capacidade inicial.

HÍBRIDO PLUG-IN
PENSADO PARA LHE 
FACILITAR A VIDA

52 53



NEW_C5_AIRCROSS_2202_PT_64P page 54 NEW_C5_AIRCROSS_2202_PT_64P page 55

TRANQUILIDADE
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O carregamento da bateria com uma capacidade de 13,2 kw localizada  
por baixo dos bancos traseiros, distingue-se pela sua simplicidade:   
Numa tomada standard, a bateria carrega em 7 horas ou em 4 horas  
(tomada do tipo Green’Up).  
Numa Wall Box 32 A com o carregador opcional de 7,4 kW,  
o carregamento terá uma duração aproximada de 2 horas.  
 
Para o acompanhar na instalação da sua solução de carregamento,  
a Citroën selecionou dois parceiros: ZEBorne e ZEplug. Terá a segurança  
e garantia de obter uma instalação de qualidade, ao melhor preço e respondendo  
a todos os critérios de elegibilidade para apoios governamentais.
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TRANQUILIDADE

INTERFACES 
DEDICADOS AO

HÍBRIDO
Por forma a manter-se permanentemente informado sobre o modo de tração 
híbrida e o seu funcionamento, o Novo Citroën C5 Aircross Híbrido Plug-in 
está equipado com um ecrã de 12,3” que contempla uma apresentação 
específica para a componente híbrida. Visualiza as informações essenciais, 
relacionadas com a circulação em modo híbrido, tais como, indicador de 
potência e autonomia disponível.  
 
O ecrã tátil de 10” também apresenta as informações especificas, tais como, 
o diagrama de fluxos de energia, as suas estatísticas de consumo, 
parâmetros do carregamento programado da bateria ou a função “e-save”, 
que permite prever uma reserva de energia elétrica (10 km/20 km ou 
bateria completa) para utilizar em qualquer momento, nomeadamente,  
em antecipação à passagem numa zona de circulação restrita.
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8 ANOS DE GARANTIA OU 160 000 KM 
PARA A BATERIA DE TRAÇÃO

2 
ASSISTÊNCIA CITROËN (CITROËN 
ASSISTANCE) – UMA CONDUÇÃO COM 
TODA A TRANQUILIDADE 24H POR DIA 
E 7 DIAS POR SEMANA

3 
CENTRO E-EXPERT – OS NOSSOS 
ESPECIALISTAS OCUPAM-SE DO SEU 
VEÍCULO E RESPONDEM A TODAS AS 
SUAS QUESTÕES

4 
CONTRATO E-SERVICE (RECOMENDADO) 
TODAS AS OPERAÇÕES DE 
MANUTENÇÃO, PEÇAS E SERVIÇO, 
ESTÃO INCLUÍDAS

5 
SOLUÇÃO DE CARREGAMENTO 
CERTIFICADA (RECOMENDADO), UMA 
GAMA COMPLETA DE WALL BOX 
INSTALADAS POR PROFISSIONAIS

6 
PROPOSTA DE SOLUÇÃO DE 
MOBILIDADE EM TODAS AS SITUAÇÕES

7 
ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DOS 
APLICAÇÕES PARA BENEFICIAR DA 
MELHOR EXPERIÊNCIA DE CONDUÇÃO

8 
COLOCAÇÃO DE 80 % DE CARGA NO 
VEÍCULO, EM CADA INTERVENÇÃO

9 
ESTIMATIVAS E MARCAÇÕES ONLINE, 
RESERVAR A SUA MARCAÇÃO E 
CALCULAR OS CUSTOS DE APÓS VENDA

10 
O SEU VEÍCULO É LIMPO EM CADA VISITA

TRANQUILIDADE

O SEU ESPAÇO 
PESSOAL 
NA APLICAÇÃO 
MY CITROËN
Mantenha-se conectado permanentemente 
através da aplicação My Citroën (faça download 
para o seu smartphone). Todo tipo de 
informações importantes sobre o seu veículo, 
podem desta forma, estar na palma da sua 
mão, tanto no que respeita à utilização,  
como à manutenção.

Desta forma, pode: 
• Localizar o seu veículo. 
• Fazer uma marcação na oficina. 
•  Consultar a documentação de bordo 

(manual de utilizador).
• Consultar o livro de manutenção. 
• Contactar a “Citroën Assistance”.

Adicionalmente, para o Novo C5 Aircross 
Híbrido Plug-in:
•  Aceder às informações essenciais relativas 

ao estado de carga da bateria, tempo  
de carregamento e restante autonomia  
do veículo. 

• Obter conselhos sobre o carregamento.  
•  Parametrizar o carregamento programado. 
• Iniciar o pré-condicionamento térmico. 
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AMBIENTE WILD BLACK

CROMADO ESCURO PRETO BRILHANTE AZUL ELETRIZANTE

CINZENTO PLATINIUM (M)AZUL ÉCLIPSE (N)

CINZENTO ACIER (M)

BRANCO NACRÉ (N)

6 CORES DE CARROÇARIA 5 AMBIENTES INTERIORES

3 PACKS COLOR

AMBIENTE DE SÉRIE AMBIENTE URBAN BLACK

AMBIENTE HYPE BLACKAMBIENTE METROPOLITAN BLACK

4 OFERTAS DE BI-TON *

(M): metalizado - (N): nacrée - As cores metalizadas e nacrée encontram-se disponíveis em opção. 
O conjunto de equipamentos descritos nesta brochura representam toda a tecnologia do Novo C5 Aircross. Os veículos Citroën, sendo comercializados na UE, a sua definição pode variar de um país para outro. Para conhecer 
em detalhe as definições e equipamentos disponíveis de série ou em opção, consulte o documento “Lista de Preços”, disponível para download no site citroen.pt.

*Teto Preto Perla Nera.

BRANCO BLANQUISE (O)

CINZENTO ACIER (M)

PRETO PERLA NERA (N)

CINZENTO PLATINIUM (M)

AZUL ÉCLIPSE (N)

BRANCO NACRÉ (N)

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS60 61



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

JANTESSELEÇÃO DE ACESSÓRIOS

Valores em milímetros.
*Espelhos da largura do veículo rebatidos / espelhos da largura do veículo desdobrados.
**Com barras longitudinais

SUPORTE DE BICICLETAS PARA O TEJA-
DILHO

CAPA DE PROTEÇÃO DE VEÍCULO

BAGAGEIRA DE TEJADILHO

easyWallbox

*Série Especial. (1) Os valores de consumo de combustível e emissões de CO2 indicados estão em conformidade com o procedimento de teste WLTP com base no qual os novos veículos foram homologados desde 1 de setembro de 2018.
Este procedimento WLTP substitui o European Driving Cycle (NEDC), que era o procedimento de teste usado anteriormente. Como as condições de teste são mais realistas, o consumo de combustível e as emissões de CO2 medidos pelo 
procedimento WLTP são, em muitos casos, superiores aos medidos pelo procedimento NEDC. Os valores de consumo de combustível e emissão de CO2 podem variar dependendo das condições reais de uso e
diversos fatores como: equipamentos específicos, opções e tipos de pneus. Não deixe de entrar em contato com o seu ponto de venda Citroën para obter mais informações. Para mais informações, acesse Citroën.fr – seção “Universo Citroën”. Para 
mais informações sobre consumo de combustível e emissões de CO2, consulte o guia prático intitulado "Consumo de combustível convencional e emissões de CO2 de automóveis novos de passageiros", disponível gratuitamente em todos os Pontos 
de Venda Citroën ou na ADEM E – A gência para o meio ambiente e gestão de energia (Edições, 2, quadrado L afayette, BP 406, F-49004 A ngers Cedex 01) ou em http://w w w.carlabelling. ademe.fr/
(2) Dados min – max, dependendo do equipamento

Motorizações
PureTech 130 
S&S BVM6

PureTech 130 
S&S EAT8

BlueHDi 130 
S&S BVM6

BlueHDi 130 
S&S EAT8

Hybride 
Rechargeable 
225 ë-EAT8

Live

Feel

Feel Pack

C- Series*

Feel 

Feel Pack

Shine

Shine Pack 

C- Series*

Live

Feel 

Feel Pack

Shine

C- Series*

Feel 

Feel Pack

Shine

Shine Pack

C- Series*

Feel 

Feel Pack

Shine

Shine Pack

C- Series*

Consommations (WLTP) (1)(2)

Velocidade baixa (l/100 km) 7,0 - 7,1 7,9 - 8,2 5,1 - 5,2 5,8 - 5,9 8,8 - 8,9

Velocidade moderada (l/100 
km)

6,0 - 6,1 6,4 - 6,5 4,7 - 4,8 5,0 - 5,1 6,3 - 6,4

Velocidade elevada (l/100 km) 5,3 - 5,4 5,5 - 5,6 4,3 - 4,4 4,5 - 4,6 6,1 - 6,2

Velocidade muito elevada 
(l/100 km)

6,7 - 6,7 6,9 - 7,1 5,5 - 5,6 5,7 - 5,8 7,7 - 7,8

Ciclo combinado (l/100 km) 6,1 - 6,2 6,5 - 6,7 4,9 - 5,0 5,2 - 5,3 1,4 - 1,5

Emissões Co2 ( g/km)- Ciclo 
Combinado

140 - 142 147 - 151 129 - 132 136 - 139 31 - 33

JANTES EM LIGA LEVE 
DE 19’’ ART 

DIAMANTADAS BI-TON

JANTES EM LIGA LEVE 
DE 19’’ ART PRETO

JANTES EM LIGA LEVE 
DE 17’’ ELLIPSE

JANTES EM LIGA LEVE 
DE 18’’ PULSAR 

DIAMANTADAS BI-TON

JANTES EM LIGA LEVE 
DE 18’’ SWIRL

DIMENSÕES

1 579 - 1 601 1 608 - 1 630

2 099 - 1 969 *

1
 6

5
4

 - 
1

 6
8

9
 *
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C O N T R AT O

EXTENSÃO DE GARANTIA: ENTRE 2 e 5 ANOS de garantia suplementar, de 40000 aos 175000 km*. Prolongamento da garantia comercial. 
 Citroën Assistance 24h/24 e 7d/7. Identifi cação imediata na rede Citroën.

GARANTIA & MANUTENÇÃO: ENTRE 3 E 7 ANOS, de 30000 aos 175000 km*. Vantagens do contrato Manutenção & Assistência.
  Prolongamento da garantia

SERVIÇO INCLUÍDO: ENTRE 3 E 7 ANOS de garantia suplementar, de 30000 aos 175000 km*. Vantagens do contrato 
 Garantia & Manutenção. Substituição das peças de desgaste (excepto pneus). Controlo técnico (4 anos e mais). 

*O primeiro dos dois prazos atingidos. Quilometragem a contar do km 0 do veículo. Duração a contar da primeira colocação em circulação

G A R A N T I A

COMERCIAL: 2 ANOS, reparação ou substituição das peças com defeito. Citroën Assistance 24h/24 e 7d/7.

PINTURA: 3 ANOS para os veículos de passageiros. 2 anos para os veículos de mercadorias.

ANTIPERFURAÇÃO: 12 ANOS os veículos de passageiros. 5 anos para os veículos de mercadorias.

Para mais informações consulte as condições detalhadas no seu ponto de venda Citroën.

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur 
de carburant : toutes les Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela 
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.

PARA AS SUAS VIAGENS A cada manutenção realizada na rede Citroën, a sua viatura beneficia de assistência em viagem 
ANO APÓS ANO : gratuita durante 12 meses. Em caso de avaria, acidente ou outros incidentes ocorridos em 
 Portugal ou no estrangeiro, contacte a CITROËN ASSISTANCE 800 200 644 (+ 351 213 129 230 
 no estrangeiro) 24H/DIA – 7 DIAS/SEMANA.C I T R O Ë N

A S S I S TA N C E

TELECARREGUE A APLICAÇÃO MÓVEL SCAN MY CITROËN 
para beneficiar de toda a documentação de bordo ao alcance da mão! Graças à realidade aumentada, 
digitalize os elementos do seu veículo e aceda directamente aos elementos que lhe interessem.

prefere – AUTOMÓVEIS CITROËN, S.A. : Capital Social : 608.000 EUROS, matrícula nº 20.349 na Conservatória do Registo Comercial. de Loures – NIF 500 038 961 Sede : Rua Vasco da Gama, nº 20 – 2685-244 Portela LRS.
Este documento é referente apenas a veículos comercializados na UE. As informações sobre os modelos e as suas características correspondem a uma defi nição no momento da impressão deste documento, não podendo as mesmas serem consideradas como contratuais. 
Automóveis Citroën S.A. reserva-se o direito de modifi car sem aviso prévio as características dos modelos apresentados, sem ter que actualizar este documento. Automóveis Citroën atesta, por aplicação do disposto na directiva CEE nº 200/53 CE de 18 de Setembro de 2000
relativa aos veículos em fi m de vida, que respeita os objectivos nela fi xados e que materiais recicláveis são utilizados na fabricação dos produtos que comercializa. A representação das cores de carroçaria é indicativa, uma vez que as técnicas de impressão não permitem uma
reprodução fi el das cores. Os veículos transformados por fabricantes de carroçarias podem apresentar características técnicas, dados de desempenho, consumos, emissões de CO2O  e equipamentos diferentes. Se, e apesar do extremo cuidado que colocamos na realização deste
catálogo, considerar que existe um erro, não deixe de nos contactar em citroen.pt.

TELECARREGUE A APLICAÇÃO MÓVEL MY CITROËN
para beneficiar de um acompanhamento personalizado do seu veículo e aceder a todos os serviços 
Citroën a partir do seu smartphone. 

Para mais informações consulte as condições gerais em citroen.pt ou no seu concessionário.

AVALIE, COMENTE E PARTILHE A SUA OPINIÃO SOBRE O SEU VEÍCULO
ou num Ponto de Venda Citroën após a compra, ou aquando de uma intervenção efectuada na oficina 
no seu veículo. A avaliação bem como a opinião são publicadas na página da Internet Citroën. 

SIMPLIFIQUE A SUA MOBILIDADE COM O FREE2MOVE 
Uma aplicação que responde a todas as necessidades de mobilidade : autopartilha, aluguer de veículo, 
carregamento elétrico, reserva de VTC e de parque de estacionamento. Download Free2Move.

a sua
opinião

citroen.pt
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PARA DESCOBRIR A GAMA CITROËN
Ligue-se a www.citroen.pt e do seu telemóvel a m.citroen.pt ou descarregue gratuitamente a aplicação. FÉ
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