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CITROËN
C5
C5 TOURER
C5 TOURER XTR

CITROËN C5 kot prestižna limuzina ali ele-
gan ten karavan združuje različne vrste slogov. 
Okrasna maska in LED žarometi poudarjajo 
eleganten in odločen značaj, ki se poda avto-
mobilu za dolge razdalje. Odlikujeta ga zane-
sljiva lega na cesti in dobra odzivnost v vseh 

okoliščinah.

Oprema, ki je opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo
vozil CITROËN C5, C5 TOURER in C5 TOURER XTR. Ker so vozila
CITROËN naprodaj v Evropski uniji, se lahko njihova definicija med
posameznimi državami razlikuje. Bolj natančen opis serijske ali opcijske 
opreme, ki je na razpolago, se nahaja v dokumentu »Tehnične značilnosti
in glavna oprema«, ki je dostopen na spletni strani www.citroen.si.

ZA DRUGAČNO DOŽIVLJANJE CESTE
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DALJŠA POTOVANJA
PRAVA LIMUZINA ZA

4 5



Dobro počutje je prvi občutek, ko sedete v CITROËNA C5. Njegova 

notranjost je bila zasnovana tako, da nudi kar največ užitka in udobja. 

Kovinski detajli in usnjeni sedeži (1) dodatno poudarijo njegovo ele-

ganco. Voznikovo mesto je opremljeno z volanom s fiksnim sred-

njim upravljalnim delom, v katerega so vgrajena upravljalna stikala 

funkcij za vožnjo in udobje, ki so najpogosteje v rabi.

(1) Odvisno od nivoja opreme.

PREFINJENA
IN PROSTORNA NOTRANJOST
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MIRROR
SCREEN

CITROËN C5 se ponaša z najnovejšimi tehnologijami,

ki so na voljo po zaslugi novega 7-palčnega zaslona na 

dotik: navigacija s prikazom v 3D perspektivi (1), multimedij-

ski predvajalnik prek vhoda USB ali prenosa avdio vsebin 

ter pribor za prostoročno telefoniranje Bluetooth (2). 

Novi Mirror Screen (2) omogoča uporabo nekaterih mobil-

nih aplikacij, ki so namenjene varni uporabi med vožnjo. 

Vsebina na zaslonu vašega pametnega telefona se vam 

prikaže na 7-palčnem zaslonu.

(1) Odvisno od izvedenke.

(2) Deluje z združljivim telefonom.

7-PALČNI
ZASLON 
NA DOTIK

INTUITIVEN
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Prednji sedeži so narejeni iz skrbno izbranih materialov in 
so ojačani, tako da nudijo izvrstno oporo za hrbet.
(1) Odvisno od izvedenke.

CITROËN C5 vas vabi, da spremenite svojo vizijo vožnje. Prednja sedeža sta popolnoma 

električno nastavljiva prek stikal (1), ki omogočajo nastavitev ergonomskega položaja. 

Voznikov sedež je opremljen z masažno funkcijo, ki zmanjšuje občutek otrplosti med 

vožnjo, ter s funkcijo za spominsko nastavitev položaja (1). Prav posebna skrb je bila 

namenjena izbiri materialov, kot je na primer polanilinsko usnje. Zadnji sedeži se prilegajo 

vratom, tako da lahko vsak potnik uživa v edinstvenem vzdušju, ki ga nudi CITROËN C5.

ELEGANCA & ERGONOMIJAIZJEMNA
 NOTRANJOST
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STREHAPANORAMSKA Panoramska steklena streha CITROËNA C5 (1) omogoča vstop naravni svetlobi in

prispeva k prijetnemu in homogenemu ambientu v potniškem prostoru.

(1) Odvisno od izvedenke.

SVETLA IN UPORABNIKU PRIJAZNA
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PRTLJAŽNIK Z

CITROËN C5 Tourer ima tudi motorizirana prtljažna vrata, ki se samodejno odpirajo in 

zapirajo z daljinskim upravljalnikom ali prek stikal v notranjosti in zunanjosti vozila. Sistem

ima zaščito pred priščipanjem, ki zaznava prisotnost predmetov. 

CITROËN C5 Tourer ima pri različicah z vzmetenjem Hydractive III+ tudi funkcijo za na stavlja-

nje višine nakladalnega praga s hodom 12 cm. 

Če želite povečati prtljažni prostor, lahko zadnjo sedežno klop preklopite v razmerju 2/3 in 

1/3. Hrbtna stran naslonjala tako podaljša ravna tla prtljažnika. Na nosilne drogove 

strešnega prtljažnika lahko namestite različne dodatke, ki so na voljo med dodatno opremo.

MOTORIZIRANIM 
ODPIRANJEM
PROSTOREN & PRAKTIČEN
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HYDRACTIVE III+
PROŽNOST & LEGA NA CESTI

Inteligentno, odzivno in samoprila-
godljivo vzmetenje Hydractive III+ 
potrjuje Citroënovo strokovno zna-
nje in obvladovanje na področju 
lege na cesti. Ta tehnologija zagota-
vlja izjemno udobje in nudi varno, 
stabilno in zanesljivo lego na cesti 
po zaslugi popolnoma nadzorova-
nega premikanja karoserije, ne 
glede na stanje cestišča in hitrost 
vozila. 

Vzmetenje Hydractive III+ voznikom 
ponuja dve različni nastavitvi vzme-
tenja, in sicer za »udobno« ali »di na-
mi čno« vožnjo. Vsako od nastavitev 
upravlja samodejno in pametno, 
tako da sproti in istočasno prilagaja 
prožnost in stopnjo blaženja.

                                                                                                  H
YDRACTIVE III+ VZMETENJE ZAGOTAVLJA STABILNOST IN LEGO NA CESTI V VSEH OKOLIŠČINAH.
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CITROËN C5 je bil zasnovan v želji, da vam 

ponudi pravo vrednost udobja. Izvrstno akustiko 

omogočajo večplastna zvočna izolacija vetro-

branskega stekla, odlična zatesnitev vrat, dvojne 

ojačitve blatniških košev z izolacijskimi vlakni ter 

številni deli za dušenje zvoka. Vse skupaj nudi 

neprimerljivo miren ambient. Vrhunski avdio sistem Hi-Fi Dolby 
Surround sestavljajo visoko zmogljiv 
digitalni ojačevalnik, nizkotonski 
zvočnik v prtljažnem prostoru in 
osem zvočnikov.

UDOBJE
VEČJE AKUSTIČNO

BREZSKRBNOST & UŽITKI
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UŽITKI & ZMOGLJIVOST

CITROËN C5 se podaja na cesto z novima okolju prijaznima motorjema BlueHDi 150 S & S BVM6 in BlueHDi 

180 S & S EAT6. Motorja, ki sta na voljo za vse nivoje opreme, se ponašata z zelo majhno porabo goriva in 

nizkimi emisijami CO2, s čimer postavljata zgled v svojem avtomobilskem razredu. Tehnologija BlueHDi, ki na 

ekskluziven način združuje oksidacijski katalizator, selektivno katalitično redukcijo (SCR) in filter trdnih delcev 

aditivom (FAP) omogoča do 90 % zmanjšanje emisij dušikovih oksidov (NOx), zagotavlja optimalne emisije CO2, 

zniža porabo goriva in odstranjuje trdne delce do 99,9 %. Omenjeni motorji nudijo vozno udobje in učinkovitost. 

Vožnja bo še toliko bolj brezskrbna z novim 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom EAT6, pri katerem lahko 

izbiramo med samodejnim načinom delovanja, z natančnim prilagajanjem menjavanja prestav glede na vaš 

način vožnje, ali pa impulznim načinom delovanja.

PRAVŠNJE RAVNOVESJE
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VARNOST VZVRATNA 
KAMERA

SISTEM ZA 
SPELJEVANJE 
NA KLANCU

CITROËN C5 pri naklonu, večjem 
od 3 %, za približno dve sekundi 
sa mo dejno ostane na mestu, da 
lahko bolj enostavno izvede zahte-
vani manever. (1)

MERJENJE 
RAZPOLOŽLJI- 
VEGA 
PROSTORA

Sistem se sproži s stikalom na 
arma tur ni plošči in z vklopom 
smernikov ter sporoča, ali je dovolj 
prostora za parkiranje vozila in 
raven težavnosti manevra. (1)

Ob vklopu vzvratne prestave 
kamera za vzvratno vožnjo, ki se 
nahaja na prtljažnih vratih, prikaže 
sliko z oznakami na zaslonu na 
dotik. (1)

(1) Odvisno od izvedenke.

ELEKTRONSKI 
NADZOR 
POGONA

Po analizi površine ceste, naklona 
strmine ali vrste snega odobri spo-
drsavanje pogonskih koles in za 
boljši nadzor podkrmarjenja raz-
lično upravlja sprednje desno in 
levo kolo.

Pri vozilu CITROËN C5 varnost pred-

stavlja šesti čut. Sistemi za pomoč pri 

vožnji, inteligentni nadzor pogona, 

nadzor stabilnosti vo zi la, učinkovitost 

zaviranja, optimizacija oprijema 

vozila s cestiščem, zaščita potnikov, 

zaščita pred vlomom, … V primeru 

trčenja se lahko nemudoma sproži 

kar do devet varnostnih blazin, ki 

zavarujejo potnike. Prednji meglenki 

v kombinaciji z žarometi za osvetlitev 

ovinka osvetlijo notranjost ovinka z 

dodatnim svetlobnim snopom in

s tem zagotovijo večjo vidljivost in 

varnost.

OBVLADOVANJE 
V VSEH OKOLIŠČINAH
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Če pogledamo elegantno obliko CITROËNA C5 TOURER XTR, nam je takoj jasno, da je bil zasnovan

za dolga potovanja. To potrjujejo njegova dinamičnost, varnost in odzivnost, ki še prispevajo k izjemni legi

na cesti. 

Črni okrasni profili na blatniških koših, zaključni elementi prednjega in zadnjega odbijača v mat sivi barvi 

Anthra in kromana ohišja vzvratnih ogledal iz tega popotnika naredijo čisto posebno vozilo. 

TOURER

CESTA ŠE NIKOLI NI BILA TAKO LEPA
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V CITROËNU C5 TOURER XTR vse poteka brezskrbno, udobno in varno. Vzmetenje Hydractive III+ 

nudi izjemno lego na cesti. Popolno obvladovanje gibanja karoserije, ne glede na hitrost vozila in 

stanje cestišča, zagotavlja stalno višino podvozja. Elektronski nadzor pogona še izboljša stopnjo

varnosti na zasneženi, ledeni in mokri podlagi.

IZJEMNA LEGA NA CESTI

ZNAČAJSKE
POTEZE
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ČRNA PERLA NERA (B) SIVA SHARK (B)

TKANINA FYBER MISTRAL (1)

TKANINA ANDORRE GLOSS /
ZRNASTO USNJE MATINAL (1)

(N): navadna – (K): kovinska – (B): biserna. 
Kovinske in biserne barve so na voljo za doplačilo. 

(1) In ostali dodatni materiali.
(2) Na voljo izključno za CITROËN C5 in C5 TOURER.
(3) Na voljo izključno za CITROËN C5 TOURER XTR.
(4) Kot dodatna oprema, dobavljivo brez vijakov in pokrovčkov. ZRNASTO USNJE MATINAL (1)

PLATIŠČE IROISE 16” PLATIŠČE EGÉE 17” PLATIŠČE BALTIQUE 17”

TKANINA SAINT-CYR /
ZRNASTO USNJE MISTRAL (1) 

ZRNASTO USNJE MISTRAL (1)

TKANINA ANDORRE GLOSS /
ZRNASTO USNJE MISTRAL (1)

INTEGRALNO POLANILINSKO 
USNJE CRIOLLO (1)

PLATIŠČE IONIENNE 17” 
Z DIAMANTNIM REZOM (2)

PLATIŠČE ADRIATIQUE 19”
V SIVI BARVI HEPHAÏS (3)

PLATIŠČE
ATLANTIQUE 18” (2)

OBLAZINJENJE

PLATIŠČA

BARVE
KAROSERIJE

RJAVA GUARANJA (B)

BELA BANQUISE (N)

SIVA ALUMINIUM (K)

BOURRASQUE (K) BELA NACRÉ (B)

SIVA HARIA (B)

RJAVA MOKA (B)
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• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI:
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z napako. Velja po splošnih garancijskih pogojih, 
opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• GARANCIJA NA BARVO
Velja 3 leta za osebna vozila (klasifikacija M1) in 2 leti za dostavna vozila (klasifikacija N1) brez 
omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali zamenjavo delov, ki imajo napako v 
zunanjem videzu. Velja po splošnih pogojih garancije na barvo, opisanih v servisni in garancij-
ski knjižici.

• GARANCIJA NA PRERJAVENJE
Velja 5 let za dostavna vozila (klasifikacija N1) in 12 let za vsa ostala vozila (klasifikacija M1) 
brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali zamenjavo delov, poškodovanih 
zaradi korozije (preluknjana karoserija in podvozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po 
splošnih pogojih protikorozijske garancije, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za vse hitre posege na vašem vozilu: menjava tekočin, posegi 
na pnevmatikah, zavorah, izpušnem sistemu, vzmetenju, dodatni opremi.

• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citroënovega vozila ste upravičeni do brezplačne 
pomoči v primeru okvare. Ugodnosti Citroën Assistance se nanašajo izključno na nova vozila, 
prodana na področju Slovenije, v času pogodbene garancije. Velja po splošnih pogojih o stori-
tvah Citroën Assistance, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

BREZPLAČEN KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU.

• STORITVE CITROËN
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri pooblaščenem prodajalcu Citroën in na 
www.citroen.si.

Povprečna poraba goriva: 4,0–4,4 l/100 km, emisije CO2: 104–114 g/km, emisijska stop-
nja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0518–0,0631 (NOx). Pri dizelskih 
motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev 0,00014–0,00025 g/km, število trdnih 
delcev pa 0,05–0,08×1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin,
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

CITROËN SLOVENIJA d.o.o.: Barjanska c. 54, 
1000 Ljubljana. Telefon: 01 / 20 04 200, faks: 
01 / 20 04 229, www.citroen.si. Prospekt se nanaša 
le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. Tehnični 
podatki so opisani v posebni prilogi. Informacije o 
modelih in njihovih tehničnih podatkih so veljavne v 
času natisa prospekta, so informativne in niso pravno 
zavezujoče. CITROËN si pridržuje pravico do spre-

memb predstavljenih modelov brez predhodne 
najave in obveznosti do posodobitve vsebine pro-
spekta. Fotografije so simbolne. 
AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva 
določbe Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih 
z dne 18. septembra 2000 in da so v proizvodih, ki 
jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali. Pred-
stavljene barve karoserij in oblazinjenj so informativne 

narave, ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive 
reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali 
karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne teh ni-
čne lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in 
drugačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo 
jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno 
napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse 
informacije pokličite oddelek za stike s strankami 

Citroën Slovenija na 01 / 20 04 265 ali si oglejte 
spletno stran www.citroen.si. Za vse informacije o sto-
ritvah CITROËN stopite v stik z enim od pooblaščenih 
prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti – 
Citroën Assistance: 080 2299. Klic je brezplačen.

CITROEN:
VSEOBSEGAJOČA STORITEV

PRIJAZEN
DO OKOLJA

SPOZNAJTE CELOTNO PONUDBO CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN
Obiščite spletno mesto www.citroen.si ali si naložite brezplačno aplikacijo.

DIMENZIJEDODATNA OPREMA

Nosilec za kolo na strešnih prtljažnih drogovih

Vlečna kljuka z dolgim vratom

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

* Z vzmetenjem Hydractive III +.
** CITROËN C5 TOURER XTR.

* Vsi podatki v zvezi z motorji se lahko spremenijo. BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik – EAT6: 
6-stopenjski samodejni menjalnik.
V razpredelnici so navedene homologirane vrednosti porabe goriva v skladu z evropskimi predpisi,
ki veljajo za vse proizvajalce in vsa vozila, ki so v prodaji na evropskem trgu. Navedene vrednosti so 
izmerjene pod strogimi testnimi pogoji (temperatura, masa, tehnični podatki preizkusne naprave z
valji, …) in pri zelo umirjenem profilu vožnje. Dejanske prometne razmere, atmosferski pogoji, stanje 
obremenitve vozila, stil vožnje, tlak v pnevmatikah, prisotnost strešnega prtljažnika (tudi brez prtljage), 
intenzivno delovanje klimatske naprave in/ali gretja ter splošno stanje vozila lahko seveda privedejo do 
odstopanj od homologiranih vrednosti porabe goriva. Za dodatne nasvete o varčni vožnji in čim boljšem 
izkoristku svojega vozila obiščite spletno mesto www.citroen.si.

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2 (po Direktivi 1999/100/ES)*

Motorji
Mestna 
vožnja 

(l/100km)

Izvenmestna 
vožnja 

(l/100km)

Kombinirana 
vožnja 

(l/100km)

Emisije 
 CO2 

(g/km)

C5 BlueHDi 150 S&S BVM6 4,5 3,8 4,1 106

C5 BlueHDi 180 S&S EAT6 5,2 3,8 4,4 114

C5 TOURER BlueHDi 150 S&S BVM6 4,9 3,8 4,2 110

C5 TOURER  BlueHDi 180 S&S EAT6 5,2 3,8 4,4 114

C5 TOURER XTR BlueHDi 150 S&S BVM6 4,9 3,8 4,2 110

C5 TOURER XTR BlueHDi 180 S&S EAT6 5,2 3,8 4,4 114

Prenosna bralna lučka Izbor otroških avto sedežev   

Bočni senčniki

**

** Po objavi uradnih rezultatov zveze FIA.
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citroen.si

IZDAJA: NOVEMBER 2015.
OBLIKOVANJE IN IZVEDBA: 

 


