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Als voortrekker van de French 
Touch in de jaren 90 met zijn 
hit «Joli Dragon» heeft Le Tone 
zich 15 jaar gewijd aan de 
muziek, om zich vanaf 2011 
meer toe te leggen op de 
tekenkunst. 
Zijn werk is zelfs geëxposeerd 

in het Centre Pompidou. Le Tone heeft een 
voorkeur voor zwart-wit. Hiermee vertelt hij 
eenvoudige verhalen die hij met een viltstift aan 
het papier toevertrouwt.

De CXperience Concept doorbreekt de 
conventies van het luxesegment: een 
gedurfd silhouet, een bijzonder vor-
mgegeven interieur, geavanceerde 
technologieën... De CXperience weet 
op alle vlakken liefhebbers van auto-
design in vervoering te brengen.

Citroën lanceert de CX. Deze auto, 
waarin alle technische knowhow van 

het merk is gebundeld, is voorzien 
van een dwars geplaatste motor met 
versnellingsbak, hydropneumatische 
vering met constante wagenhoogte, 

een holle achterruit en een futuristisch 
dashboard. Dankzij deze innovaties 
kende de CX een briljante carrière.

Citroën zorgt met de Traction Avant 
voor opschudding in de autowereld. 
Deze auto heeft een bijzondere eigen-
schap waaraan hij zijn naam te dan-
ken heeft: Traction Avant betekent 
namelijk voorwielaandrijving.

Citroën introduceert de TUB, een moderne 
bestelwagen met onder andere een  
schuifdeur. Hij wordt in 1948 opgevolgd 
door de Type H.

Het tijdperk van lichte en veelzijdige 
auto’s zoals de Ami 6 en de Dyane.  
En niet te vergeten de originele Méhari 
die zich op elk terrein thuis voelt en  
geschikt is voor alle gebruiksdoeleinden.

Bij zijn onthulling op de Autosalon van Parijs 
in 1955 leek de opzienbarende DS met zijn 
aerodynamische lijnen van een andere pla-
neet te komen. Aan dit futuristische uiterlijk, 
dat ontworpen was door Flaminio Bertoni, 
had de DS zijn bijnaam «vliegende schotel» 
(of in Nederland «Snoek») te danken.

De 2CV verschijnt op het toneel,  
ontworpen als «een zuinige en veilige  
auto waarmee zo comfortabel mogelijk  
vier personen en 50 kg bagage kunnen 
worden vervoerd».

Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de  
geschiedenis van Citroën hebben 
gemarkeerd. Klik op bovenstaande 
link voor meer informatie.

De modern en strak gelijnde GS is lange tijd een 
van de meest aerodynamische en comfortabele 
modellen op de markt. Van deze gezinsauto met 
een viercilinder boxermotor en hydropneuma-
tische vering worden bijna 2,5 miljoen exempla-
ren verkocht. 
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EEN CITROËN  
VOOR IEDEREEN

100% ELEKTRISCH OF PLUG- IN HYBRIDE

CITROËN Ë-BERLINGO
ELECTRIC

(LENGTES M/XL)

CITROËN C5 AIRCROSS SUV 
PLUG- IN HYBRID

(LENGTES XS/M/XL)

CITROËN Ë-SPACETOURER
ELECTRIC

CITROËN Ë-C4
ELECTRIC

CITROËN 
C3 AIRCROSS SUV

(LENGTES XS/M/XL)
CITROËN 

GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN C1 CITROËN C3

CITROËN SPACETOURER

CITROËN 
C5 AIRCROSS SUV

Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt, uw Citroën biedt u altijd onovertroffen 
comfort en rijplezier. Citroën biedt momenteel een grote diversiteit aan modellen aan, 
waarbij u kunt kiezen tussen auto’s met een benzine- of dieselmotor of een elektrische 
aandrijflijn.

HET NIEUWE SUMMUM VAN COMFORT
NIEUWE CITROËN C5 X

CITROËN C5 X 
PLUG- IN HYBRID

CITROËN C4

CITROËN C5 X

GAMMA4 5
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Met de Plug-in Hybrid-uitvoering met een 
systeemvermogen van 225 pk kunt u 55 km volledig 
elektrisch rijden, zonder CO2-uitstoot.

RIJDEN MET Ë-COMFORT

PAGINA 32 - 33

Een zee van licht in het interieur dankzij het glazen schuif-/
kanteldak en het grote glasoppervlak rondom.

EEN ZEE VAN LICHT

PAGINA 36 - 37

Deze gebruiksvriendelijke spraakassistent beantwoordt de 
vragen die u hem stelt en voert uw commando's uit.

SPRAAKASSISTENT

PAGINA 42 - 43

Behalve van dit nieuwe head-up kleurendisplay dat zijn 
informatie op de voorruit projecteert, is de C5 X voorzien 
van een scala van hoogwaardige rijhulpsystemen.

EXTENDED HEAD UP DISPLAY

PAGINA 46 - 47

PLUG-IN HYBRIDE OF BENZINE
Bij de C5 X hebt u de keuze tussen plug-in hybride en ben-
zine, afhankelijk van uw wensen.
PAGINA 10 -15

Royale zitplaatsen met een ruimtelijk gevoel voorin en 
bijzonder ruime zitplaatsen achterin waar de inzittenden 
zich comfortabel kunnen ontspannen.

BINNENRUIMTE

PAGINA 34 - 35

Een uniek, aerodynamisch design.

EEN AVANT-GARDISTISCH  
SILHOUET 

PAGINA 18 -19

ACTIEVE CITROËN ADVANCED 
COMFORT-VERING ®
Deze exclusieve innovatie, standaard op de Hybrid-uitvoering, 
combineert de Progressive Hydraulic Cushions van Citroën met 
een cameragestuurd veersysteem voor een ultiem rijcomfort.
PAGINA 28 - 29

ADVANCED COMFORT SEATS
Een ongeëvenaard zitcomfort dat ervoor zorgt dat de 
inzittenden zich direct thuis voelen.
PAGINA 30 - 31

ELF DOORSLAGGEVENDE 
PLUSPUNTEN

PLUSPUNTEN

BAGAGERUIMTE VAN 545 L
Een bagageruimte die met zijn volume een stationwagon 
waardig is, met een handsfree te bedienen elektrische achter-
klep, een brede opening en een lage tildrempel.

PAGINA 38 - 39

Het ruime interieur ademt een rustgevende sfeer, waarbij 
veel aandacht is besteed aan de details en het materiaal- en 
kleurgebruik.

EEN UITNODIGEND INTERIEUR

PAGINA 22 - 23
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INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE
P. 10 MOTOREN
P. 16 STYLE
P. 26  WELZIJN
P. 40  GEMOEDSRUST
P. 60  BELANGRIJKSTE UITRUSTING
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MOTOREN

De Citroën C5 X is leverbaar met een plug-in hybride-aandrijflijn of met een benzinemotor. 
De PLug-In Hybrid-uitvoering biedt een uniek rijcomfort, mede dankzij zijn vloeiende 
rijkarakter en geruisloze aandrijflijn. Zijn elektrische actieradius is ruim voldoende om alle 
gebruikelijke dagelijkse ritten volledig elektrisch af te leggen. Bij langere ritten springt 
de benzinemotor bij. 

MOTOREN
PLUG-IN HYBRIDE OF BENZINE

ELEKTRISCHE ACTIE- 
RADIUS VAN TOT WEL 

55 KM*

VOLLEDIG OPLADEN 
IN CA. 2 UUR VIA EEN 
PUBLIEKE WALLBOX

CO2-UITSTOOT VANAF  
29 G/KM** EN BRANDSTOFVERBRUIK 

VAN 1,3 L/KM** IN DE HYBRID-MODUS
TOTAAL VERMOGEN 

VAN 225 PK

CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID

AUTOMATISCHE 
TRANSMISSIE 

EAT8

GECOMBINEERD 
BRANDSTOFVERBRUIK 

VANAF 6,0 L/100 KM**

GECOMBINEERD 
CO2-UITSTOOT VANAF 

135 G/KM**

PURETECH 
130 S&S OF 180 S&S 

BENZINEMOTOR

*Actieradius 54-55 km in de Electric-modus, afhankelijk van de aanwezige opties. De actieradius kan afhankelijk van de gebruiksomstandigheden in de praktijk afwijken. **WLTP-norm

CITROËN C5 X

10 11
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PLUG-IN HYBRIDE
MOTOR

MOTOREN

De veelzijdige C5 X Plug-in Hybrid combineert dankzij de 81,2 kW sterke elektromotor alle 
voordelen van 100% elektrisch rijden tijdens de dagelijkse kortere ritten met de extra 
actieradius van de PureTech 180 Stop & Start benzinemotor. Ook lange reizen kunt u dus 
zorgeloos tegemoetzien. Dankzij deze technologie heeft de C5 X Plug-in Hybrid conform de 
WLTP-cyclus een CO2-uitstoot vanaf slechts 29 g/km.  
De geëlektrificeerde automatische transmissie ë-EAT8 schakelt ongekend soepel en biedt veel 
rijplezier, mede dankzij het direct beschikbare koppel van 360 Nm. De C5 X Plug-in Hybrid 
beschikt ook over een Brake-modus waarin energie wordt teruggewonnen als u remt of het 
gaspedaal loslaat. 
Met de keuzeschakelaar op de middenconsole kunt u de rijmodus selecteren: Electric, Hybrid, 
Comfort of Sport. De aansturing van de Active Citroën Advanced Comfort®-vering past zich 
aan elke gekozen rijmodus aan.

ELECTRIC-MODUS HYBRID-MODUS COMFORT-MODUS SPORT-MODUS

De C5 X Plug-in Hybrid heeft een 
elektrische actieradius van tot wel 
55 km*, groot genoeg voor de 
meeste dagelijkse ritten. Die 
kilometers legt u af zonder ook 
maar een druppel brandstof te 
verbruiken. 

In deze modus wordt de 
aandrijving door de elektromotor 
en/of de verbrandingsmotor 
automatisch geregeld voor een zo 
laag mogelijk brandstofverbruik.

De Comfort-modus is gebaseerd 
op de Hybrid-modus, maar de 
vering is extra soepel dankzij de 
Active Citroën Advanced 
Comfort®-vering.

In deze modus levert de C5 X 
Plug-in Hybrid dynamische 
prestaties doordat de elektromotor 
de verbrandingsmotor ondersteunt 
zodat u over het totale vermogen 
van 225 pk kunt beschikken.  
De Active Citroën Advanced 
Comfort®-vering kiest dan een wat 
stuggere afstemming voor een nog 
betere wegligging. 

*Actieradius tot 55 km in de Electric-modus, afhankelijk van de aanwezige opties. De actieradius kan afhankelijk van de gebruiksomstandigheden in de praktijk afwijken.
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De C5 X is voorzien van sterke, efficiënte en schone benzinemotoren 
van de nieuwste generatie, die aan de meest recente Euro-norm 
voldoen. U kunt kiezen uit de PureTech 130 Stop & Start en  
de PureTech 180 Stop & Start. Voor nog meer souplesse en  
comfort is de C5 X ook leverbaar met de 8-traps automatische 
transmissie EAT8. 

MOTOREN14 15



De C5 X heeft de nieuwe, over twee niveaus verdeelde V-vormige 
led-lichtsignatuur van Citroën. Aan de voorzijde strekt de bovenste 
chevron zich uit tot aan de hoeken van de motorkap. In combinatie met 
de onderste chevron en de hightech led-koplampen accentueert dit de 
breedte van de C5 X. 
Ook de achterzijde heeft een krachtige maar toch elegante uitstraling 
dankzij de harmonieuze led-lichtsignatuur die zowel overdag als 's nachts 
brandt. De uitgekiende welvingen en belijning aan de onderzijde van de 
achterklep maken de C5 X optisch nog breder.

ELEGANTIE EN DYNAMIEK

STYLE

STYLE
16 17
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Het uiterlijk van de C5 X is uniek. Met zijn lange motorkap combineert 
hij de elegantie van een berline met de dynamische vormen van een 
stationwagon, een garantie voor een grote bagageruimte. En met zijn grote 
wielen biedt hij de inzittenden een prettig hoge zitpositie. 

STYLE

EEN AVANT-
GARDISTISCH

SILHOUET
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De C5 X maakt direct indruk met zijn royale afmetingen, 
zijn moderne en krachtige silhouet en zijn op de wereld 
van de luchtvaart geïnspireerde design. In het verlengde 
van het ver naar achteren doorlopende dak is een 
aerodynamische spoiler aangebracht. Een tweede, 
glanzend zwarte achterspoiler zorgt voor extra neerwaartse 
druk en stabiliteit tijdens het remmen.  
Om zijn onderscheidende karakter kracht bij te zetten  
is de C5 X ook leverbaar in een two-tone kleurstelling  
met een zwart dak.

VLOEIENDE EN 
AERODYNAMISCHE 
LIJNEN

STYLE20 21
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Het interieur van de C5 X ademt de sfeer van een lounge.  
De strakke lijnen zorgen voor een hightech uitstraling en elke 
inzittende beschikt over een royale ruimte. De geraffineerd 
afgewerkte oppervlakken en de zorg die aan elk detail is besteed, 
creëren een uniek gevoel van comfort. Elementen die dankzij de 
indirecte verlichting als het ware lijken te zweven, geven het 
interieur een ranke en elegante uitstraling.  
Ook aan de ergonomie van de cockpit is bijzondere aandacht 
besteed. Dankzij de logisch geplaatste bedieningsfuncties, het 
grote 12 inch HD-touchscreen* en de digitale functies kunt u uw 
ogen altijd op de weg gericht houden. Het interieur beschikt 
bovendien over talloze opbergmogelijkheden die op een slimme 
manier zijn verspreid over het interieur. Ook dat draagt bij aan het 
comfort voor de inzittenden van de C5 X.  

*Afhankelijk van de uitvoering.

STYLE

*Afhankelijk van de uitvoering.

EEN INTERIEUR MET DE 
SFEER VAN 
EEN LOUNGE
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Het comfortabele interieur van de C5 X weet dynamiek en stijl op harmonieuze 
wijze te combineren. De gematteerd verchroomde of glanzend zwarte accenten 
harmoniëren op fraaie wijze met de warme en prettig aanvoelende materialen.  
Om iedereen de mogelijkheid te geven het interieur naar zijn eigen smaak aan te 
kleden is er keuze uit 6 interieurambiances, waaronder de ingetogen 
standaardambiance met grijze stoffen bekleding.   
  
De ambiance Urban Grey combineert het comfort en de distinctie van grijze stoffen 
bekleding met chevrons-motief en een gecapitonneerd effect met een zwarte stof 
met ledereffect. Een grijze baan met een grafisch motief maakt het geheel af.  
 
De ambiance Metropolitan Grey is chic en trendy, met zwarte kunstlederen 
bekleding met gecapitonneerd effect in combinatie met grijze en zwarte stof met 
ledereffect, en een grijze baan met chevrons-motief en sierstiksels in de vorm van 
chevrons aan de bovenzijde van de rugleuningen. De afwerking van geborsteld staal 
op het dashboard en de portierpanelen geeft het geheel een nog elegantere 
uitstraling. 
 
De ambiance Metropolitan Blue biedt een originele combinatie van zwart leder 
met gecapitonneerd effect met donkerblauwe stoffen bekleding met ledereffect.  
De grijze baan met een grafisch chevrons-motief en de sierstiksels in de vorm van 
chevrons accentueert deze fraaie combinatie. De afwerking van geborsteld staal op 
het dashboard en de portierpanelen geeft het geheel een nog verfijndere uitstraling. 
 
De ambiance Hype Black biedt de distinctie van in een chevrons-motief 
geperforeerde zwarte nerflederen bekleding met een gecapitonneerd effect. De 
grijze baan aan de bovenzijde van de rugleuning en aan de voorzijde van de zitting 
is uitgevoerd met een grafisch chevrons-motief en sierstiksels in de vorm van 
chevrons. De "woody"-look met chevrons-motief op de portierpanelen en het 
dashboard draagt bij tot de warme en aangename sfeer in het interieur. 
  
De ambiance Hype Adamantium onderscheidt zich door het unieke raffinement 
van in een chevrons-motief geperforeerde zwarte nerflederen bekleding met een 
gecapitonneerd effect in combinatie met nerfleder in de kleur Gris Adamantium. De 
stoffen grijze baan met een "woody"-look en de sierstiksels in de vorm van chevrons 
vormen het verbindende element tussen deze twee kleuren leder. De "woody"-look 
afwerking op de portierpanelen en het dashboard en het dashboardpaneel in de 
kleur Gris Adamantium zijn fraai in harmonie met de bekleding van de stoelen. 
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Citroën heeft een compleet programma opgezet dat erop is gericht alle inzittenden 
van de auto in alle opzichten een uniek comfort te bieden. Onder de noemer Citroën 
Advanced Comfort ® voorziet dit programma in de toepassing van innovatieve, 
hightech en intelligente oplossingen ten dienste van het welzijn van de inzittenden. 
Aan alle verwachtingen van de gebruikers is gedacht, waarmee de knowhow van 
Citroën op het gebied van comfort in auto’s worden bevestigd. 
Het programma is opgebouwd rond vier pijlers: het cocon-effect, gebruiksgemak, 
souplesse en gemoedsrust.

ONGEKEND COMFORT

EEN
COCONEFFECT

ONTSPANNEN 
AUTORIJDEN

PRAKTISCHE 
VOORZIENINGEN

MEER
GEBRUIKSGEMAK

WELZIJN

WELZIJN
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ACTIEVE VERING 
CITROËN ADVANCED COMFORT®

De voor Citroën unieke Citroën Advanced Comfort®-vering, die 
standaard is op de C5 X met benzinemotor, biedt hetzelfde 
vliegend-tapijteffect als de iconische Citroëns uit het verleden. Met 
deze innovatie worden grote en kleine oneffenheden, drempels en 
dwarsrichels in het wegdek moeiteloos en bijna onmerkbaar door 
het onderstel van de auto verwerkt. Het doel van dit nieuwe 
veersysteem is het verbeteren van de schokdemping, zodat een 
voor Citroën kenmerkend veercomfort wordt verkregen.  
  
De plug-in hybride-uitvoering van de C5 X gaat zelfs nog een 
stap verder met de Active Citroën Advanced Comfort®-vering. 
Dit systeem combineert de Progressive Hydraulic Cushions® met 

een actieve aansturing van de vering. De auto past de vering van elk 
wiel afzonderlijk aan door deze afhankelijk van de omstandigheden 
meer of minder soepel te maken. Sensoren lezen als het ware de 
oneffenheden in het wegdek en geven hun informatie door aan een 
computer die de vering in real time aanpast om de inzittenden een 
maximaal comfort te kunnen bieden.  
Naast de sensoren van het ESP gebruikt de actieve vering de 
wagenhoogtesensoren en de snelheidssensoren van de wielen 
om de carrosseriebewegingen en het rijtempo te analyseren. 
De elektronische aansturing van de vering zorgt voor een perfect 
comfort op rechte wegen door alle oneffenheden moeiteloos glad 
te strijken, maar ook voor een uitstekende wegligging in bochten. 

WELZIJN28 29
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ADVANCED 
COMFORT 
SEATS
Een andere exclusieve Citroën-innovatie van de C5 X wordt gevormd door de Advanced Comfort Seats* die 
garant staan voor comfort in meerdere opzichten: visueel comfort dankzij het gecapitonneerde uiterlijk, 
zitcomfort dankzij de direct zacht aanvoelende maar veel steun biedende kussens, rijcomfort dankzij de hoge 
dichtheid van het schuimmateriaal dieper in de kussens waardoor u niet in de stoel wegzakt, en ergonomisch 
comfort dankzij de meervoudige verstelmogelijkheden van de voorstoelen. Voor extra comfort zorgen 
bovendien de zowel voorin als achterin aanwezige royale middenarmsteun en armsteunen op de portieren.  
Daarnaast zijn de voorstoelen niet alleen leverbaar met een stoelverwarmings- en ventilatiesysteem, maar 
ook met een massagesysteem met verschillende programma's waarmee u het rustgevende cocon-effect van 
het interieur nog intenser zult ervaren.
*Afhankelijk van de uitvoering.
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Ë-COMFORT
RIJPLEZIER

Geruisloos, trillingsvrij en met een geluidsisolatie waardoor mede 
door de gelaagde zijruiten voor en achter nauwelijks enig geluid 
in het interieur doordringt: in de C5 X Plug-in Hybrid zijn het rij- 
en geluidscomfort van een ongeëvenaard niveau. Beide motoren 
werken samen om de auto soepel in beweging te brengen. 
De geëlektrificeerde automatische transmissie ë-EAT8 schakelt snel 
en werkt efficiënt. Hij vergroot het rijplezier dankzij het direct 
beschikbare koppel. Dat betekent ultiem ontspannen rijden.

WELZIJN32 33
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Achterin is er alle ruimte voor drie 
passagiers die zich volledig kunnen 
ontspannen. Ze beschikken over 
beenruimte in overvloed. Bovendien 
profiteren ze van de breedte van het 
interieur en de royale hoofdruimte. Dat 
maakt van elke reis een comfortabele en 
ontspannen ervaring.VO
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Het interieur van de Citroën C5 X biedt de inzittenden een 
voortreffelijk uitzicht dankzij het grote glasoppervlak 
rondom. Bovendien zorgt het grote elektrisch bedienbare 
glazen schuif-/kanteldak* voor een zee van licht voor alle 
inzittenden.
*Optioneel, afhankelijk van de uitvoering.

GROOT GLAZEN
SCHUIF-/KANTELDAK

WELZIJN36 37



C5_X_2109_NL_64P page 38 C5_X_2109_NL_64P page 39

ACHTERKLEP
MET HANDSFREE-FUNCTIE

De veelzijdige en praktische C5 X heeft een grote bagageruimte die 
vergelijkbaar is met die van een stationwagon. Zo is de opening van 
de achterklep breed en rechthoekig, is de laaddrempel laag en zijn de 
wanden van de bagageruimte recht. Met behulp van handgrepen in 
de bagageruimte kunt u heel handig de achterbank neerklappen.  
U beschikt dan over een volledig vlakke laadvloer.  
Om de voorwerpen in de bagageruimte aan het zicht te onttrekken, is 
de auto voorzien van een bagageafdekking. Deze is aan de achterklep 
bevestigd, wat erg praktisch is bij het in- en uitladen. De elektrisch 
bedienbare achterklep beschikt over een handsfree-functie zodat u 
hem altijd gemakkelijk kunt openen of sluiten*.
*Afhankelijk van de uitvoering.

INHOUD 
BAGAGERUIMTE:
545 TOT 1640 L 

MET NEERGEKLAPTE
ACHTERBANK

BENZINE-UITVOERINGEN

INHOUD 
BAGAGERUIMTE:
485 TOT 1580 L

MET NEERGEKLAPTE
ACHTERBANK

PLUG-IN HYBRIDE-UITVOERINGEN

WELZIJN38 39
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De C5 X beschikt over vooruitstrevende 
voorzieningen die elke reis nog 
comfortabeler, zorgelozer en veiliger maken.

GEMOEDSRUST

GEMOEDSRUST
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De C5 X is als eerste auto van het merk voorzien van een volledig 
nieuwe, intuïtief werkende en connectieve communicatie-interface met 
een 12 inch HD-touchscreen, 4 USB C-aansluitingen* en een draadloze 
inductielader* voor uw smartphone. Met het gebruiksvriendelijke en 
intuïtief te bedienen nieuwe 12 inch HD-touchscreen* kunt u uw schermen 
volledig personaliseren via een systeem met widgets. Uw favoriete apps en 
content worden automatisch weergeven op het instrumentenpaneel en op 
dit touchscreen. U kunt de weergegeven content op elk moment aan uw 
voorkeur aanpassen. Dit intelligente systeem bevat bovendien een natuurlijk 
werkende spraakherkenning; een echte personal assistant die begrijpt wat 
u bedoelt, antwoordt geeft op uw vragen en uw commando's uitvoert. Om 
My Citroën Drive Plus met uw stem te activeren hoeft u alleen maar "Hello 
Citroën" te zeggen. Zo kunt u bijvoorbeeld het weerbericht bekijken, het 
navigatiesysteem of de airconditioning instellen, het audiosysteem bedienen 
of iemand bellen.
*Afhankelijk van de uitvoering.M
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MY CITROËN PLAY PLUS

Deze service is compatibel met Apple CarPlay® 
en Android Auto™ en biedt allerlei draadloze 
connectiviteitsmogelijkheden. Verbind uw 
smartphone met het systeem en gebruik uw 
favoriete navigatie-app of de telefoonfunctie, 
verstuur berichten of speel muziek af. En dit 
alles in alle veiligheid, zonder dat u uw blik  
van de weg hoeft te wenden. Al uw apps 
worden rechtstreeks weergegeven op het 
centrale scherm.

MY CITROËN ASSIST 

Deze 24/7 beschikbare gratis dienst, waarvoor 
u geen abonnement hoeft af te sluiten, 
bestaat uit de functies Urgence-noodoproep en 
Assistance-pechhulpoproep met plaatsbepaling 
van de auto. Bij een zware aanrijding gebeurt 
dit automatisch, maar een inzittende kan dit ook 
zelf doen door op de SOS- of Assistance-toets te 
drukken.

MY CITROËN APP 

Met de My Citroën-app die u kunt downloaden 
op uw smartphone, kunt u bepaalde functies van 
uw C5 X op afstand aansturen. Hiermee kunt u 
hem bijvoorbeeld opzoeken of op afstand 
vergrendelen of ontgrendelen. Bij de Hybrid-
uitvoering kunt u er bovendien het opladen van 
de auto en de voorverwarming-/koeling van het 
interieur mee programmeren zodat de 
temperatuur bij het instappen al op een 
aangenaam niveau is, of er de elektrische 
actieradius mee checken.CO
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 EXTENDED HEAD UP 

DISPLAY
Met dit Head-Up-Display van de nieuwe generatie beschikt de C5 X over een spectaculaire en 
nuttige innovatie. Het Extended Head-Up Display* projecteert alle voor het rijden benodigde 
informatie in het directe blikveld van de bestuurder in kleur en in groot formaat op de voorruit. 
De bestuurder kan met de stuurwieltoetsen de weergave instellen en aanpassen. Deze innovatie 
vergroot de veiligheid doordat de bestuurder informatie over de rijsnelheid, de werking van de 
rijhulpsystemen, het Connect-navigatiesysteem en de media- en telefoonfuncties kan bekijken 
zonder de blik van de weg te hoeven wenden.
*Afhankelijk van de uitvoering.
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HIGHWAY 
DRIVER ASSIST *

Dit systeem neemt een deel van de taken van de bestuurder over en is met name geschikt 
voor gebruik op auto- en snelwegen. Nadat de bestuurder een snelheid van ten minste 
30 km/h heeft ingesteld met de cruise control, registreert dit systeem de positie van de 
C5 X binnen de rijstrook: de bestuurder hoeft dus niet meer de snelheid en de koers van 
de auto te regelen: deze functies worden door de auto overgenomen. De bestuurder moet 
wel zijn handen aan het stuur blijven houden om ervoor te zorgen dat het systeem blijft 
werken. Natuurlijk kan de bestuurder op elk moment de controle weer overnemen.

*Afhankelijk van de uitvoering.
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VEILIG EN COMFORTABEL REIZEN

LONG-RANGE DODEHOEKBEWAKING* KEYLESS ENTRY AND START*

DRIVER ATTENTION ALERT

VISION 360* REAR TRAFFIC ALERT*

ACTIVE LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM

Dit videosysteem helpt de bestuurder bij alle manoeuvres op lage snelheid. Het 
wordt automatisch geactiveerd als de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, 
maar kan ook handmatig worden geactiveerd. Het gebruikt vier HD-camera's 
om een 360°-beeld van bovenaf van de omgeving van de C5 X weer te geven 
op het touchscreen.

Dit dodehoekbewakingssysteem, dat bijzonder nuttig is op auto- en snelwegen, 
maakt de bestuurder door middel van een in de hoek van de buitenspiegel 
oplichtende oranje led attent op een voertuig in de dode hoek. De sensoren 
kunnen voertuigen tot wel 70 m achter de C5 X detecteren.

Dit systeem detecteert tijdens het achteruitrijden voetgangers, motorfietsen, 
fietsen of voertuigen die mogelijk in de baan van de auto zouden kunnen 
komen.

Het Keyless Entry and Start-systeem ontgrendelt automatisch de portieren als 
de bestuurder de C5 X nadert en vergrendelt ze als de bestuurder bij de auto 
vandaan loopt. De bestuurder hoeft alleen maar de sleutel op zak te hebben. 

Dit systeem bepaalt de mate van oplettendheid van de bestuurder aan de hand 
van afwijkingen in de koers ten opzichte van de wegmarkeringen. Het is met 
name effectief op auto- en snelwegen (snelheden boven de 65 km/h).

Dit systeem werkt met een camera die doorgetrokken en onderbroken lijnen 
herkent. Als de lijn nadert zonder de richtingaanwijzers te activeren, stuurt de 
besturing geleidelijk om het voertuig in zijn oorspronkelijke rijstrook te houden. 
Deze technologie helpt onoplettendheid van bestuurders tegen te gaan.

Dit systeem informeert de bestuurder over de ter plaatse geldende 
snelheidslimiet. Als de camera een verkeersbord met een snelheidslimiet heeft 
gedetecteerd, kan de bestuurder deze snelheid gebruiken als ingestelde 
snelheid van de cruise control/snelheidsbegrenzer. Ook stopborden, borden 
"verboden in te rijden" en borden met een inhaalverbod worden gedetecteerd.

Behalve over de hieronder beschreven rijhulpsystemen beschikt de C5 X ook over onder meer Coffee Break Alert, een elektrische parkeerrem, 
Active Safety Brake, Collision Risk Alert, cruise control, Hill Start Assist, statische bochtverlichting, Trailer Stability Control en een 
achteruitrijcamera met Top Rear Vision*.

GEMOEDSRUST

GROOTLICHTASSISTENT* UITGEBREIDE VERKEERSBORDHERKENNING EN 
SNELHEIDSADVIESSYSTEEM*Deze functie schakelt de verlichting automatisch over van dimlicht naar 

grootlicht en vice versa, afhankelijk van de aanwezigheid van tegenliggers of 
voorliggers. Dit systeem zorgt voor een optimale verlichting tijdens nachtelijke 
ritten.

*Afhankelijk van de uitvoering.
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GEMOEDSRUST

De C5 X Plug-in Hybrid kenmerkt zich door zijn grote gebruiksgemak. 
Via het touchscreen of de My Citroën-app kunt u het opladen van de auto 
programmeren om zo te kunnen profiteren van het dalurentarief.  
Achter de klep van de laadaansluiting, in het linker achterspatbord van 
de auto, bevindt zich een controlelampje dat de status van het laadproces 
aangeeft. Het opladen kunt u ook op afstand volgen via de My Citroën-app. 
De laadkabels kunnen worden opgeborgen in een speciale opbergruimte 
onder de vloer van de bagageruimte.  
Als de auto in de Electric-modus rijdt, brandt een blauwe led aan de onderzijde 
van de binnenspiegel zodat van buitenaf goed te zien is dat de auto elektrisch 
rijdt. Dit komt met name van pas als u in een deel van de stad rijdt waar alleen 
elektrische auto's zijn toegestaan. Het is raadzaam uw C5 X Plug-in Hybrid 
regelmatig op te laden om zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te rijden.

8 JAAR OF 160.000 KM GARANTIE OP EEN MINIMALE LAADCAPACITEIT 
VAN 70% VAN HET ACCUPAKKET.

GEBRUIKSGEMAK
PLUG-IN HYBRIDE
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GEMOEDSRUST

In de stad of thuis: er is altijd een geschikte manier om uw C5 X Plug-in Hybrid 
op te laden. Aan u de keuze! 

NORMAAL STOPCONTACT 

Via een normaal (thuis) stopcontact, 
mocht dat eens nodig zijn, kan het 
accupakket in ca. 3 uur en 45 minuten 
volledig worden opgeladen met de 
standaard Mode 3-laadkabel (Mennekes). 

WALL BOX 

U vindt wallboxen op de openbare weg en in sommige parkeergarages, 
maar u kunt ook een wallbox bij u thuis laten installeren. Met de 
standaard Mode 3-laadkabel (Mennekes) kunt u uw auto via een 
wallbox in ca. 3 uur en 45 minuten (16 A) volledig opladen. En met de 
optionele On-board lader van 7,4 kW duurt dit slechts ca. 2 uur (32 A). 

De installatie van een wallbox bij uw bedrijf of bij u thuis kan door 
Citroën worden geregeld, in samenwerking met ENGIE. U hebt de 
zekerheid dat de installatie goed en tegen een gunstige prijs wordt 
uitgevoerd, conform de normen die de overheid stelt om in aanmerking 
te komen voor een eventuele subsidie.

MANIEREN
VAN OPLADEN
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INTUÏTIEVE

INTERFACE
Om alles in de C5 X Plug-in Hybrid perfect onder controle te houden, beschikt zijn 
bestuurder over verschillende gemakkelijk af te lezen en gebruiksvriendelijke, intuïtieve 
interfaces. Het instrumentenpaneel heeft een specifieke weergavemodus waarin naast het 
laadniveau en de resterende actieradius ook de vermogensmeter en de energiestromen 
worden weergegeven.  
Ook op het touchscreen in het midden van het dashboard kan voor de elektrische auto 
specifieke informatie worden weergegeven, zoals de werkingsstatus van het systeem, de 
instellingen voor het geprogrammeerd opladen van het accupakket en de voorverwarming/-
koeling van het interieur en de instellingen van de eSave-functie waarmee u een bepaalde 
elektrische actieradius achter de hand kunt houden voor later gebruik. Als de C5 X Plug-in 
Hybrid wordt opgeladen, worden op het scherm bijvoorbeeld de resterende laadtijd tot 
het accupakket volledig is opgeladen, de bijgeladen actieradius in kilometers en het 
teruggewonnen laadniveau van het accupakket weergegeven.
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8 JAAR OF 160.000 KM GARANTIE OP 
HET ACCUPAKKET

2 
CITROËN ASSISTANCE – ONTSPANNEN 
RIJDEN, 24 UUR PER DAG EN 7 DAGEN 
PER WEEK

3 
E-EXPERT CENTER – HIER IS UW AUTO IN 
GOEDE HANDEN BIJ ONZE EXPERTS EN 
KUNNEN WIJ AL UW VRAGEN OVER DE 
AUTO BEANTWOORDEN

4 
E-SERVICECONTRACT (AANBEVOLEN) – 
MET EEN COMPLEET PAKKET VAN 
ONDERHOUD, ONDERDELEN EN 
SERVICES

5 
GECERTIFICEERDE LAADOPLOSSING 
(AANBEVOLEN) – EEN COMPLEET 
ASSORTIMENT VAN DOOR ERKENDE 
BEDRIJVEN GEÏNSTALLEERDE 
WALLBOXEN

6 
MOBILITEITSOPLOSSING – U KRIJGT 
ALTIJD EEN MOBILITEITSOPLOSSING 
AANGEBODEN

7 
DE SOFTWARE VAN UW AUTO UP-TO-
DATE HOUDEN – ZODAT U OPTIMAAL 
VAN HET RIJDEN KUNT GENIETEN

8 
UW AUTO VOOR 80% OPLADEN – 
BIJ ELK WERKPLAATSBEZOEK

9 
ONLINE OFFERTE EN MAKEN VAN EEN 
AFSPRAAK – U KUNT ONLINE EEN 
OFFERTE VOOR DE WERKZAAMHEDEN 
AAN UW AUTO AANVRAGEN EN EEN 
AFSPRAAK MAKEN 

10 
UW AUTO GEWASSEN NA ELK 
WERKPLAATSBEZOEK 

FREE2MOVE
Met de service Charge My Car van de app Free2Move (optie) wordt 
het gebruik van uw auto nog eenvoudiger en praktischer.  

Hiermee: 
•  Hebt u toegang tot het met meer dan 260.000 laadpunten 

grootste netwerk van openbare laadpunten in Europa. 
•  Kunt u beschikbare en voor de auto geschikte laadpunten 

lokaliseren. 
•  Kunt u de locatie van een laadpunt doorsturen naar het 

navigatiesysteem. 

Scan deze QR-code met uw smartphone om de Free2Move-app te 
downloaden.

MY 
CITROËN-APP
Met de My Citroën-app die u kunt downloaden 
op uw smartphone, blijft u altijd verbonden met 
uw auto. Hiermee hebt u alle belangrijke 
informatie over uw auto altijd binnen 
handbereik. Handig bij het gebruik van uw 
auto, maar ook voor het onderhoud. 

U kunt dan: 
•  Uw auto lokaliseren.
•  Een werkplaatsafspraak maken bij uw dealer.
•  De boorddocumentatie raadplegen.
•  Het onderhoudsboekje raadplegen.
•  Contact opnemen met Citroën Assistance.

En bij de C5 X Plug-in Hybrid:
•  Belangrijke informatie bekijken over de 

elektrische aandrijflijn van de auto, zoals de 
laadtoestand van het accupakket, de 
resterende laadtijd en de resterende 
actieradius. 

•  Tips over het laden krijgen.
•  Het laden programmeren. 
•  De voorverwarming/-koeling inschakelen. 
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MAGNETIC BLUE (M)

STEEL GREY (M)SMART GREY (M)

PLATINIUM GREY (M)

PEARL WHITE (P)

BELANGRIJKSTE UITRUSTING

6 CARROSSERIEKLEUREN

BELANGRIJKSTE UITRUSTING

6 INTERIEURAMBIANCES

AMBIANCE METROPOLITAN BLUE 
Bekleding leder/kunstleder 'Metropolitan Blue' 

(Blauw/zwart gecombineerd met 'Eiffel Grey' band 
en ‘Graphite Grey’ accentstiksles)

AMBIANCE HYPE BLACK 
Bekleding leder ‘Hype Black’ (grijs/zwart gecombi-

neerd met ‘Eiffel Grey’ band en ‘Graphite Grey’ 
accentstiksles)

AMBIANCE METROPOLITAN GREY 
Bekleding leder/kunstleder ‘Metropolitan grey’ 

(grijs/zwart gecombineerd met ‘Eiffel Grey’ band 
en ‘Graphite Grey’ accentstiksles)

AMBIANCE URBAN GREY 
Bekleding stof/kunstleder ‘Urban Grey’ (Grijs/
zwart gecombineerd met ‘Eiffel Grey’ band en 

‘Graphite Grey’ accentstiksles)

AMBIANCE HYPE ADAMANTIUM 
Bekleding leder ‘Hype Adamantium’ (grijs/zwart 

gecombineerd met 'Wood' band en ‘Mistral 
Black'accentstiksles)

PLATINIUM GREY (M)MAGNETIC BLUE (M)

SMART GREY (M) STEEL GREY (M)

PERLA NERA BLACK (M)

PEARL WHITE (P)

5 TWO-TONE COMBINATIES*

(M) : Metallic – (P) : Parelmoer. 
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de Citroën C5 X. De uitvoeringen van de auto's die Citroën in de Europese Unie op de markt brengt, kunnen van land tot land verschillen. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, standaard op optioneel, verwijzen wij u naar de prijslijst die u kunt downloaden op de website www.citroen.nl. 

*Dakkleur is Perla Nera Black.

60 61



BELANGRIJKSTE UITRUSTING

LICHTMETALEN VELGEN

17" LICHTMETALEN 
VELGEN 'ECLAT 
CLICKER GREY’

19" LICHTMETALEN 
VELGEN 'HEPHAÏS 
GREY’ MET ONYX 

BLACK AERO INSERTS

19" LICHTMETALEN 
VELGEN ‘ONYX 

BLACK’ MET ONYX 
BLACK AERO INSERTS

AFMETINGEN

Waarden in millimeters.
*Breedte met ingeklapte spiegels.
**Breedte met uitgeklapte spiegels.

SELECTIE VAN ACCESSOIRES

SKI DRAGES

FIETSENDRAGER OP TREKHAAK

DWARSDRAGERS

BAGAGERUIMTE BESCHERMING

DOWNLOAD DE MOBIELE APP SCAN MY CITROËN 
zodat u de boorddocumentatie van uw auto altijd bij de hand hebt! Als u een onderdeel van uw auto 
scant, krijgt u dankzij augmented reality direct toegang tot de informatie over het desbetreffende 
onderdeel. 

BEOORDEEL UW AUTO EN DEEL DIT MET ANDEREN 
of beoordeel uw Citroën-verkooppunt na het kopen van een auto of een reparatie die in de werkplaats 
aan uw auto is uitgevoerd. Het cijfer en de beoordeling worden op de Citroën-site gepubliceerd. 

VEREENVOUDIG UW MOBILITEIT MET FREE2MOVE
Een applicatie die voorziet in al uw mobiliteitsbehoeften: autodelen, autoverhuur, elektrisch opladen, 
VTC en parkeerreservering. Download Free2Move.

C O N T R A C T

VERLENGDE GARANTIE : 2 TOT 5 jaar extra garantie, van 40.000 tot 175.000 km *. Verlenging van de garantie commercial. 
 Citroën Assistance 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onmiddellijke identifi catie in het hele Citroën-netwerk.

GARANTIE & ONDERHOUD : VAN 3 TOT 7 JAAR, van 30.000 tot 175.000 km *. Voordelen van het onderhoudscontract. 
 Verlenging van de contractuele garantie. 

SERVICE INBEGREPEN :  3 TOT 7 jaar extra garantie, van 30.000 tot 175.000 km *. Voordelen van het contract Garantie & Onderhoud. 
 Vervanging van slijtageonderdelen (exclusief banden). Technische controle (4 jaar en ouder).

* Bij de eerste van twee deadlines bereikt. Kilometerstand vanaf km 0 van het voertuig. Duur vanaf de datum van eerste ingebruikname.

G A R A N T I E

COMMERCIEEL : 2 JAAR, reparatie of vervanging van defecte onderdelen als gevolg van een product- of fabricagefout. 
 Citroën Assistance, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

LAK : 3 JAAR voor personenauto's. 2 JAAR voor bedrijfsauto's.

TEGEN DOORROESTEN : 12 JAAR VOOR PERSONENAUTO'S. 5 JAAR voor bedrijfsauto's.

Neem voor meer informatie contact op met uw Citroën verkooppunt.

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.

LEVENSLANGE ASSISTENTIE : Mechanisch defect, ongeval, verlies van sleutel of sleutel zit vast in de auto, brandstoffout:
 Alle Citroën-voertuigen profiteren van levenslange assistentie. Het enige wat u door de jaren heen hoeft 
 uit te voeren, is het onderhoud van uw voertuig in het Citroën-netwerk. 24/7 telefonische service. 

C I T R O Ë N
A S S I S TA N C E

Voor meer informatie: citroen.nl/ 

DOWNLOAD DE MOBIELE APP MY CITROËN 
waarmee u op uw smartphone alle informatie over uw auto op één plaats bij elkaar hebt en toegang hebt 
tot alle Citroën-services. 

prefereert  - AUTOMOBILES CITROËN - RCS Paris 642050199. De in dit document vermelde informatie over de modellen en hun kenmerken was actueel ten tijde van het ter perse gaan van deze uitgave: deze informatie is niet bindend. Citroën behoudt 
zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de kenmerken van de hier getoonde uitvoeringen te wijzigen, zonder de verplichting dit document te hoeven aanpassen. De weergegeven kleuren geven slechts een indicatie van de daadwerkelijke kleur; met de huidige
druktechnieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweergave niet mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de telefonische klantenservice van Citroën of ga naar www.citroën.nl. Neem voor meer informatie over de diensten van Citroën contact op met een van onze dealers. 

reviews
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MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app MYCitroën.
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