
A GAMA DO SUV CITROËN C5 AIRCROSS
LIVE FEEL SHINE

• 3 lugares traseiros independentes, deslizantes, inclináveis e
escamoteáveis

• ABS+AFU+ESP+REF+Ajuda ao arranque em subida
• Airbags frontais, tórax e cortina (6 airbags)
• Ajuda ao estacionamento traseiro
• Citroën Connect Radio com kit mãos livres Bluetooth®, ecrã

tátil de 8“, 2 entradas USB e 2 tomadas 12V
• Climatização automática bi-zona e Faróis automáticos
• Jantes de liga leve 17’’ ELLIPSE
• Embelezadores cromados dos vidros laterais
• Farolins traseiros 3D a LED e LED de Iluminação diurna
• Travão de estacionamento elétrico automático
• Pack Cor Silver anodizado
• Pack SAFETY (Active Safety Brake + Coffee Break Alert +

Alerta Risco Colisão + Lane Keeping Assist + Reconhecimento
dos painéis e recomendação de velocidade)

• Faróis de nevoeiro com iluminação estática de intersecção
• Banco do condutor com regulação do apoio lombar
• Retrovisores ext. com regulação e desembaciamento elétricos
• Banco do condutor e do passageiro com regulação em altura
• Suspensões com Batentes Hidráulicos Progressivos™
• Volante regulável em altura e profundidade

• Pack City Câmara: Ajuda ao estacionamento à
frente + Visio Park (Câmara de visão traseira com
alcance de 180º Top Rear Vision)

• Barras de tejadilho Silver
• Citroën Connect NAV com kit mãos livres

Bluetooth®, ecrã tátil de 8“ com função Mirror
Screen multifunções, 2 entradas USB e Citroën
CONNECT BOX (sistema de informação, auxílio e
emergência)

• Indicadores de mudança de direção a LED
• Cluster da instrumentação 12,3’’ personalizável
• Jantes liga leve 18’’ SWIRL diamantadas
• Pack SAFETY Plus: Pack Safety + Sistema ativo de

vigilância do ângulo morto
• Pára-choques com dupla saída de escape cromadas
• Retrovisor interior electrocromático
• Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente
• Soleiras de entrada das portas dianteiras em inox
• Bancos Advanced Comfort
• Vidros e óculo traseiros escurecidos
• Ambiente Wild Grey

• Portão traseiro mãos livres
• Pack DRIVE ASSIST (CVM6): Pack Safety Plus +

- Alerta atenção condutor
- Extended Traffic Sign Recognition (painéis de

direção)
- Comutação automática dos faróis

• Pack DRIVE ASSIST (EAT8): Pack Safety Plus +
- Regulador de velocidade adaptativo com funções

Stop&Go
- HighwayDriver Assist
- Alerta atenção condutor
- Extended Traffic Sign Recognition (painéis de

direção)
- Comutação automática dos faróis

• Pedais e apoio do pé em alumínio
• Acesso e arranque mãos livres (disponível nas

portas dianteiras, portão traseiro e tampa de acesso
ao combustível)

• Faróis Full LED
• Vidros laterais temperados e escurecidos
• Grip Control
• Banco do condutor com regulação eléctrica


