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ROBUST AND
ELEGANT 

STYLE
A NEW DYNAMIC FRONT FACE
New Citroën C5 Aircross has a new front end 
which accentuates its robust character. Typically 
Citroën, the "V" LED light signature, New Citroën 
C5 Aircross is fitted with new 3D-effect LED rear 
lights.

CITROËN
ADVANCED
COMFORT® 
SUSPENSION
"FLYING CARPET" EFFECT
Developed as a world exclusive by Citroën, the suspension 
featured on New Citroën C5 Aircross offers unprecedented 
driving comfort. 

EXCEPTIONAL RIDE QUALITY
Citroën Advanced Comfort® suspension adds 2 hydraulic 
cushions on either side, one for rebound and one for 
compression. 

STYLE AND PERFORMANCE التصميم واألداء الخارجى 

ENHANCED  
ROADHOLDING

GRIP CONTROL WITH HILL DESCENT ASSIST * 
New Citroën C5 Aircross benefits from increased traction 
with the optional Grip Control.



COMFORT FOR EVERYONE  
With its 3 individual seats in the rear, they provide 
the same comfort for the middle passenger as for 
the other occupants. 3 
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HANDS-FREE 
OPENING

ROOM FOR  
EVERYTHING The boot volume of New Citroën C5 Aircross is 580 litres, which can be extended up 

The vehicle has a convenient hands-free tailgate*, which you can open with a simple 
movement of your foot under the rear bumper.

* Dependent on version.

DRIVER’S SEAT WITH MASSAGE FUNCTION*  
the driver’s seat boasts a multi-point massage sys-
tem operating with 8 pneumatic pockets installed in 
the seat back. there is a large storage area alongside 
a space dedicated to connectivity, including two USB 
ports and a wireless induction charger** for compa-
tible smartphones.

* As an option. 
** availability depends on version.

IN-VEHICLE 
WELL-BEING 

3 مقاعد خلفية كاملة 
المقاعد الثالث بنفس الحجم مما يجعل المقعد 
األوسطي يحصل على نفس الراحه

سعة الشنطة الخلفية 580 لتر و التى يمكن توسيعها 
لتصل حتى 720 لتر يمكن فتح الشنطة أتوماتيكيا  

ميزة المساج الذاتى الذى يتمتع به كرسى السائق 
الذى يحتوى على 5 أنظمة مختلفة , و أيضا وجود 
خصاصية الشحن الذاتى للهواتف الذكية  

شــىء  لــكل  كافيــة  مســاحة 

الراحـــــــــة والرفاهيـــــة

فتــح بــاب الشــنطة أتوماتيكيــا

INTERIOR AMBIANCES التصميم الداخلى                                        

SAFETY AND DRIVER AID SYSTEMS                                أنظمة األمان و الكماليات

BLIND SPOT MONITORING SYSTEM *

نظام مراقبة النقطة الغير مرئية 

INTELLIGENT BEAM HEADLIGHTS *

المصابيح األمامية ذو الشعاع الذكى 
PARK ASSIST **

مساعد ركن السيارة

KEYLESS ENTRY & START *

زر تشغيل , فتح و غلق السيارة بدون الحاجة الى المفتاح  



PLATINUM GREY (M)ECLIPSE BLUE (M)

CUMULUS GREY (M)

PEARL WHITE (P)

5 BODY COLORS

4 BI-TONE BODY COLOR*
(AVAILABLE IN SHINE ONLY )

CUMULUS GREY (M)PERLA NERA BLACK (M)

PLATINUM GREY (M)

ECLIPSE BLUE (M)

PEARL WHITE (P)

DARK CHROME GLOSSY BLACK ENERGIC BLUE

3 COLOR PACKS

CITROËN C5 CITROËN C5Feel FeelShine Shine  C5 سيتروين   C5 سيتروين

Engine Capacity 1.6L THP المحرك

Max. Power (hp / rpm) 6,000/165 الطاقة القصوى

Max. Torque (Nm / rpm) 1,400/240 العزم

Transmission 6-Speed A/T ناقل الحركة

Boot Capacity ( L folded rear seats 1630 , L Seat forward 720 ) L 580 سعة الشنطة

Tank Capacity L 53 سعة خزان الوقود

TECHNICAL SPECIFICATIONS مواصفات فنية

تحتفظ الشركة بحقها في اجراء أي تعديالت بدون اشعار وذلك فيما يتعلق باللون والتجهيزات والمواصفات الموضحة في هذا الكتيب وفي إيقاف انتاج طرازات محددة. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قلياًل عن األلوان المبينة. تختلف المواصفات من بلد آلخر. الرجاء مراجعة الموزع للتأكد ان السيارة المسلمة توافق توقعاتك 

17 inch 'Ellipse' alloy wheels • - - جنوط الومنيوم مقاس 17

18 inch 'Pulsar Diamantees Bi-Tone - • • Bi-Tone 18 جنوط مقاس

Longitudinal roof bars • • • قضبان سقف

Twin exhaust chrome effect trim - - • فتحات شكمان مزدوجة مزودة بكروم 

Dark tinted rear windows and rear 
windscreen - • • زجاج خلفى ملون غامق

Aluminium pedals and footrest - - • دواسات ومسند للقدمين من األلومنيوم

Stainless steel front door thresholds - - • عتبات األبواب األمامية المصنوعة من 
األلومنيوم

Two open cupholder with LED  lighthing - • • LED حامالن أكواب مع إضاءة

Perla Nera Black roof - - • سقف اسود

Anti-lock Brake System (ABS) • • • ABS نظام الفرامل المانع لإلنغالق

ESP (including traction control and stability 
programme) • • • ESP نظام التحكم االلكترونى بالثبات

Remote central locking • • • سنترلوك

Electronic parking brake • • • فرامل يد الكترونية

Hill Start Assist • • • نظام زيادة التحكم في المطالع

Airbags: driver , front passenger, side 
airbags for driver and front passenger • • •

وسائد هوائية للسائق، للراكب األمامى، و وسائد 
هوائية جانبية للسائق والراكب األمامى

Airbags: passenger airbag deactivation function • • • وسائد هوائية قابلة للغلق

Traffic sign recognition and recommendation - - • نظام التعرف على إشارات المرور

Lane keeping assist - - • نظام التحذير عند االنحراف عن الحارة 

Blind Spot Monitoring System - - • نظام مراقبة النقط العمياء بالسيارة

Programmable cruise control with speed limiter • • • مثبت ومحدد سرعة

Grip Control®, including: HDC - - • نظام التحكم بوضعيه القياده مزودة بخاصية 
إيقاف المركبة على المنحدرات

Paddle Shifter • • • بداالت لنقل الحركة باليد

Tire pressure warning system • • • نظام انذار ضغط االطارات

Automatic headlight activation via windscreen 
mounted sensors • • • حساسات اضاءة

Eco-Led (low & high beam) • • • مصابيح Eco-Led )عالي/ منخفض(

LED day-time running lights • • • LED مصابيح نهارية

Auto-dimming electro-chrome rear view 
mirror - • • مرآة داخلية ذاتية التعتيم

Electric door mirrors with integrated LED 
indicator • - - مرايات جانبية بلون السيارة مزودة LED باشارات

Electric, folding door mirrors with integrated 
LED indicator - • •  LED مرايات جانبية تضم كهربائيا بلون السيارة

مزودة باشارات

Panoramic opening glass roof (with electric 
interior blind) - - • سقف بانوراما متحرك

3D LED rear lights • • • مصابيح خلفية ثالثية االبعاد

LED high level central brake light • • • مصباح فرامل خلفى مرتفع

Rear Fog Light • • • مصابيح شبورة خلفية

Manual driver seat adjustment (height, fore/
aft and backrest angle) • • - مقعد سائق قابل للتعديل يدويا

Electric driver seat adjustment (height, fore/
aft and backrest angle) - - • مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا

Manual passenger seat adjustment (height, 
fore/aft and backrest angle) • • • مقعد الراكب األمامى قابل للتعديل يدويا

Front Seats Heating - - • خاصية التسخين بالمقاعد األمامية

3 independent full-size rear seats with 
adjustable recline angle • • • 3 مقاعد خلفية كاملة الحجم مستقلة مع

زاوية انحناء قابلة للتعديل

Rear seats with adjustable height headrests • • • مساند رأس قابلة للتعديل

Massage Function - - • مساج بالمقاعد

Electric power steering • • • باور ستييرينج كهربائي

Suspension with Progressive Hydraulic 
Cushions® (PHC) • • • نظام تعليق مزود بوسائد هيدروليكية

Automatic dual zone climate control • • • تكييف اوتوماتيك ثنائى التحكم

Automatic windscreen wipers • • • مساحات الزجاج األمامي اوتوماتيكية

Leather Wrapped Steering Wheel • • • عجلة قيادة جلد

Steering Wheel Audio Controls • • • التحكم فى مستوى الصوت من عجلة القيادة

Power Windows (Front / Rear) • • • زجاج كهرباء امامى وخلفى

Rear parking sensors • • • حساسات ركن خلفية

Front parking sensors - * * حساسات ركن امامية

Reversing camera displayed on the central screen - • • كاميرا خلفية

360 Vison Camera - - • كاميرا برؤية 360

Park Assist With Lateral Parking Sensors - - • مساعد الركن بحساسات جانبية

Keyless entry & start - • • زر تشغيل وايقاف السيارة

Hands-Free Tailgate (button on key, 
dashboard) and Hands-Free Tailgate foot 
operation possible

- - •
فتح باب الشنطة اوتوماتيكيا تمرير و فتح باب 

الشنطة عن طريق القدم تحت االكصدام الخلفي

Central -8inch capacitive touch screen (used 
to control all primary vehicle functions) • * - شاشة 8 بوصة تعمل باللمس

Central -10 inch capacitive touch screen 
(used to control all primary vehicle functions) - * • شاشة 10بوصة تعمل باللمس

12.3 inch customisable TFT instrument display • • • شاشة عدادات 12.3 بوصة

Mood Light - - • اضواء محيطة
AM/FM and MP3 compatible radio with two 
tweeters and four speakers • • • راديو AM/FM وباربع مكبرات صوت و وحدتين 

صوت
Bluetooth® telephone facility • • • بلوتوث

3x USB sockets • • • USB  3 مخارج

Mirror Screen (Apple CarPlay™, Android Auto) • • • شاشة مرآة للهاتف )تعمل مع أندرويد و أبل(

Smartphone wireless charging plate - * • شاحن هاتف السلكى

AC Refregeration in middle consol • • • وحدة تكييف بمسند اليد األمامي

Mirror adaptation in Reverse - - • تعديل المرايات الجانبية اوتوماتيكيا فى حالة 
الرجوع للخلف

 INTERIOR TRIM

SAFETY AND SECURITY

LIGHTING AND VISIBILITY

SEATING

COMFORT & CONVENIENCE

التصميم الداخلي

مواصفات األمان

االضاءة والرؤية

المقاعد

الراحة والرفاهية

Available Unavailable  Optional(•) ( - ) ( * )

Colors األلواناأللوان

األسطح ثنائية األلوان األسطح ثنائية األلوان 

لمسات األلوان لمسات األلوان 

Live Live



3 INTERIOR AMBIENCES

URBAN BLACK AMBIANCE (FEEL ) FABRIC (LIVE)HYPE BLACK AMBIANCE (SHINE)

DIMENSIONS

1 579 - 1 601 1 608 - 1 630

2 099 - 1 969 *

1 
65

4 
- 1

 6
89

 *
*

917 8532 730

4 500

WHEELS

18" BI-TONE 
DIAMOND-CUT 

PULSAR ALLOY WHEEL

17" ‘ELLIPSE’
ALLOY WHEELS

األبعاد

فرش  جلد )نابا( جلد الكانتارا فرش قماش

التصميم الداخلى                                        

األطـــــارات


