
De Citroën C5 Aircross: 

comfortabele en flexibele SUV 

APELDOORN - De afgelopen tijd wint de grotere auto weer wat aan populariteit. Zowel de grotere SUV als 
compactere crossovers blijken een verkoopsucces. Comfortabel, flexibel inzetbaar en met mooie 
rijeigenschappen dankzij de steeds betere platformen. Citroën borduurt voort op het succes van de eerdere C-
modellen met de nieuwste telg: de Citroën C5 Aircoss SUV. 

De nieuwe C5 Aircross SUV is een imposante verschijning. Met zijn brede, hoge uiterlijk, grote wielen en een 
stijlvolle voorzijde. Maar ook herkenbaar als een Citroën: hij oogt avontuurlijk maar niet agressief. Hij wil dan 
ook graag een gezellige reisgenoot zijn, waar die reis ook heen gaat. Met mooie details zoals de vrolijke 
Airbumps in diverse kleuraccenten en in twee kleuren uitgevoerde dakrails is het nieuwe model herkenbaar en 
toch uniek. Het nieuwe model is onderscheidend door een optisch zwevend dak en verchroomde C rond de 
portierruiten om volgens het merk de binnenruimte te benadrukken. Wij vinden het er in ieder geval geraffineerd 
uitzien. 

Ruim en chic 
Citroën schenkt een grote aandacht aan het comfort van de passagiers en bestuurder; iets waar het Franse merk 
ook echt bekend om staat. Comfort gaat dieper dan alleen een aangenaam zittende stoel; het gaat om het 
totaalplaatje van uitstraling, afwerking en fijne details. Met een bagageruimte van 580 tot 720 liter die flexibel in 
te delen is en vijf volwaardige zitplaatsen is het een zeer praktisch model. 

Achter het stuur 
Eenmaal achter het stuur vallen enkele mooie details op. De nieuwe C5 Aircross kreeg een dashboard met 
robuuste uitstraling, met een zachte bekleding die een behaaglijk gevoel geeft. De bestuurder heeft een 12,3 inch 
TFT scherm voor zich, waar alle rij-informatie te zien is in een oogopslag. Dankzij de hoge stoelen en het ruime 
zicht hebben we een mooi overzicht op de weg. De hoge en brede middenconsole brengen versnelling, 
opbergvakken en bekerhouders binnen handbereik, Ook hier trekt Citroën de warme uitstraling qua kleuren en 
materiaalgebruik door. Een 8 inch touchscreen zorgt voor de verbinding met de telefoon, zodat de auto echt een 
verlengstuk van de digitale wereld is. Met natuurlijk navigatie en integratie van Citroën's Connect Box met 
noodoproep en pechhulpverlening. 

Advanced Comfort 
Citroën gaat met het interieur net wat verder dan veel merken. Naast het afwerkingsniveau en smaakvolle keuzes 
is ook de ergonomie van stoelen een belangrijke factor. Het merk noemt dit dan ook 'advanced comfort seats' om 
echt een rijdend woonkamergevoel te benaderen. Zo zijn de voorstoelen voorzien van schuimmateriaal met hoge 
dichtheid, zodat ze bij een lange rit niet inzakken. En: in hoge verstelbaar met een multipoint-massagefunctie. 
Achterin zijn drie individueel verschuifbare achterstoelen geplaatst met verstelbare rugleuning. Ook individueel 
wegklapbaar, met een volledig vlakke laadvloer wanneer u alle stoelen wegklapt en het vloerpaneel omhoog zet. 

Motoropties 
Citroën biedt de nieuwe C5 Aircross met een mooie selectie aan motoren die een goede balans vinden tussen 
prestaties en verbruik. Kopers kunnen kiezen uit twee benzinemotoren: PureTech 130 S&S en PureTech 180 
S&S EATB met achttraps automatische transmissie. Dieselrijders kunnen kiezen uit drie motoren: BlueHDI 130 
S&S handgeschakeld, of de BlueHDI 130 S&S EATB en 180 S&S EATB, met de achttraps automaat. Citroën's 
nieuwste efficiënte automatische transmissie zorgt voor een tot wel 7 procent lager brandstofverbruik ten 
opzichte van een reguliere automaat. Met twee extra versnellingen loopt het toerental van de motor minder terug 
met voordeel voor het verbruik. 

Rijgedrag 
Citroën schonk veel aandacht aan het rijgedrag van de nieuwe C5 Aircross SUV. Zo beschikt deze over het 
Progressive Hydraulic Cushion veersysteem, een innovatie die steunt op vele ervaring vanuit de motorsport. 
Concreet beweegt de wielophanging vrijer, waardoor de ervaring van een 'vliegend tapijt' ontstaat, wat 
aangenaam is voor het comfort. Een moderne veiligheidssuite zorgt voor een gevoel van zekerheid op de weg. 
Actieve remhulpen, dodehoekbewaking, vermoeidheidswaarschuwing, verkeersbordherkenning en adaptieve 



cruise control zorgen voor veilig weggedrag onder veel omstandigheden. Citroën ziet de combinatie van al deze 
assistenten als een eerste stap naar echt autonoom rijden. Verder maken keyless entry en start, elektrische 
parkeerrem, Park Assist en achteruitrijcamera het technologische plaatje compleet. 

 
Veel te kiezen 
Wanneer de koper een keuze gemaakt heeft voor een specifiek model en uitrustingsniveau begint de lol: hoe 
zorg ik dat dit helemaal mijn C5 is? Net zo uniek als ik zelf? Dankzij de vele personalisatiemogelijkheden kunt 
een unieke auto samenstellen. Met 7 carrosseriekleuren, 3 Color Packs voor accenten en 5 opties voor het 
interieur zijn er in totaal ruim 30 kleurcombinaties mogelijk. De Citroën C5 Aircross SUV is nu leverbaar vanaf 
31.390 euro voor de Live-editie. De Business uitvoering begint bij 32.140 euro, de Feel bij 34.090 euro en de 
meest complete Business Plus-editie bij 34.440 euro. 

Pluspunten en prijzen 
Pluspunten: 
+ Comfortabel en flexibel inzetbaar 
+ Mooie personalisatieopties 
+ Aantrekkelijke motoropties 
+ Uitstekende vering voor hoog comfort 
+ Veel innovatieve technologie 

De Citroën C5 Aircross SUV is nu leverbaar in de volgende edities: 
Life: vanaf 31.390 euro 
Business: vanaf 32.140 euro 
Feel: vanaf 34.090 euro 
Business Plus: vanaf 34.440 euro 

 

 


