CITROËN C5 X
Ceník

Akční ceník s platností od 1. 1. 2023.

Cena
(Kč)

Akční sleva
(Kč) (*)

Akční cena
(Kč) (1)

1.2 PureTech 130 S&S EAT8

930 000

130 000

800 000

1.2 PureTech 130 S&S EAT8

1 000 000

130 000

870 000

PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8

1 240 000

110 000

1 130 000

1.2 PureTech 130 S&S EAT8

1 060 000

130 000

930 000

1.6 PureTech 180 S&S EAT8**

1 100 000

130 000

970 000

Úroveň výbavy

Motor

FEEL
FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8

1 300 000

120 000

1 180 000

1.6 PureTech 180 S&S EAT8**

1 160 000

130 000

1 030 000

PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8

1 360 000

130 000

1 230 000

> Exkluzivní financování (*) – úvěr s 0% navýšením od Citroën Financial Services
> Prodloužená značková záruka EssentialDrive (*) na 5 let nebo 120 000 km
(1)

 kční ceník s platností od 1. 1. 2023. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 1. 2023 a předané do 4. 2. 2023 nebo do
A
vyprodání zásob. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního
sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na ceny vozů objednávaných do
výroby se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN. Konkrétní nabídku Vám zašle nebo potvrdí Váš autorizovaný prodejce. Akce platí pouze
u participujících prodejců CITROËN na území ČR.

* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. ** Doprodej skladových zásob.
Všechny uvedené ceny v akčním ceníku jsou platné v případě registrace vozidla kupujícím v členských státech Evropské unie (EU), státech Evropského
hospodářského prostoru (EHP) a ve Švýcarsku, kterou kupující řádně prokáže prodávajícímu předložením kopie příslušného osvědčení o evidenci vozidla nejpozději
do 5 pracovních dní od převzetí vozidla. V případě nesplnění uvedených podmínek platí ceny uváděné v základním ceníku. Použití akčního ceníku je též nepřípustné
v případě spekulativního chování, především při účelových registracích nebo změně registrace.

0%
5
navýšení

LET

ZNAČKOVÉ
ZÁRUKY

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

citroËn C5 X
HLAVNÍ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY
FEEL
> Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce
s možností odpojení airbagu spolujezdce
> Hlavové airbagy pro první a druhou řadu
sedadel
> Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým
předpínačem a omezovačem tahu
> 3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu, boční
sedadla s pyrotechnickým předpínačem
a omezovačem tahu
> ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace
výstražných světlometů při prudkém brzdění
> ESP + ASR
> Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
> Kontrola poklesu tlaku vzduchu
v pneumatikách
> Elektrická parkovací brzda
> Palubní počítač
> Zadní parkovací asistent
> Paket Bezpečnost:
Tempomat a omezovač rychlosti,
Systém rozpoznávání dopravních značek
omezujících rychlost,
Coffee Break Alert,
Varování před srážkou při nebezpečném
snížení odstupu vozidel,
Aktivní systém varování před neúmyslným
opuštěním jízdního pruhu,
Driver Attention Alert,
Active Safety Brake

> Tlumiče pérování Citroën Advanced Comfort®
>C
 entrální zamykání s dálkovým ovládáním
>E
 lektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná
vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED
směrovými světly a LED osvětlením boku
karoserie
>E
 lektricky ovládaná okna předních a zadních
dveří se sekvenčním ovládáním a ochranou
proti přiskřípnutí s možností zavření nebo
otevření pomocí dálkového ovladače
>V
 ýškově a podélně nastavitelný volant
>K
 ožený volant s chromovaným dekorem
>V
 ýdechy vzduchu pro druhou řadu sedadel
>A
 utomatická dvouzónová klimatizace
se vzduchovým filtrem
>V
 rstvené akustické čelní sklo
>E
 COLED přední světlomety
>P
 řídavná denní LED světla / LED Směrové
ukazatele
>Z
 adní LED světla s funkcí denního svícení
>A
 utomatické stěrače “MAGIC WASH”
s dešťovým senzorem (ostřikovací
mechanismus je součástí stěrače)
>S
 amočinné rozsvícení světel za snížené
viditelnosti
>L
 ED Osvětlení interiéru pro první a druhou
řadu

>A
 utomatické zpoždění zhasínání světlometů
(funkce “Guide Me Home”)
>M
 yCitroën Play Plus + FM/DAB (digitální
rádio), 8 reproduktorů, dálkové ovládání
na volantu, Hands-free Bluetooth® + Mirror
Screen s možností bezdrátového připojení
(Apple Car Play / Android Auto)
>M
 yCitroën Assist – (SOS & Asistenční volání –
mikrofon, reproduktor, integrovaná karta SIM)
>V
 ýškově nastavitelné sedadlo řidiče a
spolujezdce
>Č
 alounění – Látka CHEVRONS Šedá – Látka
černá
> 1 x USB Typ C
- přední řada sedadel (data + nabíjení), 1x USB
Typ C
- zadní řada sedadel (pouze nabíjení)
>B
 arva – Modrá MAGNETIC – metalický lak
>C
 entrální 10” dotykový displej
>H
 liníkové disky kol “Vorte X” – pneumatiky
215/65 R17

>Z
 atmavená skla zadních oken
>B
 ederní opěrka sedadla řidiče – mechanická
> Zadní parkovací kamera “Top rear vision”
>P
 řední a zadní parkovací asistent
>V
 nitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
>A
 utomatické přepínání dálkových světel

>Č
 alounění – CHEVRONS Šedá – Látka černá
s efektem kůže / Urban Šedý
- Sedadla Citroën Advanced Comfort
>H
 liníkové disky kol “Aero X” – pneumatiky
205/55 R19

FEEL PACK = FEEL +
> Hands Free přístup a startování vozu
> Přední LED mlhové světlomety s funkcí
přisvícení do zatáček
> MyCitroën Drive Plus: Navigační systém
3D v češtině s integrovanou mapou Evropy
a hlasovým ovládáním, doživotní aktualizace
zdarma

FEEL PACK PLUG-IN HYBRID = FEEL PACK +
> Paket Bezpečnost Plus

>A
 ktivní tlumiče pérování Citroën Advanced
Comfort®

>2
 x USB Typ C – přední řada sedadel

>O
 krasné lišty předních prahů dveří
v nerezovém provedení s označením CITROËN
>H
 liníkové disky kol “Aero X” Černé broušené –
pneumatiky 205/55 R19
> Čalounění – Kůže černá – Látka černá
s efektem kůže – Látka šedá NIXON s efektem
kůže / Metropolitan Šedý

> Indukční dobíjení mobilního telefonu
>K
 ožený vyhřívaný volant

>Č
 alounění – Kůže černá s perforací CHEVRON
/ HYPE černý
>E
 lektricky nastavitelná sedadla řidiče
(s možností uložení do paměti*) v 8 směrech
a spolujezdce v 6 směrech

>V
 yhřívané přední sedačky
>B
 ederní opěrka sedadla řidiče a spolujezdce
– elektrická
>P
 řední a zadní koberečky

SHINE = FEEL PACK +
> Paket Drive Assist Plus:
Adaptivní Tempomat a omezovač rychlosti
s funkcí ACC Stop&Go, Rozšířený systém
rozpoznávání dopravních značek omezujících
rychlost, Driver Attention Alert, Coffee Break
Alert, Varování před srážkou při nebezpečném
snížení odstupu vozidel, Rozšířený systém
Active Safety Brake s funkcí chodci, cyklisté,
noc, Systém sledování mrtvého úhlu SAM,
Výstraha při couvání v případě nebezpečné
situaci za vozem, Highway Driver Assist

SHINE PACK = SHINE +
> Hliníkové pedály a opěrka nohy
> Parkovací kamera “Vision 360” (4 kamery)
> Vrstvená skla oken dveří, barevný dekor
okénka sloupku C
> Automatické sklápění zrcátek při couvání
> Hands Free otevírání víka zavazadlového
prostoru

CITROËN C5 X
6 BAREV KAROSERIE

Bílá PERLE NACRE (P)

Šedá AMAZONITE (M)

Černá PERLA NERA (P)

Šedá PLATINIUM (M)

Šedá ARTENSE (M)

Modrá MAGNETIC (M)

5 MOŽNOSTÍ DVOUBAREVNÉHO řEŠENÍ KAROSERIE*

Bílá PERLE NACRE (P)

Šedá AMAZONITE (M)

Šedá ARTENSE (M)

Modrá MAGNETIC (M)

(M) : metalický lak – (P) : perleťový lak

Šedá PLATINIUM (M)

* Paket Bi-Color: Střecha v barvě Černá PERLA NERA

DISKY Z LEHKÝCH SLITIN

Hliníkový disk
Vorte X R17

Hliníkový disk
Aero X R19

Hliníkový disk
Aero X černé broušené R19

6 VARIACÍ INTERIÉRU

STANDARDNÍ INTERIÉR
Látka CHEVRONS Šedá /
Látka černá

ŠEDÝ INTERIÉR URBAN
Látka CHEVRONS Šedá /
Látka černá s efektem kůže

ŠEDÝ INTERIÉR METROPOLITAN
Kůže černá / Látka černá s efektem kůže /
Látka šedá NIXON s efektem kůže

MODRÝ INTERIÉR METROPOLITAN
Kůže černá / Látka černá s efektem kůže /
Látka modrá SAPHIR s efektem kůže

ČERNÝ INTERIÉR HYPE
Kůže černá s perforováním se vzorem
složeným z log CITROËN

INTERIÉR HYPE ADAMANTIUM
Kůže černá / Kůže Adamantium s perforováním
se vzorem složeným z log CITROËN

citroËn C5 X
bezpečnost a pohodlí na palubě
Kromě níže popsaných asistenčních systémů řízení je nový CITROËN C5 X rovněž vybaven varováním před rizikem ospalosti (Coffee Break
Alert), elektrickou parkovací brzdou, automatickým nouzovým brzděním (Active Safety Brake), systémem upozornění na riziko kolize, adaptivním
tempomatem*, statickým přisvícením do zatáček*, zpětnou parkovací kamerou* a funkcí kontroly stability přívěsu*.

Vision 360*
Tato praktická funkce je velmi užitečná při
manévrování s vozem v nízkých rychlostech.
Aktivuje se manuálně nebo automaticky při
zařazení zpětného chodu. Čtyři HD kamery
snímají okolí vozu a umožní zobrazit na
centrálním dotykovém displeji 360° pohled
na CITROËN C5 X shora.

BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUP
A STARTOVÁNÍ*
Máte-li při sobě klíč, tato funkce automaticky
zamkne CITROËN C5 X, když se od něj vzdálíte.
Po přiblížení se vůz opět odemkne.

AUTOMATICKÉ SVĚTLOMETY*
Systém přepíná dálková a potkávací světla
v závislosti na okolním provozu. Pokud je
detekováno vozidlo přijíždějící v protisměru,
pokud dojíždíte vůz nebo vás nějaký vůz
předjede, systém světlomety ztlumí.
Automatické přepínání světlometů zajišťuje
optimální osvětlení zejména v noci.

SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU
NA DELŠÍ VZDÁLENOST*
Funkce sledování mrtvého úhlu je užitečná
zejména na rychlostních komunikacích s více
pruhy a na dálnicích. Oranžová dioda v rohu
vnějších zpětných zrcátek upozorní řidiče na
vůz v mrtvém úhlu výhledu až do vzdálenosti
70 m za vozem CITROËN C5 X.

SLEDOVÁNÍ POZORNOSTI ŘIDIČE
Systém vyhodnocuje úroveň pozornosti
řidiče tak, že analyzuje změny vzdálenosti
vozu od vodorovného dopravního značení.
Je vhodná zejména na rychlostních
komunikacích a dálnicích, kde rychlost
přesahuje 65 km/h.

ROZŠÍŘENÉ ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
S DOPORUČENÍM RYCHLOSTI
Tento systém informuje řidiče o rychlostních
limitech. Když zaznamená dopravní značení
omezující rychlost, doporučí danou hodnotu
a řidič může změnu rychlosti potvrdit a použít
ji jako referenční hodnotu pro regulátor
a omezovač rychlosti. Systém rovněž informuje
o značkách Stop, Jednosměrná ulice a Zákaz
předjíždění.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

DETEKCE POHYBU ZA VOZEM*
Tento systém detekuje veškerý pohyb
v blízkosti za vozem, ať už se jedná o chodce,
motocykl, jízdní kolo nebo jiný vůz. Jde o velmi
praktickou funkci, která se aktivuje při zařazení
zpětného chodu.

SYSTÉM UDRŽOVÁNÍ VOZU
VE ZVOLENÉM JÍZDNÍM PRUHU
Tento systém využívá kameru, která
rozpoznává přerušované a plné vodorovné
dopravní značení. Pokud se vůz přiblíží k čáře,
aniž by se aktivovaly směrové ukazatele,
řízení se postupně stáčí tak, aby vůz zůstal
v původním jízdním pruhu.

citroËn C5 X
Příplatková výbava
> PASIVNÍ BEZPEČNOST
Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu
spolujezdce
Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem
tahu
3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu, boční sedadla s pyrotechnickým
předpínačem a omezovačem tahu
Akustická a vizuální signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče
a spolujezdce
Akustická a vizuální signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu na zadních
sedadlech
2x výškově nastavitelné opěrky hlavy vpředu
2x výškově a podélně nastavitelné opěrky hlavy vpředu
3x výškově nastavitelné opěrky hlavy vzadu
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na krajních
sedadlech druhé řady
Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru za jízdy
(automatická deaktivace v případě dopravní nehody)
> AKTIVNÍ BEZPEČNOST
ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při
prudkém brzdění
ESP + ASR
Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
Paket Bezpečnost:
Tempomat a omezovač rychlosti,
Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost,
Coffee Break Alert,
Varování před srážkou při nebezpečném snížení odstupu vozidel,
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu,
Driver Attention Alert,
Active Safety Brake
Paket Bezpečnost Plus (pouze Hybridní verze):
Tempomat a omezovač rychlosti,
Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost,
Coffee Break Alert,
Varování před srážkou při nebezpečném snížení odstupu vozidel,
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu,
Driver Attention Alert,
Rozšířený systém Active Safety Brake s funkcí chodci, cyklisté, noc
Paket Drive Assist:
Adaptivní Tempomat a omezovač rychlosti s funkcí ACC Stop&Go,
Rozšířený systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost,
Coffee Break Alert,
Varování před srážkou při nebezpečném snížení odstupu vozidel,
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu,
Driver Attention Alert,
Rozšířený systém Active Safety Brake s funkcí chodci, cyklisté, noc
Paket Drive Assist Plus:
Adaptivní Tempomat a omezovač rychlosti s funkcí ACC Stop&Go,
Rozšířený systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost,
Driver Attention Alert,
Coffee Break Alert,
Varování před srážkou při nebezpečném snížení odstupu vozidel,
Rozšířený systém Active Safety Brake s funkcí chodci, cyklisté, noc,
Systém sledování mrtvého úhlu SAM,
Výstraha při couvání v případě nebezpečné situaci za vozem,
Highway Driver Assist
> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Ukazatel řazení rychlostních stupňů
Palubní počítač
Digitální palubní přístroj 7" – TFT (dvě diody)
Digitální palubní přístroj 7" – TFT (10+2 diody) s podsvícením
Head-Up Displej – promítání na přední sklo
Zadní parkovací asistent
Zadní parkovací kamera "Top rear vision"
Přední a Zadní parkovací asistent
Parkovací kamera "Vision 360" (4 kamery)
Přední a Zadní parkovací asistent

FEEL

FEEL PACK

–

–

ZVEY

ZVDW

–

ZVDX

11 900

11 900

ZVDZ

–

–

GM62
GMAN
YB01
1G02

–
–

–
–
–

1G07

–

1G18

–

SHINE

SHINE PACK

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

citroËn C5 X
Příplatková výbava
> KOMFORT
Tlumiče pérování Citroën Advanced Comfort®
Aktivní tlumiče pérování Citroën Advanced Comfort® (pouze Hybridní verze)
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Hands Free přístup a startování vozu
Hands Free otevírání víka zavazadlového prostoru
Elektrická parkovací brzda
Elektricky vyhřívané přední sklo
Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
s integrovanými LED směrovými světly a LED osvětlením boku karoserie
Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
s integrovanými LED směrovými světly a LED osvětlením boku karoserie,
Automatické sklápění zrcátek při couvání
Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří se sekvenčním ovládáním
a ochranou proti přiskřípnutí s možností zavření nebo otevření pomocí
dálkového ovladače
Výškově a podélně nastavitelný volant
Kožený volant – štípenka
Kožený vyhřívaný volant – plná kůže
> TOPENÍ A VĚTRÁNÍ
Automatická dvouzónová klimatizace se vzduchovým filtrem
Výdechy vzduchu pro druhou řadu sedadel
> SVĚTLA A VIDITELNOST
Vrstvené akustické čelní sklo
Zatmavená skla zadních oken
Vrstvená skla oken dveří, barevný dekor okénka sloupku C
Přední ECO LED světlomety
Přídavná denní LED světla / LED Směrové ukazatele
Přední LED mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
Zadní LED světla s funkcí denního svícení
Třetí brzdové LED světlo
LED osvětlení zadní poznávací značky
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou – bez rámečku
Sluneční clony řidiče a spolujezdce s integrovanými kosmetickými zrcátky
s osvětlením
Automatické stěrače "MAGIC WASH" s dešťovým senzorem
(ostřikovací mechanismus je součástí stěrače)
Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
Automatické přepínání dálkových světel
LED Osvětlení interiéru pro první řadu
LED Osvětlení interiéru pro druhou řadu + 2 LED čtečky
LED Osvětlení středové konzole a odkládací schránky spolujezdce
LED ambientní osvětlení interiéru s nastavitelnou intenzitou světla
- Uvítací osvětlení, prostor pro nohy
- Za palubním přístrojem
- Na palubní desce
- Pod víkem středové konzole
LED Osvětlení zavazadlového prostoru
Automatické zpoždění zhasínání světlometů (funkce "Guide Me Home")
Panoramatické otevíratelné střešní okno s manuální roletkou
- nelze s vyhřívaným předním sklem LW02
> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE
Centrální 10" dotykový displej
Centrální 12" dotykový displej
MyCitroën Play Plus + FM/DAB (digitální rádio), 8 reproduktorů, dálkové
ovládání na volantu, Hands-free Bluetooth® + Mirror Screen s možností
bezdrátového připojení (Apple Car Play / Android Auto)
(Mirror Screen vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto
k dispozici dle dostupnosti aplikace v Google Play v ČR)

FEEL

FEEL PACK

SHINE

VU07
VU08

–

YD07
MO02

–
–

–

–

LW02

9 900

9 900

9 900

SHINE PACK

9 900
–

HU13
HU24

–

–

VH37
VH29

–

–

VD10
SO20

–
–

–

PR04

–

RL05
RL06

–
–

–

–

–

RE07

–

–

–

–

33 000

–

–

–

–

–

NB08
YQ01
YQ02

–

–

–

TC07

–

–

LX44
LX46

–

–

ZJAF

–

citroËn C5 X
Příplatková výbava
> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE
MyCitroën Drive Plus: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou
Evropy a hlasovým ovládáním, doživotní aktualizace zdarma, předplatné
TomTom Services na 3 roky zdarma (TomTom Traffic – on-line dopravní
informace, nebezpečné úseky / rychlostní radary, cena pohonných hmot,
parkoviště – cena a dostupnost, počasí, body zájmu), rádio FM/DAB (digitální
rádio) 8 reproduktorů + Hands-free Bluetooth® + Mirror Screen s možností
bezdrátového připojení (Apple CarPlay / Android Auto) (Mirror Screen
vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto k dispozici dle
dostupnosti aplikace v Google Play v ČR)
MyCitroën Assist – (SOS & Asistenční volání – mikrofon, reproduktor,
integrovaná karta SIM) (v případě, že je vůz vybaven MyCitroën Drive Plus,
slouží integrovaná karta SIM zároveň k bezplatnému přenosu dat a zajišťuje
fungování TomTom Services bez nutnosti připojení smartphonu)
1x USB Typ C – přední řada sedadel (data + nabíjení), 1x USB Typ C – zadní
řada sedadel (pouze nabíjení)
2x USB Typ C – přední řada sedadel (1x data + nabíjení, 1x pouze nabíjení),
1x USB Typ C – zadní řada sedadel (pouze nabíjení)
(pouze Hybridní verze)
2x USB Typ C – přední řada sedadel (1x data + nabíjení, 1x pouze nabíjení),
2x USB Typ C – zadní řada sedadel (2x pouze nabíjení)
Zásuvka 12V v přední části středové konzole
Indukční dobíjení mobilního telefonu
HiFi systém

FEEL

ZJ44

FEEL PACK

–

–

–

–

–

13 500

I901
5N04
5N07

ES04
E301
6F03

–
–

–

–
–

–
–

–
–
–

–
–

WAED

–

6 500

Vyhřívané přední sedačky

WAEF

–

–

–
–
–

–
–
–
–

> VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY
Kryt zavazadlového prostoru
Zásuvka 12V v kufru

SHINE PACK

26 500

> SEDADLA A ČALOUNĚNÍ
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
Odkládací kapsy na zadní straně předních sedadel
Bederní opěrka sedadla řidiče – mechanická
Bederní opěrka sedadla spolujezdce – mechanická
Bederní opěrka sedadla řidiče a spolujezdce – elektrická
Středová konzola s úložným prostorem s LED osvětlením, loketní opěrkou s
výdechy klimatizace pro druhou řadu sedadel
Vyhřívané přední sedačky

Přední a zadní koberečky
Dekor kovového vzhledu na palubní desce a panelech předních dveří
Dekor dřevěného vzhledu na palubní desce a panelech předních dveří
Látka CHEVRONS Šedá – Látka černá
Látka CHEVRONS Šedá – Látka černá s efektem kůže / Urban Šedý
- Sedadla Citroën Advanced Comfort
Kůže černá – Látka černá s efektem kůže – Látka šedá NIXON s efektem
kůže / Metropolitan Šedý
- Sedadla Citroën Advanced Comfort
Kůže černá – Látka černá s efektem kůže – Látka modrá SAPHIR s efektem
kůže / Metropolitan Modrý
- Sedadla Citroën Advanced Comfort
Kůže černá s perforací CHEVRON / HYPE černý
- Sedadla Citroën Advanced Comfort
- Elektricky nastavitelná sedadla řidiče (s možností uložení do paměti*) v 8
směrech a spolujezdce v 6 směrech
- Vyhřívané přední sedačky
- Bederní opěrka sedadla řidiče a spolujezdce – elektrická
- Přední a zadní koberečky
*U
 možňuje zároveň uložit nastavení klimatizace, nastavení zpětných zrcátek,
automatické odsunutí sedadla řidiče usnadňující nastupování
Kůže černá – Kůže Adamantium s perforací CHEVRON / HYPE Adamantium
- Sedadla Citroën Advanced Comfort
- Elektricky nastavitelná sedadla řidiče (s možností uložení do paměti*) v 8
směrech a spolujezdce v 6 směrech
- Vyhřívané přední sedačky
- Bederní opěrka sedadla řidiče a spolujezdce – elektrická
- Přední a zadní koberečky
- Přední ventilovaná sedadla s masážní vícebodovou funkcí
- Ovládání předního sedadla spolujezdce ze zadního místa
* Umožňuje zároveň uložit nastavení klimatizace, nastavení zpětných zrcátek,
automatické odsunutí sedadla řidiče usnadňující nastupování

SHINE

L4FR

–
–
–

–
6 500
čalounění LR
čalounění LR

–

–
čalounění LR
–

–

–

–

L6FY

4 900

L7FZ

–

–

L7FM

–

–

2 500

LRFX

–

–

50 000

LRFD

–

–

75 000

–
–

25 000

citroËn C5 X
Příplatková výbava
> VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY
Podlaha v zavazadlovém prostoru s INOX lištami
* pouze Hybridní verze
Podélné střešní nosiče
Tažné zařízení
> KOLA
Hliníkové disky kol "Vorte X" – pneumatiky 215/65 R17
Hliníkové disky kol "Aero X" – pneumatiky 205/55 R19
Hliníkové disky kol "Aero X" Černé broušené – pneumatiky 205/55 R19
Příprava pro náhradní kolo
* není k dispozici pro Hybridní verze
Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky
> ELEGANCE
Pack Look – FEEL: přední a zadní nárazníky a kliky dveří v barvě karoserie,
Přední maska chladiče v barvě Černá Matná, Ochranné lemy blatníků
a prahů, Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě černá lesklá
Pack Look – FEEL PACK: Přední a zadní nárazníky a kliky dveří v barvě
karoserie, Chromovaný dekor předního nárazníku, Přední maska chladiče
v barvě Černá Matná s chromovanou lištou, Ochranné lemy blatníků
a prahů, Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě černá lesklá
Pack Look SHINE: Přední a zadní nárazníky a kliky dveří v barvě karoserie,
Chromovaný dekor předního a zadního nárazníku, Přední maska chladiče
v barvě Černá Matná s chromovanou lištou, Ochranné lemy blatníků
a prahů, Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě černá lesklá
Pack Look SHINE PACK: Přední a zadní nárazníky a kliky dveří v barvě
karoserie, Chromovaný dekor předního a zadního nárazníku, Přední maska
chladiče v barvě Černá Matná s chromovanou lištou, Ochranné lemy
blatníků a prahů, Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě černá lesklá,
Okrasná lišta předních a zadních prahů dveří
Hliníkové pedály a opěrka nohy
Modrá MAGNETIC – metalický lak
Metalický lak
Perleťový lak Bílá PERLE NACRE
Paket Bi-Color:
Střecha a kryty zpětných zrcátek v barvě Černá PERLA NERA
> NABÍJENÍ BATERIE / HYBRID
Lithium-ion baterie 12,4 kWh
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 %
kapacity baterie
Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 3,7 kW
Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 7,4 kW
Nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení do jednofázové zásuvky
(domácí zásuvka 230 V)
Nastavení intenzity rekuperace energie při brzdění za pomoci volicí páky
(standardní / zesílený režim B)
Specifické menu elektrického pohonu na dotykovém displeji s funkcí „e-Save“
Vizuální signalizace na čelním skle viditelná z exteriéru v případě jízdy
v režimu Electric
Ovladač volby jízdního režimu (Electric / Komfort / Hybrid / Sport)
Monogramy HYBRID na karoserii
Kontrola stavu nabití baterie na dálku (pomocí aplikace pro chytrý telefon)

PQ02

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

–

–/ *

–
Příslušenství

–
Příslušenství

5 900
Příslušenství

5 900
Příslušenství

–

–
–

–
–

ZHC0
ZHC1
ZHC2

–
–

–

RS19

500

500

500

500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0MM0
M6N9

19 000
24 000

19 000
24 000

19 000
24 000

19 000
24 000

JD20

–

–

10 500

10 500

17 000

17 000

17 000

–
–
LZ01
LZ02

–
–

NG39

–
–
–
–
–
–
–
= standard – = nelze objednat

rozměry

Hodnoty uvedeny v mm.
* Šířka vozu se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky.
** Šířka vozu včetně vnějších zpětných zrcátek.

citroËn C5 X
technické parametry
1.2 PureTech
130 S&S EAT8
1199
96 (131)
5500
230
1750
Euro 6.4

1.6 PureTech
180 S&S EAT8
1598
133 (181)
5500
250
1650
Euro 6.3

Automatická
8

Automatická
8

215/65 R17
205/55 R19

205/55 R19

5
545

5
545

1640

1640

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy

1493
412
1905
745
1050
2955

1542
388
1930
750
1600
3530

> PROVOZNÍ VLASTNOSTI (pouze řidič)
Max. rychlost v km/h
1000 m s pevným startem v sekundách
Z 0 na 100 km/h v sekundách

210
31,7
10,4

230
28,9
8,1

6,0 / 137
6,0 / 137
6,1 / 137
–

–
–
6,5 / 147
6,5 / 147

53

53

> MOTOR
Zdvihový objem v cm3
Max. výkon v kW (k CEE)
při ot/min
Max. točivý moment v Nm CEE
při ot/min
Emisní norma
Technologie Stop&Start
> PŘEVODY, ŘÍZENÍ
Převodovka
Počet převodových stupňů
> PNEUMATIKY
Pneumatiky*
> OBJEMY
Počet míst
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly
až ke stropu v dm3
> HMOTNOST (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost
Maximální hmotnost přívěsu nebržděného /
bržděného (3)

> SPOTŘEBA A EMISE CO2 – kombinovaný cyklus WLTP
Spotřeba (l/100 km) / Emise CO2 (g/km)
FEEL
FEEL PACK
SHINE
SHINE PACK
> OBJEM PAL. NÁDRŽE (v litrech)
Bezolovnatý benzin

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném vybavení na přání. (2) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností. (3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
* Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry
pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.		
Cyklus WLTP:
Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného
provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě.
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky,
technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace,
vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

citroËn C5 X
technické parametry
> MOTORY
SPALOVACÍ
Emisní norma
Zdvihový objem v cm3
Max. výkon (kW / k)
při ot/min

PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8
Euro 6.4
1598
133 / 181
6000
250
1750

Max. točivý moment (Nm)
při ot/min
ELEKTRICKÝ
Max. výkon (kW / k)
při ot/min
Max. točivý moment (Nm)
při ot/min

81 / 110 (vpředu)
2500 (vpředu)
320 (vpředu)
500-2500 (vpředu)

HYBRIDNÍ POHON
Maximální kumulovaný výkon (kW / k)
Maximální kumulovaný točivý moment (Nm)
Pohon

165 / 225
360
2 přední kola (FWD)

> PNEUMATIKY (1)

205/55 R19

> PŘEVODOVKA
Typ
Systém Stop&Start

Automatická 8-stupňová
Ano

> BATERIE
Kapacita (kWh)
Maximální dojezd (WLTP) (km)
> NABÍJENÍ
Palubní nabíječka (kW) – standard
Orientační doba nabíjení (0-100%) – WallBox (6,6 kW – 32A) (s palubní nabíječkou 7,4 kW)
Orientační doba nabíjení (0-100%) z jednofázové zesílené (GREEN UP) zásuvky (3,3 kW – 14A) 230V
Orientační doba nabíjení (0-100%) z domácí jednofázové zásuvky (1,8 kW – 8A) 230V
> PROVOZNÍ VLASTNOSTI
Maximální rychlost (km/h) / (v elektrickém režimu)
Zrychlení z 0-100 km (s) (pouze řidič)
1000 m s pevným startem (s) (pouze řidič)
> OBJEMY
Počet míst
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly až ke stropu v dm3
> SPOTŘEBA A EMISE CO2 – kombinovaný cyklus WLTP
Spotřeba (l/100 km) / Emise CO2 (g/km)
FEEL PACK
SHINE
SHINE PACK
> HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost (2)
Užitečná hmotnost (3)
Největší technicky přípustná hmotnost
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (4)
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy
Objem nádrže (l)

12,4
55
Jednofázová 3,7 kW
1h40
3h55
7h05
233 / (135)
7,8
27,6
5
485
1580

1,2 / 27
1,2 / 27
1,2 / 27
1797
388
2185
1350
750
3535
40

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném vybavení na přání. (2) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností. (3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
* Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry
pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.		
Cyklus WLTP:
Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného
provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě.
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky,
technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace,
vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Doporučené ceny v Kč s DPH platné od 1. 1. 2023.
Popis odpovídá modelovému roku AM20. Zahájení výroby 1. 10. 2022.
C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou.
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o. – Olbrachtova 2006/9, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

citroën financial services

operativní leasing pro soukromé osoby
RELAX Operativní Leasing
> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GAP v ceně

RELAX PLUS Full Service Leasing
> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GAP v ceně
> Asistenční služba v rámci EU, až 4 dny náhradní vůz zdarma
> Servisní náklady i sada zimních pneumatik v ceně
> Dálniční známka pro ČR v ceně
> Servisní náklady smlouvou FreeDrive

splátky vozu
modelová Verze
(pro jiné verze/výbavu kontaktujte
autorizovaného dealera CITROËN)

RELAX
36/60 000
měsíční splátka
vč. DPH

48/80 000
měsíční splátka
vč. DPH

RELAX PLUS
36/60 000
měsíční splátka
vč. DPH

48/80 000
měsíční splátka
vč. DPH

Pro konkrétní nabídku kontaktujte vašeho autorizovaného prodejce vozů Citroën.

Platnost podmínek:
> výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy při složení 10% akontace;
> nabídka RELAX a RELAX PLUS platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 , 36 nebo 48 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na
uzavření smlouvy;
> podléhá schválení bonity klienta ze strany leasingové společnosti;
> C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
> zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
> v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným dealerem Citroën.

