NOVÉ SUV CITROËN C5 AIRCROSS
PLUG-IN HYBRID, BENZIN ČI DIESEL

Multižánrový umělec Le Tone
se proslavil v devadesátých
letech hudebním hitem ve
stylu French Touch „Joli
Dragon“. Skládání muziky se
věnoval 15 let, ale postupně
ho stále více přitahovaly
ilustrace. Některé z jeho
prací byly k vidění mimo jiné i v galerii Centre
Pompidou. Le Tone obdivuje umělce, kteří
pracují s barvou, ale sám upřednostňuje
černobílé kresby, které používá k vyprávění
jednoduchých příběhů zachycených ve svých
zápisnících.

1974

2019

CITROËN uvádí model CX.
Tento výjimečný vůz, který
kombinuje různé inovace
značky, nabízí uložení
motoru a převodovky vpředu,
hydropneumatický podvozek
s možností elektronického
přizpůsobení, zadní konkávní
okno a futuristickou palubní
desku. Tyto inovace mu zajistí
vynikající prodeje.

PRO VÍCE INFORMACÍ

KLIKNĚTE NA LOGO

Seznamte se s výjimečnými
modely, které utvářejí historii
značky CITROËN – od roku
1919 až po současnost.
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Koncepční elektromobil 19_19 se
vyznačuje unikátním designem,
přičemž inspiraci čerpá v leteckém
průmyslu. Podvozek s inteligentním
odpružením poskytuje maximální
komfort jízdy, díky čemuž se posádka
vozu cítí jako v bavlnce. Tento
jedinečný elektromobil nabízí dojezd
až 800 km, autonomní řízení a služby
osobního asistenta.

1934

CITROËN mění zažité představy
o automobilu a přichází s revolučním
modelem Traction Avant. Již samotný
název odhaluje inovaci, kterou tento
model přináší: pohon předních kol.

1939

CITROËN uvádí na trh model Tub,
který v rámci své moderní koncepce
nabízí mimo jiné i boční posuvné dveře.
Od roku 1948 se jeho nástupcem stává
model H.

1948

Na trh přichází legendární
a nezapomenutelný 2 CV –
ekonomický a spolehlivý vůz,
který v naprostém pohodlí
přepraví 4 osoby a náklad
o váze až 50 kg.

1955

Citroën DS, jehož aerodynamické linie
dodnes přitahují pozornost, je poprvé
představen na autosalonu v Paříži
v roce 1955. Futuristický vzhled z dílny
designéra Flaminia Bertoniho mu
vysloužil přezdívku létající talíř.

1968

Doba si žádá lehké a snadno
ovladatelné vozy jako jsou Ami
6 a Dyane, ale objevuje se
také originální Méhari, vůz do
náročného terénu vhodný pro
jakékoliv využití.

1970

Díky svému modernímu a elegantnímu designu
zůstane GS dlouho jedním z nejaerodynamičtějších
a nejpohodlnějších vozů na trhu. Sedanu
vybaveného vzduchem chlazeným čtyřválcovým
motorem a hydropneumatickým odpružením se
prodá téměř 2,5 milionu kusů.
3

CITROËN
PRO KAŽDÉHO

Ve městě i při výletech do přírody oceníte pohodlí a pohodu na cestách!
To vše jsou hodnoty, které jsou značce CITROËN vlastní. CITROËN dnes
disponuje rozmanitou nabídkou a dává možnost volby mezi vozy
se spalovacím motorem a elektromobily.

NOVÉ SUV CITROËN C5 AIRCROSS
PLUG-IN HYBRID, BENZIN ČI DIESEL

CITROËN C3

CITROËN C4

CITROËN
C3 AIRCROSS

CITROËN
C5 AIRCROSS

CITROËN C5 X

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

100% ELEKTRICKÝ NEBO PLUG-IN HYBRID

CITROËN Ë-C4
100% ELEKTRICKÝ

CITROËN C5 X
PLUG-IN HYBRID
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MODELOVÁ ŘADA

CITROËN C5 AIRCROSS
PLUG-IN HYBRID

CITROËN Ë-BERLINGO
100% ELEKTRICKÝ

(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI M, XL)

CITROËN Ë-SPACETOURER
100% ELEKTRICKÝ
(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI XS, M, XL)
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DESET HLAVNÍCH
PŘEDNOSTÍ
3 DRUHY POHONU

Volit můžete mezi elektrickým pohonem
nebo klasickými spalovacími motory.

3 PLNOHODNOTNÁ SEDADLA
VZADU

Jediné SUV ve své třídě vybavené 3 samostatnými stejně
širokými sedadly.

STRANA 10–15

STRANA 38–39

ENERGICKÝ VZHLED

KOMFORT A VARIABILITA
INTERIÉRU

Nová příď a přepracovaný zadní světelný podpis.
STRANA 16–21

VÝJIMEČNÉ POHODLÍ

Elegantní a propracovaný interiér pro maximálně
komfortní cestování.
STRANA 30–31

ODPRUŽENÍ S TLUMIČI S PROGRESIVNÍMI
HYDRAULICKÝMI DORAZY®
Exkluzivní odpružení vyvolává dojem z cestování
jako na „létajícím koberci“.
STRANA 32–33

SEDADLA ADVANCED COMFORT®
Pro nebývalý pocit pohodlí jako v obývacím pokoji.
STRANA 34–35

3 samostatně posuvná a sklopná sedadla.
STRANA 38–41

NEJPROSTORNĚJŠÍ
ZAVAZADELNÍK V SEGMENTU

Hands-free ovládání umožňuje otevřít zavazadelník jediným
pohybem pod zadním nárazníkem.
STRANA 40–41

PŘIPOJENÍ POSLEDNÍ
GENERACE

A možnost vzdálené správy v aplikaci MyCitroën.
STRANA 44–47

TECHNOLOGIE PRO VĚTŠÍ
BEZPEČNOST

Systém Highway Driver Assist je prvním krokem
k poloautonomnímu řízení.
STRANA 48–51
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
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NABÍDKA
MOTORIZACÍ

U nového vozu CITROËN C5 Aircross máte možnost volby pohonné jednotky podle způsobu používání i s ohledem na váš životní
styl. Ať se rozhodnete pro jakoukoli verzi, nebude nebude se lišit ve vzhledu ani ve vnitřním uspořádání co do pohodlí nebo
ergonomie. Všestranný CITROËN C5 Aircross Plug-in Hybrid přináší vyšší potěšení z jízdy ve 100% elektrickém režimu a zajistí
neomezený vjezd do nízkoemisních městských zón. Na delších trasách potom přichází ke slovu spalovací motor.

PLUG-IN HYBRID, BENZIN ČI DIESEL

PLUG-IN HYBRIDNÍ VERZE
DOJEZD
AŽ 55 KM*

SPALOVACÍ VERZE
KOMPLETNÍ DOBITÍ
ZA 2 HODINY

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA
1,4 L/100 KM**

KUMULOVANÝ VÝKON
AŽ 225 K

*Dojezd v plně elektrickém režimu se pohybuje mezi 54 a 55 km v závislosti na doplňkové výbavě vozu. Rozsah se může lišit podle reálných podmínek používání.
** Spotřeba se pohybuje mezi 1,4 a 1,5 l/100 km v závislosti na doplňkové výbavě vozu.
10 MOTORY

EMISE
OD 137 CO2/CM

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
OD 4,9 L/100 KM***

AUTOMATICKÁ
8STUPŇOVÁ
PŘEVODOVKA EAT8

BENZINOVÉ MOTORY
PURETECH A DIESELOVÉ
BLUEHDI

***Standardní kombinovaný cyklus WLTP.
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PLUG-IN
HYBRIDNÍ
POHON

PRO VÍCE INFORMACÍ
PŘEJEĎTE KURZOREM

ELEKTRICKÝ REŽIM
Vůz disponuje dojezdem v plně elektrickém režimu
až 55 km* do rychlosti 135 km/h, což je dostačující
pro většinu běžných každodenních cest.

REŽIM HYBRID
Vzájemná součinnost elektromotoru a spalovacího
motoru pro efektivnější využití obou pohonných
jednotek.

REŽIM SPORT
Nové plug-in hybridní SUV C5 Aircross nabízí
v tomto režimu dynamičtější jízdu díky součinnosti
elektromotoru a spalovacího motoru s maximálním
kumulovaným výkonem 225 k a točivým momentem
360 Nm.

Všestranné plug-in hybridní SUV C5 Aircross spojuje potěšení ze 100% elektrické jízdy při
každodenním popojíždění s výhodami dlouhého dojezdu se spalovacím motorem, který oceníte na
delších trasách. Osmistupňová automatická převodovka EAT8 optimalizuje řazení, což přispívá
k plynulejší a příjemnější jízdě. K dispozici jsou dva stupně rekuperace. První funguje v klasickém
režimu D (Drive – jízda vpřed). Druhý silnější stupeň se aktivuje pomocí tlačítka B (Brake) a zajistí vyšší
rekuperaci energie při brzdění i zpomalování. Dalším důležitým prvkem je ergonomicky umístěný
ovladač na středové konzole, který umožňuje volbu jednoho ze 3 režimů jízdy: Elektrický, Hybridní
nebo režim Sport. Pokud jede vůz v plně elektrickém režimu, svítí modrá kontrolka ve spodní části
elektrochromatického vnitřního zpětného zrcátka, která je dobře viditelná zvnějšku, a vůz tak může
být v provozu identifikován jako jedoucí v režimu s nulovými emisemi.

*Dojezd v plně elektrickém režimu se pohybuje v rozmezí od 54 do 55 km v závislosti na doplňkové výbavě vozu a reálných podmínkách používání.
12 MOTORY
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BENZINOVÉ
A
DIESELOVÉ
MOTORY
Nové SUV CITROËN C5 Aircross zajistí maximální potěšení
z jízdy. Je vybaveno výkonnými a efektivními spalovacími motory
nejnovější generace homologovanými podle normy Euro 6. Volit
je možné mezi benzinovým motorem PureTech 130 Stop & Start
MAN6 nebo EAT8 a dieselovým BlueHDi 130 Stop & Start
MAN6 nebo EAT8.

14 MOTORY
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STYL
NOVÁ DYNAMICKÁ PŘÍĎ
Inovovaná příď nového vozu CITROËN C5 Aircross umocňuje jeho
robustní vzhled.
Dokonale propracovaný typický světelný LED podpis ve tvaru
písmene V působí trojrozměrně díky vzoru připomínajícímu klávesy.
Štíhlé světlomety LED Vision opticky prodlužují lesklou černou masku
chladiče. Na přídi rovněž zaujmou precizně zpracované chromované
prvky jako je originální žebrování a logo s výrazným lemováním. Velké
otvory sání vhodně doplňují ostře profilovaný nárazník. Boční prolisy
přispívají k dynamičtějšímu vzhledu a opticky vůz rozšiřují.
Celek doplňuje lesklý černý případně hliníkový dekor předního
nárazníku, který zvýrazňuje vzhled SUV a dává vyniknout dynamické
a robustní přídi. V souladu s těmito inovacemi jsou zpracována i nová
zadní LED světla CITROËN C5 Aircross s 3D efektem.

16 STYL
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ROBUSTNÍ
A ELEGANTNÍ

BAREVNÉ PAKETY

PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠIM PŘEDSTAVÁM
Vysoká horizontální kapota, velká kola,
vyšší světlá výška, ochranné prvky Airbump
a střešní nosiče potvrzují osobitost nového
vozu CITROËN C5 Aircross.
Elegantní chromovaná linie evokující
písmeno C lemuje boční okna a zdůrazňuje
zakřivení střechy. Přizpůsobte si svůj nový
CITROËN C5 Aircross a vybírejte ze
6 možných barev karoserie včetně nové
metalické modré Éclipse. Zvolte
dvoubarevné provedení karoserie a vyberte
si jeden ze 3 barevných paketů v provedení
lesklá černá, tmavý chrom nebo modrá
Energic.
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BEZPEČNĚ
A POHODLNĚ
KAMKOLI
GRIP CONTROL S FUNKCÍ HILL ASSIST DESCENT*
Díky systému Grip Control disponuje nový CITROËN C5 Aircross vynikajícími jízdními
vlastnostmi i v obtížném terénu. Systém má 4 režimy, které se nastavují pomocí
ovladače na středové konzole. Aby byla zajištěna bezpečnost i při jízdě z kopce,
funkce Hill Assist Descent udrží vůz v nízké rychlosti i na velmi strmých svazích.
Tato technologie umožňuje zachovat dráhu vozu a snižuje riziko proklouznutí
nebo rychlého rozjetí při jízdě vpřed i při couvání. Tato funkce se aktivuje tlačítkem
na středové konzole.
*K dispozici pouze ve spojení s automatickou převodovkou EAT8.
Není k dispozici pro plug-in hybridní pohon.
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PŘEJEĎTE KURZOREM PRO VÍCE INFORMACÍ

PROPRACOVANÝ
INTERIÉR

POHODLÍ A MAXIMÁLNÍ PROSTOR
Komfort a prostornost nového SUV C5 Aircross jsou patrné ihned
po nastoupení. Vyšší posez a prostorný reprezentativní interiér jsou
příslibem pohodlí a bezpečí. 10” kapacitní dotykový displej* i veškeré
nezbytné ovladače jsou vhodně začleněny do palubní desky.
Celkové zpracování včetně použitých barev je inspirováno světem
cestování a zavazadel. Použité materiály jsou elegantní a příjemné na
dotek. Stejně jako exteriér i interiér se přizpůsobí vašim představám
díky široké nabídce kvalitního čalounění, od látkového po exkluzivní
perforovanou kůži Paloma či Alcantaru®. Kombinace lesklých černých
prvků a chromových dekorů i nápaditého prošívání dokládají péči
věnovanou i těm nejmenším detailům.
*K dispozici dle zvolené verze a úrovně výbavy.
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PŘEJEĎTE
KURZOREM
PRO
ZOBRAZENÍ
INTERIÉRŮ

Základní provedení interiéru je stylově
čisté a jednoduché. Tvoří ho sedadla
čalouněná šedou látkou Silica ve spojení
s modrými dekory.
Interiér Wild Black
Harmonicky kombinuje novou moderní
černou látku Flamine se syntetickou šedou
kůží v horní části opěradel, což opticky
zvětšuje prostor.
Interiér Urban Black
Tento interiér působí velmi dynamicky
díky kombinaci černé Alcantary a černé
syntetické kůže.
Interiér Metropolitan Black
Velmi elegantní interiér sází na novou
tlačenou černou kůži ve spojení s šedou
syntetickou kůží v horní části opěradel.
Interiér Hype Black
Prémiový interiér kombinuje exkluzivní
perforovanou černou kůži Paloma s tmavě
modrou kůží Nappa v horní části opěradel
a modrým prošíváním se vzorem loga
CITROËN. Toto provedení interiéru
zahrnuje rovněž elektricky nastavitelné
sedadlo řidiče s funkcí paměti a přední
sedadla s vícebodovou masážní funkcí
s 8 vzduchovými kapsami v opěradle.
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PROVEDENÍ
INTERIÉRU

Nové SUV C5 Aircross je v nabídce
s 5 novými interiéry, které dodávají vozu
na eleganci a dynamice. U všech čalounění
je použito modré prošívání, ať už se jedná
o sedadla, palubní desku nebo výplně
panelů dveří. S výjimkou základního
interiéru jsou u všech použita maximálně
pohodlná sedadla Advanced Comfort
pro optimální pohodlí na cestách.
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CL 19.036.002_RAJOUT

SUV
CITROËN
C5
AIRCROSS
CITROËN C5 C-SERIES
SPECIÁLNÍ SÉRIE

CL 19.036.003

SÉRIE SPÉCIALE C-SERIES

CL 19.036.006
CITROËN C5 C-Series bezezbytku naplňuje základní hodnoty
společnosti CITROËN: jedinečný vzhled podpořený ikonickými
barvami, luxusními materiály a technologickou výbavou pro
ještě vyšší pohodlí. Název této speciální série tvořený
písmenem „C“ odkazuje na značku CITROËN stejně jako na
výjimečný komfort a osobitost jejích vozů, které ji odlišují od
konkurence již více než sto let.

26 CITROËN
SUV CITROËN
C5 AIRCROSS
C5 AIRCROSS
C-SERIES
C-SERIES

CL 19.036.005

CL 19.036.004

Speciální série C-Series s řadou specifických propracovaných prvků
umocňuje dynamický vzhled nového vozu CITROËN C5 Aircross. V rámci
barevného paketu je použita nová bronzová barva. Barevný dekor je na
první pohled viditelný na prvcích Airbump a lemování mlhových světlometů.
Na předních blatnících je umístěn znak série C, který je pro speciální sérii
charakteristický. Běžné barvy karoserie jsou obohaceny o dvoubarevné
provedení s černou střechou Perla Nera. Nový CITROËN C5 Aircross
C-Series je vybaven černým interiérem Wild Black se sedadly Advanced
Comfort pro maximální pohodlí řidiče i jeho spolucestujících.
Nový CITROËN C5 Aircross C-Series je dostupný i s plug-in hybridním
pohonem.
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POHODLÍ
PRO ABSOLUTNÍ POHODLÍ
CITROËN vytváří podmínky pro maximální pohodlí všech cestujících. Pod označením
CITROËN ADVANCED COMFORT® se skrývají nová inovativní řešení a inteligentní
technologie, které si kladou za cíl zajistit celkovou fyzickou i psychickou pohodu posádky.
Po zvážení veškerých očekávání našich zákazníků jsme se vydali směrem, který zohledňuje
odvahu a pokrok značky CITROËN s ohledem na jízdní komfort. Zaměřuje se na čtyři
základní oblasti: maximální pohodlí, praktičnost, eleganci a spolehlivost.

KLIKNĚTE PRO VÍCE INFORMACÍ

ODSTRANIT
NEPŘÍJEMNÉ VJEMY

28 POHODLÍ

USNADNIT
ŽIVOT NA PALUBĚ

ULEVIT

OD PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

POUŽÍVAT
INTUITIVNĚ
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JAKO
V BAVLNCE
PŘÍJEMNĚ PROSVĚTLENÁ KABINA
Nové SUV CITROËN C5 Aircross se vyznačuje
maximálním komfortem typickým pro vozy Citroën.
Velké panoramatické střešní okno umožňuje mimořádné
prosvětlení kabiny a pocit pohody, bez ohledu na to,
zda je otevřené či zavřené. Z každé cesty tak činí
nezapomenutelný zážitek. Vůz je rovněž charakteristický
nadstandardním akustickým komfortem. Výborné
odhlučnění kabiny zajistí přední vrstvená skla, která izolují
hluk z odvalování pneumatik i hluk způsobený odporem
vzduchu. Pro optimální pohodlí cestujících je nové
SUV CITROËN C5 Aircross vybaveno systémem čištění
vzduchu v kabině AQS*. „Air Quality System“ s čidlem
znečištění vnějšího vzduchu dokáže odfiltrovat vnější
částice a automaticky upravuje režim cirkulace vzduchu
ve voze.
*K dispozici dle zvolené verze a úrovně výbavy..
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ODPRUŽENÍ
CITROËN
ADVANCED®
COMFORT
PRO CESTOVÁNÍ JAKO NA LÉTAJÍCÍM KOBERCI
Nové SUV C5 Aircross je vybaveno exkluzivním odpružením vyvinutým značkou
CITROËN, které zajišťuje vynikající jízdní komfort. Tato inovace zlepšuje kvalitu
absorpce velkých či malých nerovností a dává pocit, že je doslova přeletíte. To vše
při zachování výjimečných jízdních vlastností.
Nové plug-in hybridní SUV C5 Aircross je vybaveno víceprvkovou zadní nápravou,
která zajišťuje bezkonkurenční jízdní komfort a vynikající stabilitu bez ohledu
na vnější podmínky.
VÝJIMEČNÁ KVALITA ODPRUŽENÍ
Zatímco klasické odpružení tvoří tlumič, pružina a mechanický doraz, v případě
„Progressive Hydraulic Cushions“ se přidávají dva hydraulické dorazy – jeden pro
rozpínání a druhý pro stlačení.
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COMFORT

SEDADLA ADVANCED
34 POHODLÍ

OBÝVACÍ POKOJ NA KOLECH
Pro zajištění maximálního komfortu cestování je nové
SUV CITROËN C5 Aircoss vybaveno širokými a měkkými
sedadly inspirovanými klasickým nábytkem. Jejich inovativní
zpracování kombinující pěnu s vysokou hustotou uvnitř
sedadla a 15mm strukturovanou pěnu na povrchu zaručuje
dokonalou oporu a měkkost. Ani po dlouhých hodinách jízdy
nedochází k sesedání.Sedadla nabízejí bezkonkurenční jízdní
komfort na krátkých i dlouhých cestách.
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POHODLÍ
NA PALUBĚ
SEDADLA S MASÁŽNÍ FUNKCÍ*
Přední sedadla nového SUV CITROËN C5 Aircross umožňují
komfortní oporu těla díky regulaci výšky, zesílenému bočnímu vedení
a výškově i hloubkově nastavitelným opěrkám hlavy. Přední sedadla
mohou být kromě vyhřívání vybavena i vícebodovou masážní funkcí
s 8 vzduchovými kapsami v opěradle. Řidič i spolujezdec si nezávisle
na sobě mohou zvolit jeden z 5 programů kombinujících masáž
beder, zad a ramen.
PRAKTICKÉ A FUNKČNÍ
Abyste se ve voze cítili dobře, je nutné mít dostatečný prostor pro
uložení všeho, co budete během jízdy potřebovat. To je důvod, proč
je interiér nového SUV C5 Aircross vybaven celou řadu důmyslných
a praktických odkládacích ploch pro předměty každodenní potřeby.
Jde zejména o širokou a hlubokou středovou konzolu s velkým
chlazeným prostorem pod loketní opěrkou, schránku u spolujezdce
či velká odkládací místa v panelech dveří. V neposlední řadě je
k dispozici velký úložný prostor v přední části středové konzoly.
Obsahuje 2 USB zásuvky a systém pro bezdrátové dobíjení
kompatibilních telefonů*.
*K dispozici v rámci příplatkové výbavy.
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3 STEJNĚ ŠIROKÁ
ZADNÍ SEDADLA

KOMFORT PRO VŠECHNY
3 sklopná a samostatně posuvná zadní
sedadla nového SUV CITROËN C5 Aircross
jsou v dané kategorii naprosto výjimečná.
3 stejně široká sedadla poskytují stejné
pohodlí všem 3 osobám ve 2. řadě.
Podélně nastavitelná sedadla v rozsahu
150 mm umožňují zvětšovat místo pro
cestující na úkor zavazadlového prostoru
a opačně. Nastavit je možné rovněž sklon
opěradel, k dispozici je 5 poloh (19–26,5°).
Opěradla je možné zcela sklopit a díky
dvěma polohám podlahy zavazadelníku
vznikne zcela rovná podlaha.
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HANDS FREE

PŘÍSTUP

Nové SUV CITROËN C5 Aircross má nejobjemnější zavazadlový
prostor v daném segmentu: jsou-li sedadla druhé řady odsunuta úplně
dopředu, dosahuje jeho objem pod krytem rekordních 580–720 l.
Při sklopených opěradlech zadních sedadel je objem zavazadlového
prostoru ke stropu až 1 630 l. Otvor zavazadelníku je dostatečně široký
(1 017 mm), samotný zavazadlový prostor má krychlový tvar (délka
999 mm a při sklopených zadních sedadlech až 1 907 mm, výška
pod zadním krytem 583 mm), což usnadňuje nakládání i těch
nejobjemnějších předmětů. Pro ještě snadnější manipulaci se zavazadly
je vůz C5 Aircross vybaven systémem hands-free přístupu a startování.
Stačí jednoduchý pohyb nohy pod zadním nárazníkem a víko
zavazadelníku se otevře.
*K dispozici dle zvolené verze a úrovně výbavy.
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PLUG-IN HYBRID

SPALOVACÍ VERZE

OBJEM
ZAVAZADELNÍKU
POD KRYT
OD 460 L
DO 600 L

OBJEM
ZAVAZADELNÍKU
POD KRYT
OD 580 L
DO 720 L

Kromě výjimečného pohodlí nabízí interiér vozu CITROËN C5 Aircross
maximální variabilitu. Přizpůsobte úložný prostor aktuálním potřebám
díky zadním samostatně posuvným a sklopným sedadlům.
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TECHNOLOGIE
VĚTŠÍ POHODLÍ A BEZPEČNOST
Nový CITROËN C5 Aircross umožňuje maximálně pohodlné cestování. Zajistí dokonalé
propojení přenosných zařízení s palubními systémy vozu. Ty jsou doplněny širokou
škálou praktických asistenčních systémů řízení, které zvyšují bezpečnost a usnadňují
každodenní používání vozu.
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S AKTUÁLNÍM DOPRAVNÍM
ZPRAVODAJSTVÍM

ONLINE NAVIGACE
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ERGONOMICKY UMÍSTĚNÝ DISPLEJ S VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM
Inovovaný dotykový kapacitní 10" displej nového
SUV C5 Aircross s černým lesklým povrchem nabízí
výbornou odezvu a snadné ovládání srovnatelné
s chytrými telefony. Přímo v zorném poli řidiče je tudíž
možné ovládat funkce MyCitroënDrive. V kombinaci
s konektivními službami společnosti TomTom
zohledňuje 3D navigační systém aktuální dopravní
informace, zobrazuje parkoviště i čerpací stanice
včetně cen pohonných hmot a upozorňuje na
nebezpečné zóny.
Centrální dotykový displej rovněž poskytuje trvalý
přístup k funkcím klimatizace a umožňuje vyhledávání
bodů zájmu. K dispozici máte vše, co potřebujete,
abyste pohodlně dojeli do cíle.
*K dispozici dle zvolené verze a úrovně výbavy.

DIGITÁLNÍ TACHOMETR A TFT DISPLEJ
Nový CITROËN C5 Aircross je vybaven konfigurovatelným
12,3" digitálním TFT displejem. Ten nabízí výbornou čitelnost
zobrazovaných informací. Podle svých preferencí můžete volit mezi
5 režimy a 3 barevnými provedeními (modrá, hnědá a červená).
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POHODLNÉ
CESTOVÁNÍ
MY CITROËN ASSIST
Tato geolokační služba tísňového volání a asistence je poskytována
bezplatně a je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pomoc
přivolá buď automaticky nebo po stisknutí tlačítka tísňového volání
či asistence. Speciálně pro elektrifikované vozy se zobrazují v rámci
bodů zájmu dobíjecí stanice a oblast dojezdu v plně elektrickém
režimu v závislosti na úrovni nabití baterie. Vše uvedené máte
k dispozici, abyste s naprostou jistou dojeli do cíle.
MY CITROËN PLAY
Tato služba, kompatibilní s Apple CarPlay™ a Android Auto,
zajišťuje rozsáhlou bezdrátovou palubní konektivitu. Po připojení
chytrého telefonu je možné jednoduše přijímat pokyny z navigace,
volat, posílat zprávy nebo poslouchat hudbu, a to vše naprosto
bezpečně, aniž by bylo nutné odvracet pozornost od řízení. Všechny
aplikace se zobrazují přímo na centrálním displeji vozu
APLIKACE MY CITROËN
Přímo z chytrého telefonu lze pomocí aplikace MyCitroën ovládat
některé funkce vozu C5 Aircross na dálku. Zejména je možné vůz
vyhledat, zamknout nebo odemknout.
U plug-in hybridní verze je možné navíc naprogramovat odložené
dobíjení nebo temperování vozu před samotným odjezdem,
případně zjistit aktuální dojezd v plně elektrickém režimu.
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HIGHWAY
DRIVER ASSIST
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PRVNÍ KROK K POLOAUTONOMNÍMU ŘÍZENÍ
Tato funkce, která umožňuje řidiči částečně předat řízení samotnému vozu, je
užitečná na jakýchkoli silnicích i dálnicích.
Stačí navolit požadovanou rychlost vyšší než 30 km/h a systém automaticky
detekuje polohu C5 Aircross Hybrid v daném jízdním pruhu, ve kterém bude vůz
udržovat.
V kombinaci s adaptivním tempomatem s funkcí Stop & Go může vůz samovolně
jet podle před ním jedoucího vozu. Řidič již nemusí ovládat pedál akcelerátoru ani
otáčet volantem, o vše se postará nový CITROËN C5 Aircross. Aby funkce
Highway Driver Assist zůstala aktivní, musí mít však ruce stále na volantu. Řidič
může samozřejmě kdykoli převzít řízení zpět.
*K dispozici dle zvolené verze a úrovně výbavy.
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BEZPEČNOST A POHODLÍ NA CESTÁCH

VISION 360 **
Tato technologie zjednodušuje manévrování s vozem. Systém se aktivuje
manuálně nebo automaticky při zařazení zpětného chodu. Na centrálním
displeji vozu se zobrazuje pohled shora na vůz a jeho okolí v úhlu 360°.
Systém při pohybu vozu automaticky volí jeden ze 3 záběrů. Ty je možné
přepínat i manuálně.

PARK ASSIST **
Aktivní systém usnadňující podélné parkování i parkování do řady. Jakmile
systém řidič aktivuje, je zahájeno hledání parkovacího místa vyhovujícího
rozměrům vozu a po jeho nalezení provede vůz zcela bezpečně parkovací
manévr. Řidič ovládá pouze pedál akcelerátoru a brzdy.
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ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
S FUNKCÍ STOP & GO *
Systém pomocí kamery detekuje před ním jedoucí vozidlo a automaticky
udržuje bezpečnou vzdálenost používáním brzd a akcelerátoru podle
parametrů dříve nastavených řidičem. Funkce STOP & GO, která je
k dispozici výhradně s převodovkou EAT8, umožňuje vozidlo zastavit
a následně opět rozjet.

NOUZOVÉ AUTOMATICKÉ BRZDĚNÍ ACTIVE
SAFETY BRAKE
Systém nouzového automatického brzdění se zvukovou a vizuální výstrahou
snižuje riziko vzniku kolize. Multifunkční kamera umístěná v horní části
čelního skla detekuje překážky. Je-li zjištěno riziko kolize, systém řidiče
upozorní a pokud řidič nereaguje, systém automaticky zahájí brzdění.

Kromě níže uvedených asistenčních systémů řízení může být nové
SUV C5 Aircross vybaveno systémem varování před rizikem ospalosti,
elektrickou parkovací brzdou, výstrahou před rizikem kolize,
upozorněním na snížení pozornosti řidiče, rozpoznáváním dopravního

značení, varováním před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu,
asistentem rozjezdu do kopce, statickým osvětlením do zatáčky
a zadní kamerou Top Rear Vision*.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU *

HANDS-FREE OVLÁDÁNÍ *

Tento systém, který je velmi užitečný na víceproudých rychlostních silnicích
a dálnicích, upozorňuje řidiče pomocí kontrolky ve vnějších zpětných
zrcátkách na přítomnost jiného auta v mrtvém úhlu.

Systém umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vůz a ponechat si
přitom klíč v kapse. Vůz řidiče rozpozná, jakmile přiblíží ruku k některé klice
předních dveří nebo k otevírání zavazadlového prostoru.

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH

SVĚTEL
Systém
funguje při jízdě ve tmě a automaticky přepíná dálková světla
na potkávací a naopak podle okolního světla a provozu. Zajišťuje tak
optimální osvětlení při jízdě v noci.
*

ŘÍZENÍ STABILITY PŘÍVĚSU**
V případě vozu s tažným zařízením je nové SUV C5 Aircross vybaveno stabilizací
přívěsu. Tato funkce doplňující ESP® sleduje oscilační pohyby přívěsu, působí
na brzdy, aby přívěs stabilizovala, a v případě potřeby snižuje výkon motoru,
aby vůz zpomalila.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
**K dispozici v rámci příplatkové výbavy.
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PLUG-IN HYBRID

PRO JEDNODUŠŠÍ
MOBILITU
PŘEJEĎTE KURZOREM
A ZJISTĚTE STAV DOBÍJENÍ

Nové plug-in hybridní SUV C5 Aircross se velmi snadno dobíjí. Při
jízdě v plně elektrickém režimu se z vnější strany vnitřního zpětného
zrcátka rozsvítí modrá dioda, která je dobře viditelná zvenčí
a elektrifikovaný vůz je díky tomu jasně identifikovatelný. Nabíjecí
kabel je uložen na vyhrazeném místě pod podlahou zavazadelníku.
Nabíjecí zásuvka je umístěna v levém zadním blatníku a obsahuje
LED indikátor pro vizuální kontrolu procesu nabíjení: bílé světlo svítí
při otevření, blikající zelené světlo značí probíhající dobíjení, zelené
trvalé ukončené dobíjení a modré odložené dobíjení. Když je proces
dobíjení ukončen, dojezd v plně elektrickém režimu dosahuje 55 km.
Pro optimální používání je doporučeno SUV C5 Aircross Hybrid
dobíjet každý den.
Záruka na baterii nového SUV C5 Aircross Hybrid je 8 let nebo
do najetí 160 000 km při garanci 70 % původní kapacity baterie.
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DOBÍJENÍ

SNADNÉ
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Dobíjení baterie SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid je velmi snadné:
Pomocí klasické zásuvky (8 A) se baterie dobije na maximální
kapacitu za 7 hodin nebo prostřednictvím zásuvky se zvýšeným
výkonem za 4 hodiny (14 A). S wallboxem, který je v nabídce
originálního příslušenství CITROËN, se dobití vozu s příplatkovou
nabíječkou 7,4 kW zkrátí na méně než 2 hodiny.
Informace ohledně vhodného dobíjecího zařízení vám zodpoví
autorizovaný prodejce CITROËN, který vám rovněž doporučí
specializovanou firmu. Ta provede kontrolu stávající elektroinstalace
a eventuálně montáž zařízení. V případě, že nebude možné instalaci
provést, objednávku je možné zrušit.

PŘEJEĎTE
KURZOREM PRO
INFORMACE
O RŮZNÝCH
TYPECH
DOBÍJENÍ

55

SPECIFICKÉ

ROZHRANÍ
Specifické informace o plug-in hybridním pohonu a jeho funkcích
se přehledně zobrazují na 12,3" displeji přístrojového panelu,
kterým je CITROËN C5 Aircross Hybrid vybaven. Zásadními
ukazateli jsou powermetr a zbývající dojezd v plně elektrickém
režimu.
Na centrálním 10" dotykovém displeji vozu najdete další praktické
informace týkající se plug-in hybridního pohonu, jako je graf toku
energie, statistiky spotřeby, nastavení odloženého dobíjení baterie
nebo funkce e-SAVE, která umožňuje uchování dostatečné rezervy
elektrické energie (10 či 20 km nebo plnou kapacitu baterie)
na později. To oceníte zejména plánujete-li průjezd nízkoemisní
zónou.
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Díky bezplatné aplikaci My CITROËN, která
je volně ke stažení přímo v chytrém telefonu,
můžete využívat nejrůznější personalizované
funkce synchronizované s vaším účtem.
Veškeré důležité informace o voze jsou tudíž
dostupné okamžitě ve vašem telefonu pro
každodenní použití i pro zábavu:
• Lokalizace vozu a statistiky jízd
• Přehled o údržbě a plánovaných
servisních úkonech
• Hledání v návodu k vozu
• Hledání v servisní knížce
• Možnost kontaktovat asistenční službu
• Rady pro efektivnější provoz
A navíc pro nové SUV CITROËN C5
Aircross Plug-in Hybrid:
• Přístup k informacím jako je aktuální
dojezd, stav baterie a čas potřebný do
plného dobití baterie
• Možnost naprogramovat odložené dobíjení
• Nastavení temperování vozu

ZÁVAZKY
CITROËN*

APLIKACE
MY CITROËN

1
8LETÁ ZÁRUKA NA BATERII NEBO
DO NÁJEZDU 160 000 KM
(PODLE TOHO, CO NASTANE DŘÍVE).
2
CITROËN ASSISTANCE – JÍZDA
S JISTOTOU 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ
V TÝDNU (U CERTIFIKOVANÝCH
OPRAVCŮ E-EXPERT).
3
E-EXPERT CENTRUM – O VAŠE VOZIDLO
SE POSTARAJÍ NAŠI ODBORNÍCI
A ZODPOVÍ VŠECHNY VAŠE DOTAZY.
4
NABÍDKA SMLOUVY FREEDRIVE
(DOPORUČENO) – ÚDRŽBA, VÝMĚNA
OPOTŘEBOVANÝCH DÍLŮ A SLUŽBY
ZAHRNUTY V CENĚ.
5
NABÍDKA CERTIFIKOVANÉHO ŘEŠENÍ
DOBÍJENÍ (DOPORUČENO) – KOMPLETNÍ
NABÍDKA WALLBOXŮ INSTALOVANÝCH
PROFESIONÁLY.
6
NABÍZÍME ŘEŠENÍ VAŠÍ MOBILITY.
7
PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SOFTWARU –
PRO JEŠTĚ LEPŠÍ ZÁŽITKY Z JÍZDY.
8
DOBÍJENÍ VOZU NA 80 % – PŘI KAŽDÉM
SERVISNÍM ÚKONU NA ELEKTRICKÉM
I HYBRIDNÍM VOZE. (NEVZTAHUJE SE
NA ZAKÁZKY RYCHLOSERVISU).
9
VÁŠ AUTOMOBIL JE ČISTÝ PO KAŽDÉ
NÁVŠTĚVĚ (U ZAKÁZEK NAD
10 000 KČ).

*Bližší informace o nabízených službách
obdržíte u autorizovaných prodejců vozů
Citroën.
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6 BAREV KAROSERIE

BÍLÁ BANQUISE (S)

ŠEDÁ ARTENSE (M)

5 VARIACÍ INTERIÉRU

ČERNÁ PERLA NERA (P)

ŠEDÁ PLATINIUM (M)

MODRÁ ÉCLIPSE (M)

ZÁKLADNÍ INTERIÉR

INTERIÉR WILD BLACK

INTERIÉR METROPOLITAN BLACK

INTERIÉR HYPE BLACK

INTERIÉR URBAN BLACK

BÍLÁ NACRÉ (P)

4 MOŽNOSTI DVOUBAREVNÉHO PROVEDENÍ KAROSERIE*

MODRÁ ÉCLIPSE (M)

BÍLÁ NACRÉ (P)

ŠEDÁ PLATINIUM (M

3 BAREVNÉ PAKETY:

ŠEDÁ ARTENSE (M)

*V kombinaci s černou střechou Perla Nera.

TMAVÝ CHROM

ČERNÁ LESKLÁ

MODRÁ ENERGIC

(M): metalický lak – (N): perleťový lak – (S): standardní lak
Výbava a technologie popsané v tomto katalogu se týkají modelu SUV CITROËN C5 Aircross. Provedení vozidel CITROËN prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o sériovém nebo doplňkovém
vybavení jednotlivých modelů řady CITROËN naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“ na stránkách www.citroen.cz.
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VYBRANÉ PRVKY STANDARDNÍ
VÝBAVY PODLE VERZE

KOMFORT
3 stejně široká, samostatně posuvná a sklopná zadní sedadla
Klimatizace
Automatická dvouzónová klimatizace
Automatické přední stěrače Magic Wash®
Elektrické a sekvenční ovládání předních a zadních oken
Dvouúrovňová podlaha zavazadelníku (pouze spalovací verze)
Vnější elektricky ovládáná a vyhřívaná zpětná zrcátka
Vnější elektricky sklopná zpětná zrcátka
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
Sedadla Advanced Comfort®
Vyhřívaná přední sedadla
Sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou
Sedadlo řidiče s elektrickým nastavením v 8 směrech a funkcí paměti
Výškově nastavitelná přední sedadla
Odpružení CITROËN Advanced Comfort®
Přední dvojitá vrstvená skla s izolační vrstvou

CITROËN C5 AIRCROSS LIVE PACK

CITROËN C5 AIRCROSS FEEL

CITROËN C5 AIRCROSS FEEL PACK

CITROËN C5 AIRCROSS SHINE

CITROËN C5 AIRCROSS SHINE PACK

×
×

×

×

×

×

×
×
×
×
×
×*
×*
×

×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×

×

×

×

×

×
×

×
×

×
×

×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

×
×
×*

×
×
×*
×*
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×

×

×

×
×
×
×

MULTIMÉDIA A NAVIGACE
Digitální konfigurovatelný přístrojový panel s TFT displejem 12,3"
Hands-free sada Bluetooth se 3 USB zásuvkami
MyCitroënAssist: Citroën Connect Box s paketem SOS a asistenční službou
MyCitroënDrive ve spojení s dotykovým displejem 10"(1)
MyCitroënPlay: Mirror Screen(2) / Audio Systém bi-tunner RDS MP3 (DAB) / Dotykový displej 8"
MyCitroënPlay ve spojení s dotykovým displejem 10"
Zásuvka 12 V na středové konzole a v zavazadlovém prostoru

×
×

×
×*
×

BEZPEČNOST
Automatické přepínání dálkových světlometů
Bezpečnostní výbava (3)
Paket Bezpečnost(4)
Paket Bezpečnost+(5)
Mlhové světlomety s přisvícením do zatáček
LED světlomety

×

×
×

×
×

×

×
×
×*
×*
×

×*
×
×

×
×
×

×
×
×

×

×*
×*
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×

ASISTENČNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ
Hands-free ovládání a přístup
Zpětná parkovací kamera s funkcí Top Rear Vision
Elektrická parkovací brzda
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VYBRANÉ PRVKY STANDARDNÍ
VÝBAVY PODLE VERZE
CITROËN C5 AIRCROSS LIVE PACK

CITROËN C5 AIRCROSS FEEL

CITROËN C5 AIRCROSS FEEL PACK

CITROËN C5 AIRCROSS SHINE

×

Highway Driver Assist
Paket Drive Assist: Systém varování před snížením pozornosti řidiče / Výstraha před rizikem kolize / Automatické přepínání
dálkových světel / Rozpoznávání dopravního značení s doporučenou rychlostí / Highway Driver Assist pro EAT8 /
Adaptivní tempomat s funkcí STOP & GO pro EAT8 / Adaptivní tempomat funkční od 30 km/h pro manuální převodovky
STYL
Látkové čalounění šedá Silica
Interiér Wild Black: Sedadla Advanced Comfort® s čalouněním černá látka / šedá syntetická kůže
Interiér Wild Black: Sedadla Advanced Comfort® s čalouněním černá Alcantara® / černá syntetická kůže
Interiér Wild Black: Sedadla Advanced Comfort® s čalouněním černá zrnitá kůže / šedá syntetická kůže
Střešní tyče v provedení černý lesk s černými matnými prvky
Lesklá černá maska s chromovaným logem
Zatmavená zadní okénka
Černé plastové lemy blatníků a spodní části nárazníku
Ozdobné chromované lišty kolem bočních oken
Zadní 3D světla LED
Denní světla a směrová světla LED
Černý dekorační paket na dílech Airbump® a u předních mlhových světlometů
17" kola z lehkých slitin ELLIPSE
18" kola z lehkých slitin SWIRL
18" dvoubarevná kola z lehkých slitin PULSAR s výbrusem
19" dvoubarevná kola z lehkých slitin ART nebo ART Black(6)
Paket v provedení černá lesklá na dílech Airbump® a u předních mlhových světlometů
Paket v provedení tmavý chrom na dílech Airbump® a u předních mlhových světlometů
Zadní nárazník se dvěma chromovanými koncovkami výfuku
Hliníkové kryty pedálů
Černý lesklý dekor předního nárazníku
Hliníkový dekor předního nárazníku
Ozdobné kryty prahů předních dveří
Koberečky
Výškově a podélně nastavitelný volant potažený kůží

×
×

×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×

×

×

×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×

×

×

×

×

×

×

×
×
×

×

×

×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

Zahrnuje on-line navigační systém TomTom 3D s rozpoznáváním přirozeného hlasu. Po dobu 3 let jsou zdarma poskytovány služby Connect Nav (zahrnuje Nebezpečné zóny, Dopravní
informace, Čerpací stanice, Parkoviště, Počasí a Vyhledávání bodů zájmu) s automatickou měsíční aktualizací map.
(2)
Kompatibilní s Android Auto a Apple CarPlay™.
(3)
ABS, AFU, ESP, REF, přední, boční a hlavové airbagy, detekce podhuštění pneumatik, úchyty ISOFIX na sedadle spolujezdce a bočních zadních sedadlech, sada pro opravu pneumatik.

×

×
×
×
×

×
×
×
×

*Pouze u plug-in hybridního pohonu.

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×

×

×

×

×
×
×

×

Dobíjecí kabel typu 2, T2/EF
Palubní nabíječka 3,7 kW
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko HYBRID s LED indikátorem jízdy v plně elektrickém režimu
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×

×

ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PLUG-IN HYBRID

(1)

CITROËN C5 AIRCROSS SHINE PACK

(4)
Zahrnuje Active Safety Brake (funkční od 7 do 140 km/h a detekuje i chodce) / Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu / Výstraha před rizikem kolize / Varování před
rizikem ospalosti / Rozpoznávání dopravního značení s doporučenou rychlostí / Regulátor a omezovač rychlosti
(5)
Zahrnuje Active Safety Brake 2.0 (funkční od 7 do 140 km/h, využívá radar, který funguje i za tmy a detekuje cyklisty) / Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu /
Výstraha před rizikem kolize / Varování před rizikem ospalosti / Rozpoznávání dopravního značení s doporučenou rychlostí / Regulátor a omezovač rychlosti / Aktivní systém sledování mrtvého
úhlu.
(6)
Požadavek nutno specifikovat v rámci objednávky.
(7)
Požadavek nutno specifikovat v rámci objednávky. Dostupné pouze s bílou či šedou barvou karoserie, zahrnuje vnější zpětná zrcátka v provedení černá Perla Nera.
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NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁKLADNÍ:	
2 ROKY bez omezení počtu ujetých km. Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

KOLA
ZÁRUKA

17" KOLO Z LEHKÝCH 18" KOLO Z LEHKÝCH 18" KOLO Z LEHKÝCH
SLITIN ELLIPSE
SLITIN SWIRL
SLITIN PULSAR
DVOUBAREVNÉ
S VÝBRUSEM
NOSIČE KOL

TRAKČNÍ BATERIE:

 a trakční baterii se vztahuje záruka 8 let nebo do najetí 160 000 km
N
při garanci 70 % kapacity baterie.

LAK:

 ROKY pro osobní vozy.
2
2 ROKY pro užitkové vozy.

PROREZAVĚNÍ:

 2 LET pro osobní vozy.
1
5 LET pro užitkové vozy.
Pro více informací se seznamte s podrobnými podmínkami ve svém prodejním místě CITROËN.

STŘEŠNÍ BOXY

EssentialDrive:	OD 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.
IdealDrive:

19" KOLO Z LEHKÝCH 19" KOLO Z LEHKÝCH
SLITIN ART
SLITIN ART BLACK
DVOUBAREVNÉ
S VÝBRUSEM

OCHRANNÝ POTAH DO GARÁŽE

Motory

WALLBOX

PureTech 130 PureTech 130
S&S MAN6
S&S EAT8

Live Pack
Feel
Feel Pack
C- Series*

Feel
Feel Pack
Shine
Shine Pack
C- Series*

SMLOUVY

FreeDrive: 	OD 2 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Výměna opotřebovaných dílů.
Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.

ROZMĚRY

BlueHDi 130
S&S MAN6

BlueHDi 130
S&S EAT8

Plug-in Hybrid
225 ë-EAT8

Live Pack
Feel
Feel Pack
Shine
C- Series*

Feel
Feel Pack
Shine
Shine Pack
C- Series*

Feel
Feel Pack
Shine
Shine Pack
C- Series*

1 579–1 601

1 608–1 630

STÁHNĚTE SI NOVOU MOBILNÍ APLIKACI MY CITROËN,
abyste mohli využívat sledování provozu svého automobilu na míru a měli přístup ke všem
službám CITROËN ze svého chytrého telefonu.

2 099–1 969 *

7,0–7,1

7,9–8,2

5,1–5,2

5,8–5,9

8,8–8,9

Střední rychlost (l/100 km)

6,0–6,1

6,4–6,5

4,7–4,8

5,0–5,1

6,3–6,4

Vysoká rychlost (l/100 km)

5,3–5,4

5,5–5,6

4,3–4,4

4,5–4,6

6,1–6,2

Velmi vysoká rychlost
(l/100 km)

6,7–6,7

6,9–7,1

5,5–5,6

5,7–5,8

7,7–7,8

Kombinovaný režim
(l/100 km)

6,1–6,2

6,5–6,7

4,9–5,0

5,2–5,3

1,4–1,5

Emise CO2 (g/km) - kombinovaná

140–142

147–151

129–132

136–139

31–33

1 654–1 689 **

Spotřeba (WLTP) (1)(2)
Nízká rychlost (l/100 km)

názory klientů
917

2 730

853

4 500

citroen-advisor.cz

HODNOŤTE, TVOŘTE A SDÍLEJTE SVŮJ NÁZOR NA SVÉ VOZIDLO
nebo na prodejní místo CITROËN po nákupu nebo po zásahu provedeném ve vašem servisu.
Poznámky a příspěvky jsou zveřejňovány na stránkách Citroën.

Více
informací
naleznete
na citroen.cz
Financování
a nabídky
služeb

Hodnoty uvedeny v mm.
*Šířka vozu včetně vnějších zpětných zrcátek.
**Výška včetně podélných střešních tyčí.

*Speciální série.
(1)
Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou měřené podle metody WLTP (nařízení EU2017/948). Od 1. září 2018 jsou všechna nová vozidla homologovaná podle celosvětově platné metodiky testování spotřeby paliva a emisí CO2 pro
osobní a lehké užitkové vozy WLTP. Protokol WLTP nahrazuje doposud používanou evropskou metodu měření NEDC. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 naměřené v rámci nového zkušebního cyklu WLTP lépe odpovídají reálným podmínkám
provozu, proto jsou ve většině případů vyšší než hodnoty naměřené metodou NEDC. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou závislé na výbavě vozidla, zvolené doplňkové výbavě a typu pneumatik. Více informací získáte u svého koncesionáře
CITROËN nebo na internetových stránkách www.citroen.cz.
(2)
Minimální a maximální hodnoty, v závislosti na doplňkové výbavě vozu.
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 D 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
O
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Okamžitá identifikace vozidla
v autorizované síti Citroën.

doporučuje

C AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Provedení vozidel CITROËN prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu
„Ceník“ na stránkách www.citroen.cz. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich definici v době tisku tohoto dokumentu a nemohou být považovány za smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění
charakteristiky představených modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy popsaných v této brožuře představuje veškerou technologii použitou u nového vozu CITROËN C5 Aircross. Tyto prvky mohou být součástí
standardní nebo doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AUTOMOBILES CITROËN potvrzuje, že v souladu s právními předpisy týkajícími se nakládání s vozidly po ukončení jejich životnosti plní stanovené cíle a že při výrobě produktů, které prodává, jsou
používány recyklovatelné materiály. Zobrazené barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu byla věnována velká péče, jestliže se však domníváte, že obsahuje
chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit. Pro získání bližších informací nás kontaktujte na infolince +420 222 352 277 nebo na adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o službách CITROËN se obraťte
na prodejní místa naší sítě v ČR. CITROËN ASSISTANCE: 800 10 12 10. Bezplatné volání v rámci ČR.
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www.citroen.cz či m.citroen.cz z mobilního telefonu nebo si stáhněte zdarma mobilní aplikaci.

BŘEZEN 2022.

KOMPLETNÍ NABÍDKU CITROËN NALEZNETE NA

