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itroën C5 Aircross je dalším 
vozem v modelové ofenzivě 

značky, přijíždějícím s  novými vý-
raznými grafickými prvky designu. 
Jde především o řešení přídě a mi-
mořádně rozsáhlé možnosti per-
sonalizace vnějšího vzhledu. Navíc 
je k dispozici hned pět stylů inte-
riéru.

Kompaktní SUV je postaveno na 
platformě PSA EMP2. Při délce 
4510 mm má rozvor náprav dlouhý 
2730 mm. Tím se vytváří velký vnitř-
ní prostor, který navíc vyniká mimo-
řádnou variabilitou. Místo zadní lavi-
ce jsou tři stejně široká sedadla, na 
něž se vejdou i  tři dětské sedačky. 
Tato sedadla jsou samostatně po-
suvná v  rozsahu 150 mm a  jejich 
opěradla lze sklopit do úhlu 27°. Po-
kud vzadu sedí pouze jedno nebo 
dvě děti, může se zvětšit prostor 
pro náklad. Objem zavazadlového 
prostoru je 580 l, posunutím seda-
del dopředu naroste až na 720 l 
a po jejich sklopení na 1630 l.

Podvozek absorbuje nerovnosti 
tiše a  jemně díky tlumičům pérování 
s  kapalinovými dorazy PHC (Progre-
ssive Hydraulic Cushions). Hlavní tlu-
mící jednotky jsou poddajné, takže 
jízda působí měkkým komfortním do-
jmem. Když kola narazí na větší ne-
rovnost, většinu energie zachytí hyd-
raulické dorazy.

K jízdnímu komfortu dále přispíva-
jí sedadla Advanced Comfort, vpředu 
s vícebodovou masážní funkcí. Auto-
mobil je vybaven přístrojovou deskou 
s digitálním displejem TFT 12,3“ a do-
tykovou osmipalcovou obrazovkou 
s funkcí Mirror Screen. 

Motory v nabídce jsou přeplňo-
vané zážehové 1,2 PureTech 130/96 

kW a 1,6 PureTech 180/132 kW nebo 
turbodiesely 1,5 BlueHDi 130/96 kW, 
1,5 BlueHDi 130/96 kW a 2,0 BlueH-
Di 180/132 kW. Díky inteligentnímu 
protiprokluzovému systému Grip 
Control a  funkci kontroly jízdy ze 
svahu HADC zvládne C5 Aircross 
i  jízdu v  terénu a na kluzkém povr-
chu. 

Citroën C5 Aircross se vyrábí v Re-
nnes. Akční ceny začínají na 550 000 Kč 
za verzi Live se zážehovým motorem 
1,2 PureTech 130. Základní turbodiesel 
Live 1,5 BlueHDi 130 přijde na 620 000 Kč. 
Prodloužená značková záruka Essen-
tialDrive je nastavena na pět let nebo 
ujetí 80 000 kilometrů.

Vladimír Rybecký

OSOBITOST 
A KOMFORT

CITROËN C5 AIRCROSS

Model C5 Aircross je vrcholným vyjádřením programu  
Citroën Advanced Comfort, který zosobňuje snahu nabízet 
pod značkou Citroën nejpohodlnější vozy v příslušném 
segmentu, navíc s osobitým designem.
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Ač vypadající jako 
SUV, pohybuje se 
po silnici hladce 
jako běžné osobní 
auto

Součástí 
standardní výbavy 
je velký dotykový 
displej

BUDOUCNOST ZAS A ZNOVU
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STOLETÝ CITROËN
Citroën si připomíná 100 let od svého 
založení. Při této příležitosti připravil 
sběratelskou edici Origins. Pro náš trh 
je k  dispozici sto vozů odvozených 
z modelů C3, C3 Aircross a C4 Cactus. 
V České republice Citroën oslaví naro-

zeniny 7. září na Výstavišti v  Letňa-
nech, kam zve širokou veřejnost na 
program, který pokryje historii, sou-
časnost a  budoucnost značky. Akce 
bude i  největším setkáním veteránů 
Citroën u nás. Registrace je možná na 
www.stoletcitroen.cz/100-let . 
Vstup bude zdarma.


