NAVRŽENO
V PAŘÍŽI
VYROBENO
VE FRANCII

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
PLUG-IN HYBRID

1. PLUG-IN
HYBRID
MODELOVÉ ŘADY
CITROËN
SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID,
SUV TŘÍDY Ë-KOMFORT

Toto SUV je prvním krokem strategie značky CITROËN.
Jejím cílem je nabídnout do roku 2025 plně elektrifikovanou
modelovou řadu. Nabídka by měla být určena pro multifunkční
využití a dostupná co největšímu počtu zákazníků.
Nové SUV C5 Aircross Hybrid je ztělesněním všestrannosti.
Plně elektrický režim umožní bezproblémový vjezd do bezemisních
zón a levnější dopravu po městě. Oproti tomu spalovací motor
umožní delší dojezd.
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DESET HLAVNÍCH
PŘEDNOSTÍ
TICHÝ MĚSTSKÝ VŮZ

SEDADLA ADVANCED COMFORT®

STRANA 6 – 7

STRANA 14 – 15

DOJEZD AŽ 55 KM* A MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST 135 KM/H

KOMFORT
A VARIABILITA INTERIÉRU

Nové zkušenosti z jízdy.

V plně elektrickém režimu.
STRANA 8 – 9

PLUG-IN HYBRID

Pro nebývalý pocit pohodlí.

3 samostatně posuvná
a sklopná stejně široká sedadla.
STRANA 16 – 17

VÝJIMEČNÉ PŘIZPŮSOBENÍ

3 způsoby nabíjení –
nejrychlejší umožní dobít baterii za 2 hodiny**.

STRANA 18 – 19

AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA Ë-EAT8

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI
KONEKTIVITY

STRANA 12 – 13

STRANA 20 – 25

ODPRUŽENÍ S TLUMIČI
S PROGRESIVNÍMI
HYDRAULICKÝMI DORAZY®

20 ASISTENČNÍCH
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

STRANA 10 – 11

Pro efektivnější a pohodlnější řízení.

Exkluzivní odpružení vyvolává dojem
z cestování jako na „létajícím koberci“.
STRANA 14 – 15
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Naskenujte si tento kód
svým chytrým telefonem a podívejte se
na instruktážní videa pro nové
SUV Citroën C5 Aircross Hybrid.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

39 barevných kombinací exteriéru.

A možnost naprogramování v aplikaci MyCitroën.

Mezi nimi funkce Brake, díky níž můžete
zvýšit dojezd v plně elektrickém režimu.
STRANA 26 – 27

*Dojezd v plně elektrickém režimu se pohybuje v rozmezí od 50 do 55 km v závislosti na doplňkové výbavě vozu a reálných podmínkách používání (počasí, styl jízdy apod.).
**Prostřednictvím Wallboxu a příplatkové nabíječky 7,4 kW.
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V
CITROËN C5 Aircross Hybrid je příslibem nových zážitků z jízdy, kombinuje
nesporné přednosti SUV a programu Citroën Advanced Comfort® s výhodami
Plug-in hybridního pohonu. Jakmile do vozu nastoupíte, okamžitě pocítíte jistotu
a bezpečí. Celek působí velmi komfortním dojmem, který je umocněn tichým
chodem v plně elektrickém režimu, stejně jako příkladným odhlučněním kabiny
díky akustickým vrstveným předním oknům.

TICHÝ MĚSTSKÝ VŮZ
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PLUG-IN HYBRID

3 REŽIMY JÍZDY PRO
KAŽDODENNÍ VYUŽITÍ
Všestranné SUV C5 Aircross Hybrid spojuje
potěšení z jízdy v plně elektrickém režimu
v každodenním provozu s výhodami dlouhého
dojezdu se spalovacím motorem, který je
užitečný na delších trasách. Ovladač umístěný
na středové konzole umožňuje zvolit jeden
ze 3 režimů jízdy: Elektrický, Hybridní
nebo režim Sport.
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.
HYBRIDNÍ REŽIM
Kombinace elektromotoru a spalovacího
motoru pro co nejefektivnější využití obou
pohonných jednotek, nízkou spotřebu
a emise CO2.
REŽIM SPORT
SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid nabízí
v tomto režimu dynamičtější jízdu díky
součinnosti elektromotoru a spalovacího
motoru s maximálním kumulovaným
výkonem 225 k.
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AŽ 135 KM/H

HYBRIDNÍ
POHON

PLUG-IN
HYBRID

REKUPERACE

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST
V PLNĚ ELEKTRICKÉM REŽIMU

DOJEZD
AŽ 55 KM*

V PLNĚ ELEKTRICKÉM REŽIMU

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA
1,4 L/100 KM***

EMISE CO2
OD 32 G/KM**
(metoda WLTP)

KUMULOVANÝ
VÝKON 225 K

Okamžitý točivý moment 320 Nm díky elektromotoru.
Kumulovaný točivý moment 360 Nm.

SPOJENÍ

ZÁŽEHOVÉHO MOTORU
PURETECH 180 S&S
A ELEKTROMOTORU 80 KW

*Dojezd v plně elektrickém režimu se pohybuje v rozmezí od 50 do 55 km v závislosti na doplňkové výbavě vozu a reálných podmínkách používání (počasí, styl jízdy apod.).
**Emise CO2 od 29 do 32 (g/km) v závislosti na doplňkové výbavě vozu.
***Hodnota v rozmezí od 1,4 l/100 km do 1,5 l/100 km v závislosti na doplňkové výbavě vozu.
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SNADNÉ
A RYCHLÉ
NABÍJENÍ

WALL BOX (32 A)
DOBITÍ ZA 2 H

SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid vyniká velmi snadnou
obsluhou. K dispozici jsou tři způsoby dobíjení baterie v kombinaci
s možností zajištění instalace zvoleného dobíjecího zařízení.
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. Nabíjecí kabel
je uložen na vyhrazeném místě pod podlahou zavazadlového
prostoru. Nabíjecí zásuvka vozu je umístěna v levém zadním
blatníku.

ZÁSUVKA SE ZVÝŠENÝM VÝKONEM (14 A)
DOBITÍ ZA 4 H

Zásuvka vozu je opatřena světelnou diodou, aby bylo možné
sledovat proces nabíjení. Když je baterie dobita do plné kapacity,
elektromobil disponuje dojezdem 55 kilometrů*. Společnost
CITROËN poskytuje záruku na 70 % kapacity baterie na dobu
8 let nebo do nájezdu 160 000 km.
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.

BÍLÉ SVĚTLO
UVÍTACÍ REŽIM

BLIKAJÍCÍ ZELENÉ SVĚTLO
PROBÍHAJÍCÍ NABÍJENÍ

ZELENÉ SVĚTLO
UKONČENÉ NABÍJENÍ

KLASICKÁ ZÁSUVKA (8 A)
DOBITÍ ZA 7 H

MODRÉ SVĚTLO
ODLOŽENÉ NABÍJENÍ

*Dojezd v plně elektrickém režimu se pohybuje v rozmezí od 50 do 55 km
v závislosti na doplňkové výbavě vozu a reálných podmínkách používání
(počasí, styl jízdy apod.).
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ELEKTRICKÁ
ENERGIE
VE SLUŽBÁCH
EKO JÍZDY
SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid přináší výhody elektromobilu v každodenním provozu. Spalovací motor
oproti tomu zajistí podstatně delší dojezd, který je nutností při delších trasách. Nová automatická převodovka
ë-EAT8 (Efficient Automatic Transmission, 8 převodů) s elektrickým ovládáním zajišťuje plynulé řazení převodů
a poskytuje ještě vyšší radost z jízdy. Pokud jede vůz v plně elektrickém režimu, svítí modrá kontrolka ve spodní
části elektrochromatického vnitřního zpětného zrcátka. Kontrolka je dobře viditelná zvnějšku a vůz tak může být
v provozu identifikován jako jedoucí v režimu s nulovými emisemi.
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CITROËN
ADVANCED
COMFORT
SEDADLA ADVANCED COMFORT® A ODPRUŽENÍ
S TLUMIČI S PROGRESIVNÍMI HYDRAULICKÝMI DORAZY®.
SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid poskytuje bezkonkurenční pohodlí řidiči i jeho
cestujícím díky svým sedadlům odpovídajícím programu Citroën Advanced
Comfort® a odpružení s progresivními hydraulickými dorazy®, které výborně
absorbuje nerovnosti vozovky. Nové SUV C5 Aircross Hybrid je vybaveno
víceprvkovou zadní nápravou, která zajišťuje bezkonkurenční jízdní komfort
a vynikající stabilitu bez ohledu na vnější podmínky.
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VÝJIMEČNÝ
VNITŘNÍ
PROSTOR
PŘÍKLADNÁ VARIABILITA,
MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
A OBJEMNÝ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
3 samostatná, sklopná a podélně posuvná
sedadla s nastavením sklonu opěradla,
dělají z nového SUV CITROËN C5
Aircross Hybrid nejvariabilnější vůz ve své
kategorii. Základní objem zavazadlového
prostoru se podle polohy sedadel
pohybuje mezi 460 a 600 l.
Pro snadný přístup do zavazadelníku je
vůz vybaven hands-free ovládáním pátých
dveří, které otevřete jednoduchým
pohybem nohy pod zadním nárazníkem.
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OBJEM
Z AVA Z ADLOVÉHO
PROSTORU

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS
HYBRID AŽ

600 L
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ENERGICKÝ
DESIGN
SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid svým osobitým a robustním
vzhledem bez známek agresivity oživuje principy segmentu SUV.
Široká a charismatická přední maska nezapře příslušnost
k nejnovějším modelům značky. Při pohledu z boku vynikne
výrazná a dobře profilovaná karoserie orámovaná nepřerušeným
360° pásem oken. Zadní světla se čtyřmi podlouhlými moduly
s LED diodami a 3D efektem vytvářejí okouzlující světelný podpis,
který poukazuje na šířku vozu.
SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid vyniká velkou možností
přizpůsobení a nabízí 39 barevných kombinací exteriéru.
Logo „hybrid“ na víku zavazadlového prostoru, monogram „h“
na předních blatnících a barevné lamely modrého paketu
Anodised jasně identifikují Plug-in Hybrid.
Stejně jako exteriér, rovněž interiér nového SUV CITROËN C5
Aircross Hybrid můžete přizpůsobit svým představám. V nabídce
jsou kvalitní materiály, volit můžete mezi textilním čalouněním
nebo elegantní kůží Nappa.
Vysoko posazené sedadlo řidiče a prostorný reprezentativní interiér
evokuje pohodlí a bezpečí.
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INTUITIVNÍ
ROZHRANÍ
Abychom měli neustálý přehled o hybridní technologii a jejím fungování,
SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid je vybaven digitální přístrojovou deskou 12,3" pro zobrazení
základních informací týkajících se jízdy, například dojezd v elektrickém režimu a v režimu pohonných
hmot či zvolený režim jízdy. Na kapacitním dotykovém displeji 8" HD se zobrazují specifické
informace jako je technologická animace ilustrující činnost hybridního pohonu, statistiky spotřeby
paliva a elektrické energie či parametry nabíjení baterie. Můžete zde rovněž aktivovat funkci e-Save
a zajistit si rezervu elektrické energie (10 km / 20 km nebo plnou baterii), která je výhodná zejména
při plánovaném vjezdu do nízkoemisních zón evropských měst.
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Informace o jízdě: zobrazí se informace s ohledem na zvolený režim jízdy
(Elektrický, Hybrid nebo Sport).

Tok energie: technologická animace
ilustrující činnost hybridního pohonu.

Osobní nastavení: umožňuje zvolit preferované informace.

Statistiky: statistiky spotřeby paliva a elektrické
energie vám pomohou při optimalizaci jízdy.
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APLIKACE
MY CITROËN

Jak je možné naprogramovat
odložené nabíjení nového
SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid
mimo energetickou špičku a využít
výhodnějších cen elektrické energie?
Naprogramování se provádí
prostřednictvím centrálního dotykového
displeje vozu nebo přímo ve vašem
chytrém telefonu v aplikaci MyCitroën.
Tato aplikace také umožňuje
naprogramovat tepelný komfort
v kabině vozu a vy máte přehled
o důležitých informacích, jako je dojezd
v elektrickém režimu a v režimu
pohonných hmot či zobrazení
aktuálního umístění vozu.
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PŘIPOJENÍ
POSLEDNÍ
GENERACE
CITROËN CONNECT NAV
Dotykový kapacitní 8" displej nového SUV C5 Aircross
nabízí odezvu a snadné ovládání srovnatelné s chytrými
telefony. Jeho optimální umístění přímo vybízí k použití
Citroën Connect Nav, nejnovějšího navigačního systému
3D s hlasovým ovládáním, aniž by byl řidič nucen odvrátit
pozornost od řízení. Ve spojení s on-line službami*, jako je
TomTom Traffic, poskytuje informace o aktuální dopravní
situaci a nebezpečných zónách (na přání), umístění
a cenách čerpacích stanic a parkovišť, o počasí a umožňuje
lokální vyhledávání bodů zájmu. Speciálně pro elektrické
vozy Citroën Connect Nav zobrazuje 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.
MIRROR SCREEN
Aplikace svého chytrého telefonu kompatibilní
s Apple CarPlayTM nebo Android Auto můžete díky funkci
Mirror Screen zobrazovat a ovládat přímo na dotykovém
8" displeji vozu. V závislosti na telefonu mohou být
aplikace hlasově ovládány a vy se můžete plně věnovat
řízení.
CONNECTEDCAM CITROËN®
ConnectedCAM Citroën® je systém využívající kameru
zabudovanou do držáku vnitřního zpětného zrcátka.
Funguje nezávisle na multimediálním systému vozu,
využívá technologii Full HD a GPS. Zabudovaná paměťová
karta (16 GB) umožňuje ukládat fotografie, které mohou
být díky Wi-Fi připojení uloženy do paměti telefonu.
Kamera umožňuje pořizovat fotografie nebo videa okolí
před vozem a odesílat je e-mailem nebo je sdílet na
sociálních sítích. Kamera navíc neustále natáčí situaci před
vozem a v případě nehody videonahrávku automaticky
uloží do paměti.
* Není k dispozici v České republice
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20 ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ
PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ BEZPEČÍ

LZE DEAKTIVOVAT

LZE DEAKTIVOVAT

REKUPERACE ENERGIE
PŘI BRZDĚNÍ

HIGHWAY DRIVER
ASSIST *

(funkce BRAKE) umožňuje
zpomalovat vůz bez nutnosti
použít brzdový pedál a tím
částečně dobít baterii.

Systém udržuje vůz ve
zvoleném jízdním pruhu,
automaticky udržuje
bezpečnou vzdálenost
a umožňuje vozidlo zastavit
a následně opět rozjet podle
před ním jedoucího vozu.

LZE DEAKTIVOVAT

SYSTÉM
ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ
S DOPORUČENOU
RYCHLOSTÍ *
Jakmile je dopravní značka
s omezením rychlosti detekována
kamerou, řidič může přijmout
doporučení k povolené rychlosti
a upravit tempomat nebo
omezovač.

LZE DEAKTIVOVAT

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
S FUNKCÍ
STOP & GO*

LZE DEAKTIVOVAT

ADAPTIVNÍ
TEMPOMAT *

LZE DEAKTIVOVAT

NOUZOVÉ
AUTOMATICKÉ
BRZDĚNÍ ACTIVE
SAFETY BREAK

LZE DEAKTIVOVAT

VÝSTRAHA
PŘED RIZIKEM KOLIZE
Systém, který varuje řidiče
před možností kolize s před
ním jedoucím vozem,
funguje od rychlosti 30 km/h
díky radaru nacházejícímu se
v přední části vozu.

LZE DEAKTIVOVAT

VAROVÁNÍ PŘED
SNÍŽENÍM
POZORNOSTI ŘIDIČE *

Automaticky udržuje bezpečnou
vzdálenost používáním brzd
a akcelerátoru podle parametrů
dříve nastavených. Umožňuje
vozidlo zastavit a následně
opět rozjet.

Systém pomocí kamery
detekuje před ním jedoucí
vozidlo a automaticky udržuje
bezpečnou vzdálenost
používáním brzd a akcelerátoru
podle parametrů dříve
nastavených řidičem. Systém je
funkční od rychlosti 30 km/h.

PARK
ASSIST **

HANDS-FREE
OVLÁDÁNÍ*

ŘÍZENÍ
STABILITY PŘÍVĚSU**

ELEKTRICKÁ
PARKOVACÍ BRZDA

VISION
360**

ZPĚTNÁ
PARKOVACÍ KAMERA*

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 automatické
zaparkování. Řidič ovládá
pouze pedál plynu a brzd.

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.

V případě vozu s tažným
zařízením je Citroën C5
Aircross Hybrid vybaven
stabilizátorem 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.

Systém umožňuje automatické
zatažení při vypnutí motoru
a automatické uvolnění
po rozjetí vozu (standardní
aktivace) nebo manuální
ovládání páčkou.

Tato technologie zjednodušuje
manévrování s vozem. Systém
se aktivuje manuálně nebo
automaticky při couvání.
Poskytuje pohled shora na vůz
a jeho okolí v úhlu 360°:
pohled se při pohybu vozu
aktualizuje a automaticky
přepíná do různých zobrazení.

Systém umožňující zobrazit
na dotykovém displeji pomocí
180° panoramatické kamery
bezprostřední okolí vozu.
Při přiblížení se k překážce
kamera automaticky
zoomuje.

Systém funguje od rychlosti
5 km/h. Je-li zjištěno riziko kolize,
systém řidiče upozorní a pokud
řidič nereaguje, systém aktivuje
nouzové brzdění.

Systém sleduje chování řidiče
pomocí multifunkční kamery
umístěné v horní části čelního
skla a zjišťuje případné
odchylky dráhy vozu od
vodorovného značení na
silnici.

LZE DEAKTIVOVAT

AKTIVNÍ SYSTÉM
VAROVÁNÍ PŘED
NEÚMYSLNÝM
OPUŠTĚNÍM
JÍZDNÍHO PRUHU
Jakmile systém zjistí riziko
překročení dělicí čáry, postupně
stáčí řízení v opačném směru, aby
vůz udržel ve správném pruhu.

LZE DEAKTIVOVAT

LZE DEAKTIVOVAT

AKTIVNÍ SYSTÉM
SLEDOVÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU*

AUTOMATICKÉ
PŘEPÍNÁNÍ
DÁLKOVÝCH SVĚTEL *

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

Systém funguje při jízdě ve tmě
a automaticky přepíná dálková světla
na potkávací a naopak podle
okolního světla a provozu.

PŘISVÍCENÍ
DO ZATÁČEK*

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM OSPALOSTI
(COFFEE BREAK ALERT)

*Podle zvolené verze
a úrovně výbavy.

LZE DEAKTIVOVAT

ASISTENT
PRO ROZJEZD
VE SVAHU
Systém usnadňující rozjezd
do svahu, který zabrání
nežádoucímu posunu vozu
po uvolnění brzdového pedálu.
Funguje při sklonu větším než
3 %, kdy udržuje vůz na místě
po dobu dvou vteřin.

Systém funguje podle úhlu
otočení volantu v rychlosti
do 40 km/hod. Přední
mlhový světlomet umožňuje
za pomoci dodatečného
světelného paprsku přisvítit
pravotočivou nebo
levotočivou zatáčku
až do úhlu 75°.

Systém po 2 hodinách
nepřetržitého řízení při rychlosti
převyšující 65 km/h vyzve řidiče,
že je čas udělat si přestávku.
*Podle zvolené verze
a úrovně výbavy.
**K dispozici na přání.
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SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID FEEL
¿
¿

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID FEEL PACK
¿
¿
¿

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID SHINE
¿
¿
¿

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID SHINE PACK
¿
¿
¿
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ŠEDÁ PLATINIUM (M)

ČERNÁ PERLA NERA (P)

MODRÁ TIJUCA (M)
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3 BAREVNÉ PAKETY

ČERVENÁ VOLCANO (P)
ČERVENÁ VOLCANO (P)
MODRÝ

ŠEDÁ ACIER (M)
STŘÍBRNÝ

MODRÁ TIJUCA (M)
BÍLÝ
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Odpružení s
tlumiči s hydr
aulickými do
razy (PROGR
Látkové čalou
ESSIVE HYDR
nění Wild Gr
AULIC CUSH
ey
IONS®)
Vrstvené ak
ustické čelní
sklo
Výškově a po
délně nasta
vitelný volan
t

5 MOŽNOSTÍ DVOUBAREVNÉHO
PROVEDENÍ KAROSERIE

Indukční na
bíjení telefo
nu
Vnější elektr
icky ovládán
á a vyhřívaná
zpětná zrcátk
Vnější elektr
a
icky sklopná
zpětná zrcátk
a
Elektrochrom
atické vnitřní
zpětné zrcátk
o HYBRID s
Chromovan
kontrolkou LE
é lišty prahů
D pro jízdu s
předních dv
nulovými em
eř
í
isemi
Sedadla Ad
vanced Com ®
fort
Sedadlo řid
iče s elektrick
ým nastavením
v 8 směrech
Vyhřívaná př
a funkcí pam
ední sedadla
ěti
Výškově nasta
vitelná před
ní sedadla
Aktivní systé
m sledování
mrtvého úh
lu
Koberečky

ŠEDÁ ACIER (M)

Hliníkové kry
ty pedálů
Zásuvka 12
V na středov
é konzole a
v zavazadlo
Přední světl
vém prostoru
omety Full LE
D
Rádio DAB

BÍLÁ NACRÉ (P)

Paket Drive
Assist: Systé
Výstraha před
m varování
Rozpoznává rizikem kolize – Auto před snížením pozorn
pro EAT8 – ní dopravního značení matické přepínání dálkoosti řidiče –
s do
Adaptivní tem
vý
pomat s funkporučenou rychlostí – ch světel –
cí STOP&GO
Paket Bezpeč
nost+(4)
Zadní náraz
ník se dvěm
a chromovan
ými koncovka
mi výfuku

BÍLÁ NACRÉ (P)

brzda
Hands-free
otevírání vík
a zavazadlo
vého prosto
Highway Dr
ru
iver Assist
Sříbrné prvk
a u předníchy barevného paketu na
díl
mlhových sv
ětlometů ech Airbump®
Broušená hli
níková kola
18" SWIRL
Broušená hli
níková kola
19" ART ne
bo ART Blac
Hands-free
k
sada Blueto (2)
oth se 2 US
B porty
Elektrické a
sekvenční ov
ládání předníc
h a zadních
Mirror Screen(3)
oken

Elektrická pa
rkovací

VYBRANÉ PRVKY
STANDARDNÍ
VÝBAVY
PODLE VERZE
3 stejně širok
á, nezávislá,
posuvná a sk
lopná zadní
Hands-free
sedadla
ovládání a př
ístup
Přední a zadn
í parkovací as
istent
Automatick
é přepínání
dálkových sv
ětel
Dvoubarevn
é provedení
podélných stř
ešních tyčí –
Černá lesklá
STŘÍBRNÁ
maska
Zpětná parko
vací kamera
s funkcí Top
Rear Vision
Integrovaná
nabíječka vo
zu 3,7 kW
Přední směr
ová světla LE
D
Citroën Conn
ect Box s pa
ketem SOS
a asistenční
Citroën Conn
službou
ect Nav
Citroën Conn
ect Radio na
dotykovém
displeji 8"
Digitální dis
plej TFT o úh
lopříčce 12
,3
"
Kombinovan
é kožené ča
lounění Metr
opolitan Grey
Zatmavená
zadní okénka
Černé plasto
vé lemy bla
tníků a spod
ní části náraz
Ozdobné ch
níku
romované liš
ty kolem bo
čních oken
Bezpečnostn
í výbava(1)
Automatick
é přední stě
rače Magic
Wash®
Zadní 3D sv
ětla LED
Denní světla
LED

7 BAREV KAROSERIE
3 KOLA
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4 VARIACE INTERIÉRU

HLINÍKOVÉ KOLO 18"
SWIRL
DVOUBAREVNÉ S VÝBRUSEM

BÍLÁ BANQUISE (S)

HLINÍKOVÉ KOLO 19"
ART BLACK*

ŠEDÁ PLATINIUM (M)

LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ WILD GREY
KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ HYPE BROWN

KOMBINOVANÉ KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ
METROPOLITAN BEIGE
KOMBINOVANÉ KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ
METROPOLITAN GREY

HLINÍKOVÉ KOLO 19"
ART
DVOUBAREVNÉ S VÝBRUSEM*

*K dispozici na přání.
(M): metalický lak – (N): perleťový lak – (S): standardní lak

(1)

ABS, AFU, ASR a ESP, Airbagy čelní, přední boční a hlavové, Indikátor poklesu tlaku v pneumatikách, Úchyty
ISOFIX na sedadle spolujezdce a zadních bočních sedadlech, Sada pro dočasnou opravu pneumatik.
(2)
Pouze s kompatibilním typem telefonu.
(3)
Kompatibilní s Android Auto a Apple CarPlay™.
(4)
Paket Bezpečnost + Nouzové brzdění (funguje díky radaru při rychlostech od 10 do 135 km/h i v noci,
rozeznává cyklisty) – Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu – Výstraha před rizikem kolize
– Varování před rizikem ospalosti – Rozpoznávání dopravního značení s doporučenou rychlostí – Kontrolka
nezapnutí/rozepnutí bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdců
Výbava a technologie popsané v tomto katalogu se týkají modelu SUV Citroën C5 Aircross Hybrid.
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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NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

10 ZÁVAZKŮ CITROËN

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

1–Z
 ÁRUKA NA BATERII NA 8 LET NEBO DO NÁJEZDU 160 000 KM
2 – CITROËN ASSISTANCE – Jízda s jistotou 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
3 – E-EXPERT CENTER – O vaše vozidlo se postarají naši odborníci
a zodpoví vám všechny dotazy.

NA LAK:
ZÁRUKA

 ROKY pro osobní vozy.
3
2 ROKY pro užitkové vozy.

PROTI PROREZAVĚNÍ: 1
 2 LET pro osobní vozy.
5 LET pro užitkové vozy.

4 – SMLOUVA E-SERVICE (Doporučeno) – Údržba, výměna
opotřebovaných dílů a služby zahrnuty v ceně.
OCHRANNÝ POTAH DO GARÁŽE

PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ TYČE

Pro více informací se seznamte s podrobnými podmínkami ve svém prodejním místě CITROËN.

5 – CERTIFIKOVANÉ ŘEŠENÍ DOBÍJENÍ (Doporučeno) –
Kompletní nabídka Wallboxů instalovaných profesionály.

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.

6 – ŘEŠENÍ MOBILITY – K dispozici vždy.
7 – KONTINUÁLNÍ AKTUALIZACE SOFTWARU – Pro ještě lepší
zážitky z jízdy.
8 – NABÍJENÍ VOZU NA 80 % – Při každém servisním úkonu
na elektrickém voze.

IdealDrive:
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.

9 – ROZPOČET A SMLUVENÍ SCHŮZKY ON-LINE – Zarezervujte si
schůzku on-line.
10 – VÁŠ AUTOMOBIL JE ČISTÝ PO KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ
DRŽÁK MULTIMEDIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

 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.

KUFŘÍK NA NABÍJECÍ KABEL

ROZMĚRY
Motor

Hybrid 225 ë-EAT8*

Spotřeba paliva a emise CO2 (NEDC)(1)
Kombinovaná vážená (l/100 km)

1,6

Emise CO2 – Kombinované (g/km)

36

Spotřeba paliva a emise CO2 (WLTP)(2)(3)

Emise CO2 – Kombinované (g/km)

1608 – 1630

1579 – 1601

1,4 – 1,5

2099 – 1969*

32 – 33

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny na základě nové metody měření WLTP (nařízení EU 2017/948)
a převedeny do NEDC, aby bylo možné vozidla vzájemně porovnávat. Více informací získáte u svého koncesionáře
CITROËN. Tyto hodnoty nezohledňují podmínky používání vozu, styl jízdy ani doplňkovou výbavu a mohou se měnit
podle typu pneumatik. Podrobnější informace o spotřebě paliva a emisích CO2 najdete v praktickém průvodci
“Standardní spotřeba paliva a emise CO2 u nových osobních vozidel“, který je zdarma k dispozici ve všech prodejnách
obchodní sítě.

1654 – 1689**

Spotřeba – Kombinovaná (l/100 km)

(1)

Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou měřené podle metody WLTP (nařízení UE 2017/948). 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)

*V procesu homologace.

30 VÝBAVA

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.

917

2730

názory klientů
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.

853

Více
informací
naleznete
na citroen.cz
Financování
a nabídky
služeb

4500

doporučuje

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

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 modelu Nové SUV 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 nebo m.citroen.cz z mobilního telefonu nebo si stáhněte zdarma mobilní aplikaci.

Srpen 2020 – Vytištěno v EU. 8/2020 PAR ALTAVIA PARIS.

KOMPLETNÍ NABÍDKU CITROËN NALEZNETE NA

