navýšení

0%
NOVÉ SUV CITROËN C5 AIRCROSS
Úroveň výbavy

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

Motor
1.2 PureTech 130 S&S MAN6
1.2 PureTech 130 S&S EAT8
1.5 BlueHDI 130 S&S MAN6
1.5 BlueHDI 130 S&S EAT8
1.2 PureTech 130 S&S MAN6
1.2 PureTech 130 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
1.2 PureTech 130 S&S EAT8
1.6 PureTech 180 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
1.2 PureTech 130 S&S EAT8
1.6 PureTech 180 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Cena
(Kč)

Akční sleva
(Kč) (*)

Akční cena
(Kč) (1)

610 000
660 000
680 000
730 000
670 000
720 000
740 000
790 000
780 000
835 000
800 000
850 000
820 000
875 000
840 000
890 000

30 000
30 000
40 000
40 000
40 000
40 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
60 000
60 000

580 000
630 000
640 000
690 000
630 000
680 000
690 000
740 000
730 000
785 000
750 000
800 000
770 000
825 000
780 000
830 000

> Exkluzivní financování (*) – úvěr s 0% navýšením od Citroën Financial Services
> Prodloužená značková záruka EssentialDrive (*) na 5 let nebo 60 000 km
 kční ceník s platností od 1. 4. 2021. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 30. 4. 2021 a předané do 1. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Veškeré
A
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.
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.
(1)

5

let značkové
záruky
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NOVé SUV citroËn C5 AIRCROSS
standardní výbava
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
> Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozepnutí
bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce
> Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozepnutí
bezpečnostního pásu na zadních sedadlech
> 2x výškově nastavitelné opěrky hlavy vpředu
> 3x výškově nastavitelné opěrky hlavy vzadu
> Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění
dětské sedačky na krajních sedadlech druhé řady
a na sedadle spolujezdce
> Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru
za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní
nehody)
> 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, Active Safety
Brake, Aktivní systém varování před neúmyslným
opuštěním jízdního pruhu
> Tlumiče pérování s progresivními hydraulickými dorazy

>C
 entrální zamykání s dálkovým ovládáním
> E lektricky vyhřívaná, ovládaná vnější zpětná zrcátka
s integrovanými LED směrovými světly
> 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
>V
 rstvené akustické čelní sklo
> E COLED přední světlomety
> P řídavná denní světla s LED optikou / Směrové
ukazatele - žárovka
> Z adní světla s LED optikou a efektem 3D, s funkcí
denního svícení
> T řetí brzdové světlo s LED optikou
> S luneční clony řidiče a spolujezdce s integrovanými
kosmetickými zrcátky s osvětlením
>A
 utomatické stěrače “MAGIC WASH” s dešťovým
senzorem (ostřikovací mechanismus je součástí
stěrače)
> S těrač zadního okna
> S amočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
>O
 světlení interiéru pro první (+ 2 čtečky) a druhou
řadu sedadel - žárovky
>O
 světlení zavazadlového prostoru
>A
 utomatické zpoždění zhasínání světlometů (funkce
“Guide Me Home”)
>C
 ITROËN Connect Rádio FM/DAB (6x repro) Dotykový 8” displej + konektor USB + Hands free
Bluetooth®
>3
 samostatná sklopná a posuvná (15 cm) sedadla
ve druhé řadě s polohovatelným opěradlem (5 pozic)

> Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
> Odkládací kapsy na zadní straně předních sedadel
> Středová klimatizovaná a osvětlená loketní opěrka
> Čalounění - Látka SILICA Šedá
> Kryt zavazadlového prostoru
> Zásuvka 12V + konektor USB v přední části středové
konzole
> Konektor USB v zadní části středové konzole
> Zásuvka 12V v kufru
> Odkládací a úložné prostory v předních a zadních
dveřích a v přední části středové konzole, 2x držáky
nápojů
> Dvoupolohová podlaha v zavazadlovém prostoru
> Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky
- není k dispozici v případě objednání náhradního
dojezdového kola
> Barva - Nemetalický lak Bílá BANQUISE
> Paket Look STŘÍBRNÝ:
Rámeček Airbumpu®, Rámeček předního nárazníku
> Digitální sdružený palubní přístroj 12,3“
s možností personalizace
> Automatická dvouzónová klimatizace
se vzduchovým filtrem s aktivním uhlím a s funkcí
AQS (regulace a čištění vzduchu v závislosti na
zjištěném znečištění)
> LED Uvítací osvětlení, prostor pro nohy + držák
nápojů
> Hliníkové disky kol “SWIRL ŠEDÉ” - pneumatiky
225/55 R18
> P ack Look - FEEL: přední a zadní nárazníky
v barvě karoserie, Přední maska chladiče v barvě
Černá Matná, Ochranné lemy blatníků a prahů,
Kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě
karoserie, Chromované koncovky výfuku

> Z atmavená skla zadních oken
> B ederní opěrka sedadla řidiče - mechanická
> Zadní parkovací kamera “Top rear vision”
> P řední parkovací asistent
>V
 nitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
> L ED Osvětlení interiéru pro první (+ 2 LED čtečky)
a druhou řadu sedadel (+ 1 LED čtečka)

> Čalounění - Látka STONE Šedá / WILD Šedý,
Sedadla Advanced Comfort
> Paket styl STŘÍBRNÝ: Podélné střešní nosiče
s barevnou lištou
> Hliníkové disky kol “SWIRL DIAMANTÉE” pneumatiky 225/55 R18

> P ack Look - SHINE: přední a zadní nárazníky
v barvě karoserie, Přední maska chladiče v barvě
Černá Brillante, Ochranné lemy blatníků a prahů,
Kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě
karoserie, Chromované koncovky výfuku
>C
 ITROËN Connect NAV v dotykovém displeji 8”:
Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou
Evropy a hlasovým ovládáním, doživotní aktualizace
zdarma, rádio FM/DAB (6x repro + Hands-free
Bluetooth + konektor USB + Mirror Screen)
> CITROËN Connect Box - (SOS & Asistenční volání
- mikrofon, reproduktor, integrovaná karta SIM)

> Hliníkové pedály a opěrka nohy
> Okrasné lišty předních prahů dveří v nerezovém
provedení s označením CITROËN
> Čalounění - Mix Alcantara Černá - Látka s efektem
černé kůže / URBAN Černý, Sedadla Advanced
Comfort, Bederní opěrka sedadla řidiče - mechanická,
Textilní koberečky

> Paket Drive Assist Plus: 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, Systém sledování mrtvého úhlu, Rozšířený
systém Active Safety Brake s funkcí chodci, cyklisté,
noc, Highway Driver Assist, Driver Attention Alert,
Automatické přepínání dálkových světel (pouze pro
automatickou převodovku)

> Čalounění - Mix Kůže GRAINE Grafitová - Látka
Grafitová / METROPOLITAN Šedý, Sedadla
Advanced Comfort, Textilní koberečky

FEEL PACK = FEEL +
> Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější
zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovými světly
a LED osvětlením boku karoserie
> Hands Free přístup a startování vozu
> Přídavná denní světla s LED optikou /
LED Směrové ukazatele
> Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení
do zatáček

SHINE = FEEL PACK +
> Vrstvená akustická skla bočních předních oken
> Přední Full LED světlomety
> Paket Drive Assist:
Adaptivní Tempomat a omezovač rychlosti s funkcí
ACC Stop&Go, nebo ACC 30, 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, Systém sledování mrtvého úhlu,
Rozšířený systém Active Safety Brake s funkcí chodci,
cyklisté, Driver Attention Alert, Automatické přepínání
dálkových světel

SHINE PACK = SHINE +
> Hands Free otevírání víka zavazadlového
prostoru
> Indukční dobíjení mobilního telefonu
> Hliníkové disky kol “ART DIAMANTÉE” pneumatiky 205/55 R19
> Vyhřívané přední sedačky
> Elektricky ovládané sedadlo řidiče

NOVé SUV citroËn C5 AIRCROSS
7 BAREV KAROSERIE

Bílá PERLE NACRE

Červená VOLCANO

Modrá TIJUCA

Šedá PLATINIUM

Černá PERLA NERA

Bílá BANQUISE

Šedá ARTENSE

3 BAREVNÉ PAKETY STYL

Bílá ANODISE

Červená ANODISE

Stříbrná ANODISE

DISKY Z LEHKÝCH SLITIN

Hliníkový disk
SWIRL DIAMANTÉE R18

Hliníkový disk
ART DIAMANTÉE R19

Hliníkový disk
ART ČERNÉ R19

INTERIÉR

Látka SILICA Šedá

Látka STONE Šedá /
WILD Šedý (sériový pro FEEL PACK)

Mix Alcantara Černá - Látka s efektem černé kůže /
URBAN Černý (sériový pro SHINE)

Mix Kůže GRAINE Grafitová - Látka Grafitová /
METROPOLITAN Šedý (sériový pro SHINE PACK)

Mix Kůže GRAINE Šedá - Látka Šedá /
METROPOLITAN Béžový

Mix Kůže NAPPA Černá - Kůže NAPPA Šedá /
Hype Šedý

NOVé SUV citroËn C5 AIRCROSS
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 a rozepnutí bezpečnostního pásu řidiče
a spolujezdce
Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozepnutí 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 a na sedadle spolujezdce
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
Elektrická parkovací brzda
Paket Bezpečnost: (ZVBM)
Tempomat a omezovač rychlosti, Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících
rychlost, Coffee Break Alert, Varování před srážkou při nebezpečném snížení odstupu
vozidel, Active Safety Brake, Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním
jízdního pruhu
Paket Bezpečnost I:
Tempomat a omezovač rychlosti, Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících
rychlost, Coffee Break Alert, Varování před srážkou při nebezpečném snížení odstupu
vozidel, Active Safety Brake, Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním
jízdního pruhu Systém sledování mrtvého úhlu SAM
Paket Bezpečnost Plus:
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, Systém
sledování mrtvého úhlu SAM, Rozšířený systém Active Safety Brake s funkcí chodci,
cyklisté, noc
- Přední parkovací asistent a Elektricky sklopná zrcátka a Přední mlhové světlomety
Paket Drive Assist:
Adaptivní Tempomat a omezovač rychlosti s funkcí ACC 30, 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, Systém sledování mrtvého úhlu SAM, Rozšířený
systém Active Safety Brake s funkcí chodci, cyklisté, noc, Driver Attention Alert,
Automatické přepínání dálkových světel
- Přední parkovací asistent a Elektricky sklopná zrcátka a Přední mlhové světlomety
(pouze pro manuální převodovku)
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, Systém sledování mrtvého úhlu, Rozšířený
systém Active Safety Brake s funkcí chodci, cyklisté, noc, Driver Attention Alert,
Automatické přepínání dálkových světel
- Přední parkovací asistent a Elektricky sklopná zrcátka a Přední mlhové světlomety
(pouze pro automatickou převodovku)
Paket Drive Assist Plus:
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, Systém sledování mrtvého
úhlu, Rozšířený systém Active Safety Brake s funkcí chodci, cyklisté, noc, Highway Driver
Assist, Driver Attention Alert, Automatické přepínání dálkových světel
(pouze pro automatickou převodovku)
> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Palubní počítač
Sdružený palubní přístroj digitální 12,3" s možností personalizace
Ukazatel řazení rychlostních stupňů
Zadní parkovací asistent

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

–

Kůže NAPPA

–
Kůže NAPPA

–
Kůže NAPPA

–

–

ZVFR

–

6 000

–

–

ZVFQ

17 000

11 000

–

–

ZVFO

31 000

25 000

ZVFN

38 000

32 000

ZVFP

–

35 000

3 000

–

–

WY22

–

–

NOVé SUV citroËn C5 AIRCROSS
Příplatková výbava	

FEEL

> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Zadní parkovací kamera "Top rear vision"
Přední a Zadní parkovací asistent
- obsahuje: Přední mlhové světlomety
Paket Park Assist:
Automatické podélné a příčné parkování
Přední s Zadní parkovací kamera "Vision 360"
Přední a Zadní parkovací asistent
Grip Control s funkcí Hill assist descent
- obsahuje: Hands Free přístup a startování vozu a Zadní parkovací kameru “Top rear
vision”, Elektricky sklopná zrcátka a Přední mlhové světlomety
> KOMFORT
Tlumiče pérování s progresivními hydraulickými dorazy
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Hands Free přístup a startování vozu
- obsahuje Zadní parkovací kameru "Top rear vision", Elektricky sklopná zrcátka a Přední
mlhové světlomety
Hands Free otevírání víka zavazadlového prostoru
Přídavné topení WEBASTO
- obsahuje Dálkový ovladač, Elektricky vyhřívané přední sklo
(k dispozici pouze pro dieselové motorizace)
Elektricky vyhřívané přední sklo (vyhřívaná část skla u řidiče a pod stěrači)

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

WY24

18 500
Hands Free
přístup
Grip Control

WY25

–

–

7 500

7 500

UF02

32 400

8 900

8 900

8 900

YD04

23 500
Grip Control

MO02

–

–

17 000

DK13

33 000

33 000

33 000

33 000

LW02

3 500
Topení
WEBASTO

3 500
Topení
WEBASTO

3 500
Topení
WEBASTO

3 500
Topení
WEBASTO

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Elektricky vyhřívaná, ovládaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovými
světly

Grip Control
Hands Free
přístup
P. Bezpečnost
Plus
P. Drive Assist

Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED
směrovými světly a LED osvětlením boku karoserie
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 s chromovaným dekorem
> TOPENÍ A VĚTRÁNÍ
Automatická dvouzónová klimatizace se vzduchovým filtrem s aktivním uhlím
a s funkcí AQS
(regulace a čištění vzduchu v závislosti na zjištěném znečištění)
Výdechy vzduchu pro druhou řadu sedadel
> SVĚTLA A VIDITELNOST
Vrstvené akustické čelní sklo
Vrstvená akustická skla bočních předních oken
Zatmavená skla zadních oken
ECOLED přední světlomety
Přední Full LED světlomety
- obsahuje Přední masku chladiče v barvě Černá Brillante
Přídavná denní světla s LED optikou / Směrové ukazatele - žárovka
Přídavná denní světla s LED optikou / LED Směrové ukazatele
Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
Zadní světla s LED optikou a efektem 3D, s funkcí denního svícení
Třetí brzdové světlo s LED optikou
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Sluneční clony řidiče a spolujezdce s integrovanými kosmetickými zrcátky s osvětlením
Automatické stěrače "MAGIC WASH" s dešťovým senzorem (ostřikovací mechanismus
je součástí stěrače)
Stěrač zadního okna
Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
Osvětlení interiéru pro první (+ 2 čtečky) a druhou řadu sedadel - žárovky
LED Osvětlení interiéru pro první (+ 2 LED čtečky) a druhou řadu sedadel
(+ 1 LED čtečka)
LED Uvítací osvětlení, prostor pro nohy

VD09

–
5 000

-

LA05

–

–

PR03

–
6 000

ConnectedCAM
Citroën

Paket
Bezpečnost Plus
P. Drive Assist

NOVé SUV citroËn C5 AIRCROSS
Příplatková výbava	
> SVĚTLA A VIDITELNOST
Osvětlení zavazadlového prostoru
Automatické zpoždění zhasínání světlometů
(funkce "Guide Me Home")
Panoramatické otevíratelné střešní okno s elektrickou sluneční clonou
> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE
CITROËN Connect Rádio FM/DAB (6x repro) - Dotykový 8” displej + konektor USB +
Hands free Bluetooth® + Mirror Screen (Apple Car Play / Android Auto)
(Mirror Screen vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto k dispozici dle
dostupnosti aplikace v Google Play v ČR)
CITROËN Connect NAV v dotykovém displeji 8”: 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) + 6x repro +
Hands-free Bluetooth® + Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto) (Mirror Screen
vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto k dispozici dle dostupnosti
aplikace v Google Play v ČR)
- obsahuje YR07 CITROËN Connect Box
CITROËN Connect Box - (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor, integrovaná
karta SIM) (v případě, že je vůz vybaven CITROËN Connect NAV, slouží integrovaná
karta SIM zároveň k bezplatnému (na 3 roky zdarma) přenosu dat a zajišťuje fungování
TomTom Services bez nutnosti připojení smartphonu)
Indukční dobíjení mobilního telefonu
- vyžaduje kompatibilní telefon
ConnectedCAM Citroën
> SEDADLA A ČALOUNĚNÍ
3 samostatná sklopná a posuvná (150 mm) sedadla ve druhé řadě s polohovatelným
opěradlem (5 pozic)
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
Odkládací kapsy na zadní straně předních sedadel
Bederní opěrka sedadla řidiče - mechanická
Středová klimatizovaná a osvětlená loketní opěrka
Vyhřívané přední sedačky
- pro čalounění Mix Kůže GRAINE (OXFT, OXFY) a Mix Alcantara (D7FX) obsahuje
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče bez možnosti uložení nastavení
- v sérii pro čalounění Mix Kůže NAPPA (4HFE)
Látka SILICA Šedá
Látka STONE Šedá / WILD Šedý
Sedadla Advanced Comfort, Bederní opěrka sedadla řidiče - mechanická
Mix Alcantara Černá - Látka s efektem černé kůže / URBAN Černý
Sedadla Advanced Comfort
Bederní opěrka sedadla řidiče - mechanická
Přední a zadní textilní koberečky
Mix Kůže GRAINE Grafitová - Látka Grafitová / METROPOLITAN Šedý
Sedadla Advanced Comfort, Bederní opěrka sedadla řidiče - mechanická,
Přední a zadní textilní koberečky
Mix Kůže GRAINE Šedá - Látka Šedá / METROPOLITAN Béžový
Sedadla Advanced Comfort, Bederní opěrka sedadla řidiče - mechanická,
Přední a zadní textilní koberečky
Mix Kůže NAPPA Černá - Kůže NAPPA Šedá / Hype Šedá
Sedadla Advanced Comfort, Bederní opěrka sedadla řidiče - pneumatická, Přední
masážní sedadla, 8 pneumatických kapes, Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
s možností uložení polohy nastavení, Vyhřívaná přední sedadla, 2x výškově a podélně
nastavitelné opěrky hlavy vpředu, Přední a zadní textilní koberečky, Automatické sklápění
zrcátek při couvání, Indukční dobíjení mobilního telefonu
> VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY
Kryt zavazadlového prostoru
Zásuvka 12V + konektor USB v přední části středové konzole
Konektor USB v zadní části středové konzole
Zásuvka 12V v kufru
Odkládací a úložné prostory v předních a zadních dveřích a v přední části středové
konzole, 2x držáky nápojů
Dvoupolohová podlaha v zavazadlovém prostoru
Podélné střešní nosiče
Tažné zařízení

OK02

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

–

–

33 000

33 000

–

–

10 000

WLS9

WLT2

27 500

27 500

YR07

7 500
CITROËN
Connect NAV

7 500
CITROËN
Connect NAV

E301

–

–

L701

10 000

10 000

4 500 /
Kůže Nappa
10 000

12 000

12 000

–

–

–

–

–

WILD Šedý

NA01

9 000

51FR
ARFH

15 000

D7FX

–

18 000

OXFT

–

20 000

2 000

OXFY

–

20 000

2 000

0

4HFG

–

–

50 000

50 000

AQ01

–
19 000

19 000

19 000

19 000

–

NOVé SUV citroËn C5 AIRCROSS
Příplatková výbava	
> KOLA
Hliníkové disky kol "ART DIAMANTÉE" - pneumatiky 205/55 R19
Hliníkové disky kol "ART ČERNÉ" - pneumatiky 205/55 R19
Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky
> ELEGANCE
Pack Look - FEEL: přední a zadní nárazníky v barvě karoserie, Přední maska chladiče
v barvě Černá Matná, Ochranné lemy blatníků a prahů, Kryty vnějších zpětných zrcátek
a kliky dveří v barvě karoserie, Chromované koncovky výfuku, Paket Look Stříbrný
Pack Look - FEEL PACK: přední a zadní nárazníky v barvě karoserie, Přední maska
chladiče v barvě Černá Matná, Ochranné lemy blatníků a prahů, Kryty vnějších zpětných
zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, Chromované koncovky výfuku, Paket Styl Stříbrný
Pack Look - SHINE / SHINE PACK: přední a zadní nárazníky v barvě karoserie, Přední
maska chladiče v barvě Černá Brillante, Ochranné lemy blatníků a prahů, Kryty vnějších
zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, Chromované koncovky výfuku, Paket Styl
Stříbrný
Okrasné lišty předních prahů dveří v nerezovém provedení s označením CITROËN
Hliníkové pedály a opěrka nohy
Nemetalický lak Bílá BANQUISE
Metalický lak
Perleťový lak Bílá PERLE NACRE
Paket Bi-Color:
Střecha a kryty zpětných zrcátek v barvě Černá PERLA NERA
Paket Look STŘÍBRNÝ:
Rámeček Airbumpu®, Rámeček předního nárazníku
Paket Look BÍLÝ:
Rámeček Airbumpu®, Rámeček předního nárazníku, Přední mlhové světlomety
Paket Look Červený:
Rámeček Airbumpu®, Rámeček předního nárazníku, Přední mlhové světlomety
Paket styl STŘÍBRNÝ:
Rámeček Airbumpu®, Rámeček předního nárazníku,
Podélné střešní nosiče s barevnou lištou
Paket styl BÍLÝ:
Rámeček Airbumpu®, Rámeček předního nárazníku,
Podélné střešní nosiče s barevnou lištou
Paket styl ČERVENÝ:
Rámeček Airbumpu®, Rámeček předního nárazníku,
Podélné střešní nosiče s barevnou lištou

ZHJL
ZHNY

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

–
–

–
–

12 000
12 000

0

–

–

–

–

–

–
–

–

P0WP
0MM0
M6N9

–
–

–
–

15 500
20 000

15 500
20 000

15 500
20 000

15 500
20 000

JD20

12 000

12 000

12 000

12 000

–

–

–

ED67

7 500

–

–

–

ED71

7 500

–

–

–

KK02

–

KK04

–

1 500

1 500

1 500

KK09

–

1 500

1 500

1 500
= standard

– = nelze objednat

technické parametry

Hodnoty jsou uvedeny v milimetrech.
* Šířka vozu/ Šířka vozu s vyklopenými zrcátky.
** Se střešními nosiči

NOVé SUV citroËn C5 AIRCROSS
technické parametry
1.2 PureTech 130
S&S MAN6
1199
96 (131)
5500
230
1750
Euro 6.2 Evap

1.2 PureTech
130 S&S EAT8
1199
96 (131)
5500
230
1750
Euro 6.3

1.6 PureTech
180 S&S EAT8
1598
133 (181)
5500
250
1650
Euro 6.2 Evap

1.5 BlueHDi
130 S&S MAN6
1499
96 (131)
3750
300
1750
Euro 6.2 Evap

1.5 BlueHDi
130 S&S EAT8
1499
96 (131)
3750
300
1750
Euro 6.2 Evap

Manuální
6

Automatická
8

Automatická
8

Manuální
6

Automatická
8

215/65 R17
225/55 R18
205/55 R19

215/65 R17
225/55 R18
205/55 R19

215/65 R17
225/55 R18
205/55 R19

215/65 R17
225/55 R18
205/55 R19

215/65 R17
225/55 R18
205/55 R19

5
580

5
580

5
580

5
580

5
580

1630

1630

1630

1630

1630

> HMOTNOST (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost
Maximální hmotnost přívěsu nebržděného /
bržděného (3)
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy

1490
450
1940
740
1350
3290

1505
455
1960
740
1300
3260

1505
485
1990
750
1500
3490

1505
495
2000
750
1450
3450

1574
456
2030
750
1250
3280

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

188
31,9
10,5

196
31,7
10,3

207
30,0
9,0

189
33,1
11,4

189
33,3
11,8

6,1 / 139
6,1 / 139
–
–

6,5 / 146
6,5 / 147
6,5 / 147
6,6 / 148

–
–
6,8 / 153
6,8 /154

4,9 / 130
5,0 / 130
5,0 / 130
5,0 / 131

5,3 / 138
5,3 / 138
5,3 / 139
5,3 / 140

53
–

53
–

53
–

–
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

> 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
Motorová nafta

(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.
*O
 hledně 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. 4. 2021.
Popis odpovídá modelovému roku AM44. Zahájení výroby 1. 5. 2021.
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

RELAX PLUS

36/60 000
měsíční splátka
vč. DPH

48/80 000
měsíční splátka
vč. DPH

36/60 000
měsíční splátka
vč. DPH

48/80 000
měsíční splátka
vč. DPH

C5 Aircross FEEL
1.2 PureTech 130 S&S MAN6

7 646 Kč

7 332 Kč

9 984 Kč

9 937 Kč

C5 Aircross FEEL
1.5 BlueHDI 130 S&S MAN6

8 642 Kč

8 290 Kč

10 980 Kč

10 894 Kč

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.

SERVISNÍ SMLOUVY DRIVE
Smlouva EssentialDrive

Smlouva IdealDrive

Smlouva FreeDrive

Hledáte jistotu pro
Vaše cesty?
Využijte prodloužené záruky až na 8 let
pro váš vůz Citroën a rozšířených asistenčních
služeb.

Chcete mít i záruku péče
o vaše vozidlo?
K prodloužené záruce vám poskytneme
všechny pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem včetně práce.

Servisní smlouva EsseintialDrive
zahrnuje:

Servisní smlouva IdealDrive
zahrnuje:

Servisní smlouva FreeDrive
zahrnuje:

„CITROËN EssentialDrive“ – vybrané
možnosti, kompletní nabídku naleznete
u svého prodejce nebo na
WWW.CITROEN.CZ

„CITROËN IdealDrive“ – vybrané
možnosti, kompletní nabídku naleznete
u svého prodejce nebo na
WWW.CITROEN.CZ

„CITROËN FreeDrive“ – vybrané
možnosti, kompletní nabídku naleznete
u svého prodejce nebo na
WWW.CITROEN.CZ

> výměnu nebo opravu dílů uznaných
jako vadné včetně práce
> rozšířené asistenční služby 24 hodin
denně / 7 dní v týdnu se zajištěním
opravy vozu na místě nebo odtahu
do autorizovaného servisu, pomoc
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků,
nedostatku paliva nebo natankování
špatného paliva
> zapůjčení náhradního vozidla, pokud
závada na vašem voze nemůže být
opravena během jednoho dne
> repatriace nebo pokračování v cestě
vlakem nebo letadlem
> zhodnocení vašeho vozu v případě
prodeje = možnost převodu smlouvy
na nového majitele
> Servisní smlouvu EssentialDrive
můžete uzavřít kdykoliv v průběhu
prvních 18 měsíců trvání smluvní
garance vašeho vozu Citroën
(pokud má vozidlo najeto méně než
40 000 kilometrů).

60 měsíců:
100 000 km / 160 000 km

15 815 / 28 665
6 425 / 19 275

96 měsíců:
100 000 km / 160 000 km

28 532 / 48 932
19 142 / 39 542

> výměnu nebo opravu dílů uznaných
jako vadné včetně práce
> všechny servisní operace v rámci
pravidelné údržby vozu dle
doporučení výrobce
> rozšířené asistenční služby 24 hodin
denně / 7 dní v týdnu se zajištěním
opravy vozu na místě nebo odtahu
do autorizovaného servisu, pomoc
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků,
nedostatku paliva nebo natankování
špatného paliva
> zapůjčení náhradního vozidla, pokud
závada na vašem voze nemůže být
opravena během jednoho dne
> repatriace nebo pokračování v cestě
vlakem nebo letadlem
> zhodnocení vašeho vozu v případě
prodeje = možnost převodu smlouvy
na nového majitele
> Servisní smlouvu IdealDrive můžete
uzavřít kdykoliv v průběhu prvního
roku trvání smluvní záruky na váš
vůz Citroën.

48 měsíců:
60 000 km / 100 000 km

31 557 / 41 188

kompletní peče
o vaše vozidlo
Se servisní smlouvou FreeDrive získáte nejen
prodlouženou záruku a pravidelnou údržbu
vozu, ale i výměnu všech opotřebených dílů.

> výměnu nebo opravu dílů uznaných
jako vadné včetně práce + výměnu
všech opotřebených dílů včetně práce
> všechny servisní operace v rámci
pravidelné údržby vozu dle
doporučení výrobce
> rozšířené asistenční služby 24 hodin
denně / 7 dní v týdnu se zajištěním
opravy vozu na místě nebo odtahu
do autorizovaného servisu, pomoc
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků,
nedostatku paliva nebo natankování
špatného paliva
> zapůjčení náhradního vozidla, pokud
závada na vašem voze nemůže být
opravena během jednoho dne
> repatriace nebo pokračování v cestě
vlakem nebo letadlem
> zhodnocení Vašeho vozu v případě
prodeje = možnost převodu smlouvy
na nového majitele
> Servisní smlouvu FreeDrive můžete
uzavřít kdykoliv v průběhu prvního
roku trvání smluvní záruky na váš
vůz Citroën.

48 měsíců:
60 000 km / 100 000 km

38 321 / 52 199

