OSOBITÝ VZHLED
BEZ KOMPROMISŮ
Žádný jiný vůz není jako nový CITROËN C5 X. Jeho
odvážný styl snoubí eleganci hatchbacku, dynamiku
kombi s velkým zavazadlovým prostorem a robustnost
vozů SUV s komfortní vyšší pozicí při řízení.
Plynulé linie a nový přední i zadní světelný podpis LED
ve tvaru písmene V vás nenechají chladnými.

ELEGANCE
A DYNAMIKA

DOKONALÁ HARMONIE,
VÝJIMEČNÉ POHODLÍ
U vozu CITROËN C5 X je bezpečnost samozřejmostí. Prostorný elegantní interiér
nabízí komfort srovnatelný s obývacím pokojem. Aktivní odpružení Citroën
Advanced Comfort navozuje pocit, že se vůz nad nerovnostmi vozovky doslova
vznáší, a nabízí výbornou ovladatelnost v zatáčkách. Pohodlí jako v oblíbeném křesle
zajistí sedadla Advanced Comfort.
Důmyslně propracovaný interiér přispívá k tomu, že se každá cesta stává příjemným
zážitkem. Velké prosklené plochy a rozměrné panoramatické střešní okno propouští
do kabiny dostatek světla. Akustická skla předních a zadních oken výborně odfiltrují
ruch zvenčí. Nový CITROËN C5 X je nebývale pohodlný.

CITROËN
ADVANCED
COMFORT®

RADOST
Z JÍZDY VE
100% ELEKTRICKÉM
REŽIMU
Absence hluku a emisí CO2 je samozřejmostí.
Další nespornou výhodnou jsou nulové
vibrace motoru a absence řazení. Elektrický
pohon nabízí plynulou jízdu a okamžitě
dostupný točivý moment. A navíc žádný stres!
Snadné dobíjení a automatická změna režimů
jízdy přispívají k celkovému komfortu jízdy.

4 REŽIMY JÍZDY:
ELEKTRICKÝ, HYBRIDNÍ,
KOMFORTNÍ, SPORTOVNÍ
• Dojezd v plně elektrickém
režimu až 55 km.
• Záruka na baterii
je 8 let, nebo
160 000 km
na 70 % její nabíjecí
kapacity.
• Dobití do plné kapacity
za hodinu a 40 minut
pomocí wallboxu
s příplatkovou palubní
nabíječkou o výkonu 7,4 kW.
• Režim Brake pro dobíjení baterie
při brzdění a zpomalování.

ELEKTRICKÝ
REŽIM

MAXIMÁLNÍ
POTĚŠENÍ Z JÍZDY
Četné asistenční systémy řízení nového vozu
CITROËN C5 X zajistí za všech okolností bezpečnou
a velmi pohodlnou jízdu. Nejmodernější systémy řízení
byly navrženy tak, aby zajišťovaly maximální úroveň
bezpečí: Highway Driver Assist*, Vision 360°*, systém
sledování mrtvého úhlu na delší vzdálenost*, Active Safety
Brake*, rozšířené rozpoznávání dopravního značení nebo
varování před rizikem ztráty koncentrace*,…
Konektivní technologie usnadňují řidiči každodenní
provoz: služba tísňového volání a asistenční služba,
ovládání chytrého telefonu bez nutnosti odvrátit pozornost
od dění před vozem, aplikace pro lokalizaci vozu,
rezervace schůzky v servisu, palubní dokumentace,
základní informace o baterii, hledání dobíjecích
stanic apod.

Rozšířený head-up displej

Tato výjimečná inovativní technologie promítá všechny
informace důležité pro jízdu barevně na čelní sklo
ve velkém formátu: rychlost, dopravní značení, asistenční
systémy, navigaci, výstrahy i audio.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU NA DELŠÍ
VZDÁLENOST*

UPOZORNĚNÍ NA PROVOZ
ZA VOZEM*

HANDS-FREE PŘÍSTUP
A STARTOVÁNÍ*

MyCITROËN Drive Plus*

Nový intuitivní hlasově ovládaný
infotainmentový systém s 12" dotykovým
HD displejem, 4 USB zásuvkami typu C,
bezdrátovým dobíjením a funkcí Mirror Screen
má konfigurovatelnou plochu pomocí widgetů
a je funkční, i když není chytrý telefon připojen.

Systém je velmi užitečný zejména
na rychlostních silnicích nebo
dálnicích. Pomocí oranžové LED
kontrolky v rohu vnějších zpětných
zrcátek upozorňuje řidiče
na přítomnost vozu v mrtvém
úhlu výhledu ve vzdálenosti až
70 metrů za vozem.

Systém detekuje jakékoli
nebezpečí za vozem při couvání,
ať už jde o chodce, motocykl,
nebo jiný vůz.

Rozšířený head-up displej = head-up displej se zobrazením na čelním skle ve větším formátu
* V závislosti na zvolené verzi k dispozici v rámci příplatkové výbavy.

Systém pro hands-free přístup
a startování automaticky vůz
CITROËN C5 X odemkne,
když se k němu blížíte, nebo ho
naopak uzamkne, když se od něj
vzdalujete. Stačí mít u sebe klíč.

NEBÝVALÁ
VŠESTRANNOST
Nový CITROËN C5 X Plug-in Hybrid,
kombinující elektrický a benzinový motor, je
rozumnou volbou pro všestranné používání
v běžném provozu.
Elektrický režim umožní absolvovat většinu
každodenních cest bez emisí CO2, zatímco
benzinový motor převezme funkci při jízdě
na delší vzdálenosti.
Nový CITROËN C5 X je k dispozici také
s klasickými, spalovacími motory.

AKTIVNÍ ODPRUŽENÍ
ADVANCED COMFORT
UPOZORNĚNÍ
NA PROVOZ
ZA VOZEM
AKUSTICKÁ
VRSTVENÁ OKNA
A 30 g CO2/km
B
C
D
E
F

Specifikace vyobrazeného modelu: NOVÝ CITROËN C5 X Plug-in Hybrid 225, EAT8, Shine Pack v šedé barvě Amazonite. Kombinovaná spotřeba nového vozu Citroën C5 X: od 1,3 do 6,6 l/100 km WLTP.

G

11 HLAVNÍCH PŘEDNOSTÍ
PLUG-IN HYBRID NEBO
SPALOVACÍ VERZE

SEDADLA ADVANCED
COMFORT

ZAVAZADELNÍK
O OBJEMU 545 l

AVANTGARDNÍ VZHLED

JÍZDA V PROGRAMU
Ë-KOMFORT

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

Záleží pouze na vás, jaký typ pohonu nového
Citroënu C5 X zvolíte.
Ve své kategorii vyniká unikátním vzhledem
s aerodynamickými liniemi.

MAXIMÁLNÍ KOMFORT

Interiér evokuje pocit klidu a prostoru. Důraz je
kladen na detaily, použitý materiál a barvy.

AKTIVNÍ PODVOZEK CITROËN
ADVANCED COMFORT

Tato exkluzivní inovace nabízená u plug-in
hybridních verzí v základní výbavě zajistí
velmi komfortní jízdu. Kombinuje progresivní
hydraulické dorazy s aktivně řízeným odpružením.

Pro maximální pocit pohodlí jako na vaší oblíbené
pohovce.

Plug-in hybridní verze s kumulovaným
výkonem 225 k umožní dojezd až 55 km ve
100% elektrickém režimu bez emisí CO2.

POHODLNÝ INTERIÉR

Prostorná stylová čistá kabina a dostatek místa na
zadních sedadlech přímo vybízí k odpočinku.

PROSVĚTLENÝ INTERIÉR

Střešní okno a velké prosklené plochy zajistí
příjemné prosvětlení kabiny.

Prostorný zavazadelník se širokým vstupním
otvorem a elektrickým víkem s hands-free
ovládáním.
Snadné používání. Systém vozu funguje jako
osobní asistent: odpovídá na otázky, které mu
položíte, a beze zbytku splní vaše příkazy.

ROZŠÍŘENÝ HEAD-UP DISPLEJ

Kromě nového head-up displeje, který je
promítán na čelní sklo, využívá CS X celou škálu
nejmodernějších asistenčních systémů řízení.

