NOVÉ SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

1

Umelec Le Tone so svojím hitom
„Joli Dragon“ (pieseň Pekný drak),
stál v 90. rokoch pri zrode hudobného
žánru „French Touch”. 15 rokov sa
venuje hudbe a postupne prechádza
k ilustrácii. Od roku 2011 sú jeho
diela vystavované najmä v múzeu moderného umenia
Centre Pompidou v Paríži. Le Tone obdivuje umelcov
ovládajúcich farbu, ale sám priznáva svoju slabosť
pre čiernu a bielu, ktoré používa na rozprávanie
jednoduchých príbehov, čo si kreslí fixkou
do svojich zošitov.

2016

1974
Citroën uvádza vozidlo CX, ktoré je
výsledkom technického výskumu
značky a ponúka motor a prevodovku
umiestnené vpredu, hydropneumatické
pruženie s reguláciou konštantnej výšky,
vyduté zadné sklo a futuristickú palubnú
dosku. Všetky tieto inovácie majú na
svedomí jeho brilantnú kariéru.

Štúdia Cxperience Concept pretvára
princípy sedanu prémiovej rady :
odvážna silueta, dizajnové zariadenie
interiéru, najvyspelejšie technológie…
Toto vozidlo žne slávu na každom kroku
a prináša veľké potešenie všetkým
nadšencom pre automobilový dizajn.

1934
Od roku 1919 až po súčasnosť –
spoznajte výnimočné modely, ktoré
tvoria históriu značky CITROËN.
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Citroën s modelom Traction Avant
spôsobuje revolúciu vo svete
automobilizmu. Toto vozidlo disponuje
zvláštnosťou, ktorá mu dala meno –
pohon prednej nápravy.

1939
CITROËN uvádza Tub s modernou koncepciou,
ktorá prináša okrem iného aj bočné posuvné
dvere určené na nakladanie. V roku 1948
bude jeho nasledovníkom typ H.

1948
Vozidlo 2 CV je navrhnuté ako
„úsporné a bezpečné vozidlo“,
schopné prepraviť 4 osoby a 50 kg
batožiny v maximálnom pohodlí“.

1955
Keď sa vozidlo DS v roku 1955 objavilo
na automobilovom salóne, vyzeralo ako UFO
a priťahovalo pozornosť najmä svojimi aerodyna
mickými líniami. Za futuristický vzhľad, z ktorého
vyplynulo jeho pomenovanie „lietajúci tanier",
vďačí konštruktérovi menom Flaminio Bertoni.

1968
Obdobie ľahkých a šikovných
vozidiel ako Ami 6 a Dyane.
Nemôžeme zabudnúť
na Méhari, originálne
vozidlo vhodné na všetky
cesty a každé použitie.

2017
5-krát víťaz Svetového pohára konštruktérov v Rallye-Raid od 1993
do 1997, držiteľ 8 titulov majstra sveta WRC od 2003 do 2012
a 3-krát po sebe majster sveta v rámci 3-ročného pôsobenia vo
WTCC (od 2014 do 2016) je naozaj výnimočná zbierka titulov.
Hnaný svojou záľubou vo výzvach sa Citroēn v roku 2017 vracia
na okruhy WRC s jediným cieľom – opäť potvrdiť svoju výnimočnosť.
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nové SUV Citroën C5 Aircross
Comfort Class SUV.
CITROËN C-ZERO

CITROËN C3

CITROËN E-MEHARI*

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE*

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C1

CITROËN BERLINGO
K DISPOZÍCII V 2 VEĽKOSTIACH

každému jeho Citroën

V meste, ako aj na dlhších cestách, oceníte pocit komfortu
a príjemne strávených chvíľ na palube. Hodnoty, ktoré od
začiatku posúvajú Citroën.

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

KOMPAKTNÉ SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

K DISPOZÍCII V 3 VEĽKOSTIACH
XS – M – XL

* Nie pre SR.
4

PRODUKTOVÝ RAD
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nové SUV Citroën C5 Aircross
a 10 základných výhod
ENERGICKÝ DIZAJN

Veľký priemer kolies, zvýšená svetlá výška,
Airbump®, toto SUV potvrdzuje svoj robustný
charakter bez znakov agresivity.
STRANY 12 – 13

Naskenujte tento kód svojím
smartfónom a objavte videá nového
SUV Citroën C5 Aircross.

PRIESTRANNOSŤ
A MODULARITA

Posuvné, s nastaviteľným sklonom operadiel
a sklápateľné – 3 zadné sedadlá vytvárajú
z C5 Aircross najvariabilnejšie SUV v segmente.
STRANY 38 – 39

30 FAREBNÝCH
KOMBINÁCIÍ

Vyberte si zo 7 odtieňov karosérie, podľa svojej
osobnosti. V ponuke je aj čierna strecha, 3 balíky
Packs Color a tiež 4 typy diskov z ľahkej zliatiny.
STRANY 16 – 17

PRUŽENIE S PROGRESÍVNYMI
HYDRAULICKÝMI DORAZMI ®

Toto exkluzívne pruženie vytvára skutočný efekt
„lietajúceho koberca“.
STRANY 28 – 31

SEDADLÁ
ADVANCED COMFORT

Sedadlá s inovatívnou koncepciou prinášajú
jedinečný pocit, ako keby ste sedeli
v obývačke na kolesách.
STRANY 32 – 33

3 PLNOHODNOTNÉ
MIESTA VZADU

Jediné SUV vo svojej kategórii vybavené
3 samostatnými sedadlami rovnakej veľkosti.
STRANY 36 – 37
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ZÁKLADNÉ VÝHODY

OBJEM BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU AŽ DO 720 l

Najväčší vo svojej kategórii.
STRANY 40 – 41

KONEKTIVITA
POSLEDNEJ GENERÁCIE

6 technológií intuitívneho
pripojenia na palube.
STRANY 46 – 49

20 ASISTENČNÝCH
SYSTÉMOV

Hlavne Highway Driver Assist ako zásadná
etapa na ceste smerom k autonómnej jazde.

STRANY 52 – 55

NOVÁ AUTOMATICKÁ
PREVODOVKA EAT8
Pre ešte väčšie potešenie z jazdy.
STRANY 56 – 57
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obsah
S. 10 – DIZAJN
S. 22 – CITROËN ADVANCED COMFORT®
S. 44 – TECHNOLÓGIE
S. 60 – VÝBAVA
Naskenujte tento kód svojím
smartfónom a objavte videá nového
SUV Citroën C5 Aircross.
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skutočné SUV, komfort
a väčšia modularita
POHODA A PRIESTRANNOSŤ NA PALUBE
V každej etape svojho vývoja využíva program
Citroën Advanced Comfort® a preto sa dnes nový
Citroën C5 Aircross radí k najkomfortnejším a
najmodulovateľnejším SUV vo svojej kategórii.
Funkčné a na používanie jednoduché vozidlo,
ktoré oceníte v bežnom živote.

10 DIZAJN
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energia a elegancia
SILNÁ OSOBNOSŤ
A UNIKÁTNY VZHĽAD
Nový Citroën C5 Aircross oživuje princípy segmentu
SUV vďaka svojmu mohutnému a odhodlanému
postoju bez známok arogancie. Jeho široká
a impozantná predná maska je nositeľkou celkovej
identity posledných modelov značky so začlenením
znaku Citroën a dvojúrovňovým svetelným podpisom
Full LED*. Toto všetko mu dodáva nielen moderný, ale
aj expresívny pohľad. Jeho silná a zakrivená bočná
strana zahŕňa presklenú plochu po obvode
podčiarknutú chrómovým podpisom v tvare písmena C.
Svetlá umiestnené v zadnej časti sú vybavené štyrmi
podlhovastými 3D modulmi s LED diódami
na každej strane, ktoré priťahujú pozornosť
a zdôrazňujú šírku vozidla.
* V závislosti od verzie.

12 DIZAJN
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sila a dynamika
GRIP CONTROL SPOLU
S HILL ASSIST DESCENT*
Nové SUV prináša zlepšenia v prekonávaní rôznych
typov terénu a preto nový Citroën C5 Aircross veľmi
dobre zvláda všetky podmienky na ceste vďaka funkcii
Grip Control. Systém má k dispozícii päť režimov,
z ktorých si môžete vybrať pomocou otočného
ovládača umiestneného na stredovej konzole.
A aby bola stále zaistená optimálna bezpečnosť,
technológia „Hill Assist Descent“ znižuje riziko
pošmyknutia alebo neprimeraného rozbehnutia
sa vozidla pri jazde z kopca dopredu aj pri cúvaní.
* Za príplatok.

14 DIZAJN
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7 FARIEB KAROSÉRIE

30
rȏznych

Biela Nacré

4 DVOJFAREBNÉ KOMBINÁCIE – BI-TON

Sivá Platinium
Sivá Artense

Biela Nacré

Sivá Platinium

kombinácií
PRE VOZIDLO
NA VÁŠ OBRAZ
Môžete si vybrať zo 7 farebných
odtieňov karosérie, z ponuky
dvojfarebného prevedenia bi-ton
v kombinácii s čiernou Perla Néra
a troch balíkov Packs Colors – Silver
(strieborná farba), White (biela farba),
Red (červená farba) – upravené
anodizáciou. Nový Citroën C5
Aircross ponúka 30 kombinácií
úprav exteriéru a navyše si môžete
vybrať zo 4 typov diskov z ľahkej
zliatiny v rôznom dizajne.

Červená Volcano

Modrá Tijuca
3 BALÍKY PACKS COLORS : SILVER, WHITE, RED – UPRAVENÉ ANODIZÁCIOU

Biela Banquise

Čierna Perla Nera
16 DIZAJN

Modrá Tijuca

Sivá Artense

Farebné prvky predného nárazníka

Farebné prvky Airbump ®

Farebná lišta pod strešnými nosičmi
17

rafinovaný interiér
POHODA A PRIESTOR
Interiér nového SUV Citroën C5 Aircross
prezrádza komfort a priestor hneď po otvorení
dverí. Stačí sa len usadiť a okamžite sa cítite
povznesene a bezpečne vďaka zvýšenej polohe
sedenia pri šoférovaní a priestrannému interiéru.
Na horizontálne orientovanej prístrojovej doske
sú ergonomicky rozmiestnené rôzne technologické
zariadenia, hlavne výkonný dotykový 8” displej.
Farby a materiály inšpirované cestovaním
a brašnárstvom sa javia ako príjemné nielen
na pohľad, ale aj na dotyk. Nielen exteriér ale
aj interiér si môžete prispôsobiť podľa svojho
vkusu, a to vďaka širokému výberu kvalitných
materiálov od poťahových textílií až po kožu
Nappa. Spojenie dekorácií čiernej lesklej farby
s chrómovými doplnkami je dôkazom toho, akú
veľkú pozornosť sme venovali všetkým detailom.

18 DIZAJN
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5 štýlov interiéru
ABY STE SA CÍTILI AKO DOMA

1

Personalizácia ponúkaná v exteriéri sa
rozširuje aj do interiéru. Sériový štýl interiéru
pôsobí vďaka sedadlám s látkovým čalúnením
Silica Grey striedmo a čisto.
1 - Vitalita charakterizuje štýl interiéru Wild sivý*,
ktorý zahŕňa sedadlá s látkovým čalúnením
Stone Grey a textíliu so vzhľadom čiernej kože
zvýraznenú oranžovým pásom. Dekorácie
na stredovej konzole a lišta na palubnej
doske sú sivé.

2

2 - Interiér Metropolitan béžový** zhodnocuje
priestor na palube: sedadlá zo zrnitej kože Grey
a látkové čalúnenie Grey dopĺňa tmavosivý pás.
Dekorácie na stredovej konzole a lišta palubnej
dosky sú v odtieňoch sivej a béžovej farby.
3 - Interiér Metropolitan sivý** ponúka rafinovanú
hru farieb tón v tóne vďaka sedadlám zo zrnitej
kože Graphite, textílii Graphite s bledosivým
pásom aj dekoráciám na stredovej konzole, spolu
s pásom na palubnej doske, ktoré sú sivej farby.

3

4
20 DIZAJN

4 - Posledným v prémiovej rade je interiér v štýle
Hype hnedý*. Vyznačuje sa sedadlami z hnedej
kože Nappa a z textílie so vzhľadom čiernej
kože, medzi ktorými je bledosivý pás Alcantara.
Hnedej farby sú aj dekorácie na stredovej
konzole, lišta na palubnej doske a strieška
prístrojovej dosky. Nemôžeme zabudnúť
na volant potiahnutý tou najkvalitnejšou kožou
(najodolnejšou a najhrubšou) v dvojfarebnom
bi-ton prevedení čierna a hnedá.
Všetky 4 štýly interiéru zahŕňajú sedadlá Advanced
Comfort, ktoré sú referenciou v pohodlí.
* Za príplatok.
** V závislosti od verzie.
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filtrovať
všetky podnety

DCAD2016_CAC_PICTURES-02

uľahčiť

život na palube

PRE NEVÍDANÝ CELKOVÝ KOMFORT
Citroën vypracoval kompletný postup, aby zabezpečil
každému cestujúcemu vo vozidle nevídaný celkový komfort.
Tento postup sa nazýva CITROËN ADVANCED COMFORT ®,
a spočíva v prinášaní inovatívnych a inteligentných
technologických riešení, ktoré slúžia pohode tela aj ducha.

zmierniť
mentálnu záťaž

Berie do úvahy všetky očakávania používateľov, pričom
potvrdzuje legitimitu, odvahu a napredovanie značky
Citroën v oblasti automobilového komfortu. Hlavným cieľom
je vaše pohodlie, čo sa odráža v štyroch zásadných líniách:
akustický komfort a jemnosť pri dotyku, praktickosť
vnútorného priestoru za všetkých okolností, pohoda
pre dušu v nerušenej atmosfére interiéru a intuitívne
a užitočné technológie.

zabezpečiť
plynulé používanie

22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

23

ako v bavlnke
PRÍJEMNÉ PROSTREDIE A VEĽA SVETLA
Nový SUV Citroën C5 Aircross prináša globálny
komfort typický pre Citroën, a to aj v tých
najchúlostivejších situáciách. Okrem neobyčajnej
priestrannosti venovali jeho tvorcovia pozornosť
aj presvetleniu interiéru. Dôraz kládli aj na to,
aby boli cestujúci vo vozidle izolovaní
od škodlivých javov z vonkajšieho prostredia,
akými sú hluk motora či aerodynamický hluk.
Redukuje ich čelné sklo s akustickou fóliou
s dvojitou hrúbkou a izolačnou vrstvou.
Pre optimálny komfort svojich cestujúcich
je nový Citroën C5 Aircross vybavený tiež
systémom čistenia vzduchu v priestore
kabíny AQS „Air Quality System”*, ktorý
zaznamenáva znečistenie vzduchu z exteriéru,
filtruje ho a automaticky upravuje stav
cirkulácie vzduchu v kabíne.
* V závislosti od verzie.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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otvárateľné panoramatické
strešné okno *
DOSTATOK SVETLA PRE VŠETKÝCH
Otvárateľné panoramatické strešné okno
poskytuje výnimočné presvetlenie interiéru
a pocit pohody pri otvorenej aj zatvorenej
streche. Preto sa každá cesta na palube tohto
vozidla premení na neopakovateľný zážitok.
Vďaka jeho štedrým rozmerom, vnútorná
presklená plocha je dlhá viac ako meter,
si vodič aj spolucestujúci užívajú dostatok
svetla a výnimočnú viditeľnosť.
Dva elektrické ovládače obsahujú funkciu
proti privretiu a umožňujú intuitívne ovládanie
funkcie otvárania strešného okna ako aj pozície
tieniacej rolety, pomocou ktorej je možné
regulovať úroveň osvetlenia kabíny.
* Za príplatok.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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EXKLUZÍVNE
IBA V CITROËN

tlmiče s progresívnymi
hydraulickými dorazmi ®
PRE EFEKT „LIETAJÚCEHO KOBERCA”
Nový SUV Citroën C5 Aircross je vybavený tlmičmi, ktoré Citroën vyvinul
ako svetový unikát a ponúkajú nevídaný jazdný komfort. Táto inovácia
umožňuje odfiltrovanie a absorbovanie veľkých deformácií, ako aj menších
nerovností povrchu vozovky, čo vytvára pocit, akoby sa vozidlo vznášalo,
pričom zabezpečuje dobrú jazdnú stabilitu a výnimočnú dynamiku jazdy.

28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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inovácia citroën
pre nevídaný komfort
VÝNIMOČNÁ KVALITA FILTRÁCIE
Zatiaľ čo klasické odpruženie je zložené z tlmiča,
pružiny a mechanického dorazu, odpruženie
s progresívnymi hydraulickými dorazmi ®
pridáva do systému dva hydraulické dorazy,
jeden určený na zdvih a druhý na stlačenie.

Pri stlačeniach a zdvihoch
väčšieho rozsahu tieto hydraulické dorazy postupne
spomalia pohyb a zabránia tak náhlym zastaveniam a skokom vozidla.

Pri miernejších stlačeniach
a zdvihoch tieto zarážky
spôsobia efekt „lietajúceho koberca” eliminovaním
nerovností na povrchu vozovky.

30 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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EXKLUZÍVNE
IBA V CITROËN

sedadlá advanced comfort *
OBÝVAČKA NA KOLESÁCH
Nový SUV Citroën C5 Aircross je vybavený
sedadlami, ktoré sú inšpirované dizajnom nábytku,
majú širokú sedaciu časť aj operadlá. Pri ich výrobe
sa využíva pena s vysokou hustotou v strede sedadla
a textúrovaná hrubšia pena na povrchu sedadla.
Tento inovatívny postup zaručuje neustále mäkké
a zároveň pevné sedenie. Poskytujú jazdný komfort,
aký ste vo vozidle doteraz ešte nezažili a oceníte
ho tak na krátkych ako aj dlhých cestách.
* V závislosti od verzie.

32 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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masážne sedadlá *
ABSOLÚTNA POHODA
Okrem funkcie vyhrievania máte na predných
sedadlách k dispozícii viacbodový masážny systém
fungujúci pomocou 8 pneumatických segmentov
– vzduchových vankúšov umiestnených v operadle.
Tento systém umožňuje vodičovi a spolujazdcovi
na prednom sedadle vybrať si na dotykovej
obrazovke jeden z 5 disponibilných programov:
masáž bedrovej časti, chrbta a ramien.
Nový SUV Citroën C5 Aircross ponúka v prvom
rade pohodlie pre telo, posilnené držanie,
nastavenie výšky predných sedadiel, ako aj výškovo
a hĺbkovo nastaviteľné predné opierky hlavy.
* Za príplatok.

34 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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3 rovnako široké miesta vzadu
KOMFORT PRE VŠETKÝCH
So svojimi tromi samostatnými zadnými sedadlami sa nový SUV
Citroën C5 Aircross odlišuje od ostatných vozidiel svojej kategórie.
Keďže sedadlá sú rovnako široké, zaručujú rovnaký komfort
cestujúcemu v strede ako aj ostatným pasažierom.
Dajú sa posunúť o 150 mm, čo umožňuje optimalizáciu
vnútorného priestoru alebo objemu batožinového priestoru
podľa vašich potrieb. Operadlá sú nastaviteľné do 5 rôznych polôh,
pre optimálny komfort. Sú tiež úplne sklopiteľné k sedáku,
čo umožňuje vytvorenie skutočne rovnej podlahy.

36 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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nevídaná priestrannosť
NAJVARIABILNEJŠIE SUV
VO SVOJEJ KATEGÓRII
Vnútorný priestor nového SUV Citroën C5 Aircross
si môžete vďaka posuvným, nastaviteľným a úplne
sklopným zadným sedadlám zorganizovať podľa
svojich potrieb.

38 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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prístupný a priestranný
batožinový priestor
MIESTO PRE KAŽDÚ VEC

O B J E M B ATO Ž I N O V É H O P R I E S TO R U

Objem batožinového priestoru nového SUV
Citroën C5 Aircross predstavuje 580 litrov a je
možné ho zväčšiť až na 720 l, keď sa zadné
sedadlá posunú dopredu na maximum, čo z neho
robí najpriestrannejší batožinový priestor vo
svojej kategórii. Po sklopení zadných sedadiel
môže dosiahnuť až 1 630 l, čo umožňuje
vytvorenie skutočne rovnej podlahy vďaka
dvojúrovňovej podlahe batožinového priestoru.
Aby ste sa za každých okolností dostali do
batožinového priestoru, je nový Citroën C5
Aircross vybavený bezdotykovými zadnými
výklopnými dverami, ktoré umožňujú jeho
otvorenie alebo zatvorenie jednoduchým
pohybom nohy pod zadným nárazníkom.

SUV CITROËN C5
AIRCROSS
AŽ DO

720L
40 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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dȏvtipné úložné priestory
PRAKTICKÉ A FUNKČNÉ
Cítiť sa dobre na palube, to znamená tiež mať
k dispozícii miesto na uloženie všetkého, čo
potrebujete. To je dôvod, prečo nový SUV Citroën C5
Aircross disponuje množstvom úložných priestorov,
ktoré sa dajú všestranne využiť. Do chladiacej časti
veľkého priestoru umiestneného pod stredovou
lakťovou opierkou si môžete uložiť fľašu s objemom
1,5 litra. Okrem toho máte k dispozícii priehradku
spolujazdca, veľké úložné priestory vo dverách a veľký
odkladací priestor pred stredovou konzolou, vybavený
bezkáblovou nabíjačkou na smartfón, ktorá
funguje na princípe magnetickej indukcie.*
* V závislosti od verzie.
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množstvo skutočne
užitočných technológií
INTUITÍVNE SYSTÉMY
POSLEDNEJ GENERÁCIE
Ultra pripojený nový SUV Citroën C5 Aircross
zabezpečuje neustále spojenie medzi vaším digitálnym
svetom a vaším vozidlom prostredníctvom 6 špičkových
technológií konektivity. Okrem týchto intuitívnych
systémov konektivity máte možnosť využívať aj
20 asistenčných technológií, ktoré zlepšia vašu
bezpečnosť a uľahčia vám každodenné jazdenie.
Nový SUV Citroën C5 Aircross je tiež vybavený
prehľadným 12,3” digitálnym združeným prístrojom
TFT, ktorý si môžete nastaviť* podľa svojich požiadaviek.
* V závislosti od verzie.
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navigácia pripojená
v reálnom čase
DOSTUPNÉ KONČEKMI PRSTOV
8” dotykový tablet s výkonným displejom poslednej
generácie nového SUV Citroën C5 Aircross ponúka
reaktivitu a jednoduchosť používania, ktorá sa
vyrovná smartfónom. Je ideálne umiestnený a tak
môžete bez sklopenia očí používať Citroën Connect
Nav 3D* – navigačný systém poslednej generácie.
* V závislosti od verzie.
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interaktívne aplikácie
MIRROR SCREEN*
Vďaka tejto funkcii, prostredníctvom Android Auto
(k dispozícii v závislosti od krajiny), Apple CarPlay™
a MirrorLink®, umožňuje dotyková obrazovka duplikovať
zobrazenie aplikácií vášho smartfónu kompatibilných
s jazdou. V závislosti od telefónu môžete aplikácie ovládať
hlasom, pričom nemusíte odvrátiť zrak od sledovania cesty.

ConnectedCAM Citroën® **

Tento systém kamery integrovanej v spodnej časti
vnútorného spätného zrkadla, používa technológiu
full HD GPS a je vybavený 16 GB pamäťovou
kartou. Umožňuje urobiť fotku alebo video
z okolitého prostredia, potom ich stiahnuť
prostredníctvom mailu a zdieľať ich na sociálnych
sieťach. Ďalšie využitie : táto kamera automaticky
ukladá video záznamy v prípade nehody. Kameru
je možné kedykoľvek odpojiť.
* V závislosti od verzie.
** Za príplatok.
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Highway Driver Assist *
PRVÝ KROK
K POLO-AUTONÓMNEMU
RIADENIU
Tento systém je prispôsobený na všetky typy
ciest a umožňuje vodičovi, aby vedenie vozidla
ponechal čiastočne na samotné vozidlo.
Stačí zadať zvolenú rýchlosť, vyššiu ako
30 km/h a systém udržiava postavenie
vozidla Citroën C5 Aircross v jazdnom pruhu
tak, že sleduje vodorovné značenie na ceste
(LPA – Lane Positionning Assist). Keďže je
napojený na adaptívny tempomat s funkciou
Stop&Go, môže sa Citroën C5 Aircross SUV
zastaviť a opätovne rozbehnúť v závislosti
od vozidla idúceho pred ním. Vodič sa preto
už nemusí starať o rýchlosť alebo trasu
vozidla, tieto funkcie preberá na seba vozidlo.
Treba pripomenúť, že ruky vodiča musia
zostať na volante, aby bol vodič stále aktívny.
Samozrejme je kedykoľvek možné, aby vodič
opätovne prebral kontrolu nad vozidlom.
* V závislosti od verzie.
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HIGHWAY DRIVER
ASSIST *
Táto technológia umožňuje
vodičovi, aby vedenie vozidla
ponechal čiastočne na
samotné vozidlo. Systém
udržiava vozidlo vo svojom
jazdnom pruhu a riadi
zastavenie a opätovný rozbeh
v závislosti od pred ním
idúceho vozidla; tieto funkcie
preberá na seba vozidlo.

ADAPTÍVNY
TEMPOMAT
S FUNKCIOU
STOP & GO*
Zariadenie lokalizuje pred ním
idúce vozidlo pomocou kamery
a radarového snímača
a automaticky udržiava
bezpečný odstup, ktorý si
vodič zvolil, a to až do úplného
zastavenia vozidla, pričom
pôsobí na brzdu aj plyn.
Vozidlo sa môže aj opätovne
naštartovať a rozbehnúť bez
zásahu vodiča. K dispozícii
na všetkých verziách
vybavených EAT8.

ADAPTÍVNY
TEMPOMAT*

ACTIVE
SAFETY BRAKE

UPOZORNENIE
NA RIZIKO KOLÍZIE

Zariadenie lokalizuje pred ním
idúce vozidlo pomocou kamery
a automaticky udržiava
bezpečný odstup, ktorý si
predtým vodič zvolil, pričom
pôsobí na brzdu aj plyn. Tento
systém funguje pri rýchlosti
vyššej ako 30 km/h.

Tento systém aktívneho
núdzového brzdenia umožňuje
zabrániť zrážkam. Funguje
od rýchlosti 5 km/h a reaguje
na pevné či mobilné predmety
a chodcov. Ak systém
zaznamená kolíznu situáciu,
upozorní vodiča. V prípade,
že vodič nereaguje, systém
automaticky vozidlo zabrzdí.

Táto funkcia umožňuje
upozorniť vodiča na hrozbu
kolízie s pred ním idúcim
vozidlom. Zároveň pomáha
vodičovi dodržiavať bezpečnú
vzdialenosť. Systém funguje
od rýchlosti 30 km/h, a to
vďaka radaru umiestnenému
v prednej časti vozidla.

UPOZORNENIE
NA PRESTÁVKU
„COFFEE BREAK
ALERT“
Systém upozorní vodiča, keď
je čas urobiť si prestávku, čiže
po dvoch hodinách jazdy pri
rýchlosti vyššej ako 65 km/h.

ASISTENT
POZORNOSTI
VODIČA*
Tento systém hodnotí stav
bdelosti vodiča tak, že
identifikuje rozdiely v jeho
jazdnej dráhe vzhľadom
k vodorovnému dopravnému
značeniu. Táto funkcia je
obzvlášť prispôsobená na
cesty s rýchlosťou vyššou
ako 65 km/h.

AKTÍVNY SYSTÉM
VAROVANIA
PRED OPUSTENÍM
JAZDNÉHO PRUHU
Systém funguje pomocou
kamery, ktorá rozoznáva
neprerušované a prerušované
čiary. V prípade, že vozidlo
smeruje k opusteniu jazdného
pruhu bez použitia smeroviek,
riadenie postupne zmení smer
jazdy vozidla, aby zostalo na
svojej pôvodnej trase. Táto
technológia bojuje proti
stavom nedostatočnej bdelosti
a nepozornosti vodiča.

AKTÍVNY SYSTÉM
SLEDOVANIA
MŔTVEHO UHLA*
Veľmi užitočný na cestách
s viacerými jazdnými pruhmi.
Tento systém sledovania
informuje vodiča o prítomnosti
vozidla nachádzajúceho sa
v mŕtvych uhloch, a to
prostredníctvom oranžovej
diódy umiestnenej v rohu
vonkajších spätných zrkadiel.
Ak sa vodič priblíži k danému
vozidlu, tento systém upraví
trasu vozidla.

AUTOMATICKÉ
PREPÍNANIE
DIAĽKOVÝCH
SVETIEL*
Úlohou tejto funkcie je
prepínanie diaľkových
a stretávacích svetiel
v závislosti od premávky,
keď zaregistruje protiidúce
alebo predchádzajúce vozidlá.
Systém zabezpečuje aj
optimálne osvetlenie počas
jazdy v noci.

* V závislosti od verzie.
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ČÍTANIE
DOPRAVNÝCH
ZNAČIEK
A RÝCHLOSTNÝCH
OBMEDZENÍ*
Systém neustále prináša vodičovi informácie o obmedzeniach
rýchlosti, ktoré je potrebné rešpektovať. Keď kamera zaznamená značku s obmedzením
rýchlosti, vodič toto odporúčanie môže akceptovať a nastaviť
si predpísanú rýchlosť do tempomatu alebo obmedzovača
rýchlosti. Rozšírený systém rozpoznáva aj dopravné značky
„Stop”, „Zákaz vjazdu”
a „Zákaz predbiehania”.

BEZKĽÚČOVÝ
PRÍSTUP
A ŠTARTOVANIE*

ELEKTRICKÁ
PARKOVACIA
BRZDA

Stačí mať pri sebe
elektronický kľúč a tento
systém vám umožní zamknúť,
odomknúť a naštartovať vaše
vozidlo. Vozidlo rozpozná
svojho vodiča hneď, ako sa
k nemu priblíži.

Toto zariadenie funguje dvomi
spôsobmi. Hneď ako sa zastaví
motor, brzda sa automaticky
zatiahne a po uvedení vozidla
do pohybu zasa uvoľní. Tak
isto je možné aj manuálne
zatiahnutie a uvoľnenie tejto
brzdy prostredníctvom
ovládacieho tlačidla.

PARK ASSIST **

VISION 360**

Tento systém predstavuje
aktívnu pomoc pri pozdĺžnom
alebo priečnom parkovaní.
Na požiadanie vodiča
automaticky posúdi dané
miesto, potom ovláda riadenie,
aby nakoniec bezpečne
zaparkoval. Stačí už len zaradiť
spiatočku, pridávať a brzdiť.

Funkcia uľahčuje parkovanie
tak, že na dotykovom
displeji zobrazuje celkový
pohľad na vozidlo z hora
a jeho okolie v uhle 360°.
Táto technológia ponúka
3 rôzne pohľady a vyberie
ten, ktorý je vzhľadom
na prebiehajúci manéver
najvhodnejší. Požadovaný
pohľad si môžete vybrať
aj manuálne.

CÚVACIA KAMERA
S „TOP REAR
VISION“*
Hneď ako vodič začne cúvať,
tak sa mu vďaka cúvacej
kamere na dotykovom displeji
zobrazí priestor za vozidlom
s farebnými značkami, ako aj
blízke okolie zadnej časti
vozidla v uhle 180°. Hneď ako
sa vozidlo priblíži k prekážke,
kamera ju automaticky priblíži.

KONTROLA
STABILITY PRÍVESU**

POMOC PRI
ROZJAZDE DO KOPCA

Táto doplnková funkcia k ESP
zaznamenáva pohyby kývania
sa prívesu a pôsobí na brzdový
systém vozidla, aby ich
stabilizoval.

Zabraňuje neželanému
posunu vozidla na svahu
po uvoľnení brzdového
pedálu. Pomoc pri rozbiehaní
do kopca sa aktivuje v teréne
so sklonom vyšším ako 3 %
a to tak, že stabilizuje vozidlo
na dobu približne dvoch
sekúnd. Vodič môže pokojne
presunúť nohu z brzdového
na plynový pedál.

PREDNÉ HMLOVÉ
SVETLOMETY
S PRISVIETENÍM
DO ZÁKRUT*
Prinášajú okrem funkcie
hmlových svetlometov aj
prídavný svetelný lúč, ktorý
osvetľuje vnútorný oblúk
zákruty, čím zvyšuje viditeľnosť
a bezpečnosť v zákrutách
a križovatkách.

GRIP CONTROL
SPOLU S HILL
ASSIST DESCENT**
Vylepšený protišmykový systém
optimalizuje hybnosť predných
kolies v závislosti od konkrét
neho terénu. Prostredníctvom
ovládača si môžete vybrať jeden
z 5 režimov: štandard, sneh,
piesok, blato, ESP OFF. Funkcia
Hill Assist Descent udržiava
zníženú rýchlosť vozidla,
zabezpečuje kontrolu
a bezpečnosť aj v prudkom
svahu. Táto funkcia sa aktivuje
vďaka príslušnému tlačidlu
na stredovej konzole a funguje
pri jazde na svahu dopredu
ako aj pri cúvaní.

* V závislosti od verzie. ** Za príplatok.
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nová automatická
prevodovka EAT8 *
RADOSŤ Z JAZDY
NA VYSOKEJ ÚROVNI
Okrem ponuky motorizácií so
6-stupňovou manuálnou prevodovkou BVM6
je nový SUV Citroën C5 Aircross vybavený
aj verziami s poslednou generáciou 8-stupňovej
automatickej prevodovky EAT8. Ešte väčšia
výkonnosť a redukcia spotreby paliva až o 7 %
v porovnaní s EAT6 a to hlavne vďaka týmto
dvom dodatočným prevodovým stupňom.
Zlepšuje plynulosť jazdy pri preraďovaní
rýchlostí vďaka optimalizácii prepojenia medzi
motorom a prevodovkou. Pomocou ovládačov
na volante môžete rýchlosť v prípade potreby
preradiť manuálne.
* V závislosti od verzie.
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motorizácie poslednej
generácie
BENZÍN A DIESEL
Nový SUV Citroën C5 Aircross disponuje radou
efektívnych a výkonných motorizácií Euro 6.2
poslednej generácie pre skutočnú radosť z jazdy.
V ponuke sú dve verzie benzínových a tri verzie
dieselových motorov od 130 do 180 koní.

Porota medzinárodnej súťaže „The International Engine of the Year Awards",
ktorú organizuje britský časopis „Engine Technology International" udelila
cenu najlepší motor roka 2018 benzínovým motorizáciám PureTech 110
a PureTech 130 v kategórii 3-valcových motorov 1 l až 1,4 l.
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ZÁKLADNÉ
SÉRIOVÉ
VYBAVENIE
PODĽA VERZIE

NOVÉ SUV CITROËN C5 AIRCROSS SHINE

60 VYBAVENIE
BIELA NACRÉ (P)
ČERVENÁ VOLCANO (M)

SIVÁ ARTENSE (M)
BIELA BANQUISE (N)
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5 ŠTÝLOV INTERIÉRU

PACK COLOR BIELY

PACK COLOR ČERVENÝ
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SÉRIOVÝ ŠTÝL INTERIÉRU
ŠTÝL INTERIÉRU WILD SIVÝ

ŠTÝL INTERIÉRU METROPOLITAN BÉŽOVÝ
ŠTÝL INTERIÉRU METROPOLITAN SIVÝ

PACK COLOR STRIEBORNÝ

ŠTÝL INTERIÉRU HYPE HNEDÝ

* Vyžaduje kompatibilný telefón. ** Len pre automatické prevodovky.
(M) : metalická – (N) : nemetalická – (P) : perleťová
Vybavenie opísané v tomto katalógu predstavuje výbavu a technológie dostupné pre model nový Citroën
C5 Aircross SUV. Definícia vozidiel Citroën predávaných v EÚ sa v jednotlivých členských štátoch môže líšiť.
Podrobné a aktuálne informácie o definícii sériovej výbavy a výbavy za príplatok nájdete na stránke
www.citroen.sk v sekcii „Cenníky a dokumentácia“.
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PRÍSLUŠENSTVO

DISKY A OZDOBNÉ KRYTY

ZÁKLADNÁ ZMLUVNÁ :

2 ROKY, oprava a výmena chybných súčiastok. Citroën Assistance 24h hodín denne 7 dní v týždni.

PROTI PREHRDZAVENIU:

12 ROKOV pre osobné vozidlá. 5 rokov pre úžitkové vozidlá.

ZÁRUKA NA LAK:

3 ROKY pre osobné vozidlá. 2 roky pre úžitkové vozidlá.
Pre viac informácií sa obráťte na Vášho predajcu Citroën.

DISK Z ĽAHKEJ
ZLIATINY 17” ELLIPSE

OCHRANNÁ PLACHTA
NA PARKOVANIE V INTERIÉRI

DISK Z ĽAHKEJ
ZLIATINY 18”SWIRL
DIAMANTOVANÝ BI-TON

NOSIČ BICYKLOV
NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE

DISK Z ĽAHKEJ
ZLIATINY 19” ART
DIAMANTOVANÝ BI-TON*

DISK Z ĽAHKEJ
ZLIATINY 19”
ART BLACK*

* Výbava za príplatok.

DRŽIAK NA MULTIMEDIÁLNE
ZARIADENIA

ROZMERY

IZOTERMICKÝ BOX

SPOTREBA A EMISIE CO2 NEDC
Motorizácia Euro 6.2 (d-temp) (1)

PureTech 130 S&S BVM6

PureTech 180 S&S EAT8

BlueHDi 130 S&S BVM6

BlueHDi 130 S&S EAT8

BlueHDi 180 S&S EAT8

Pneumatiky

V meste
(l/100 km)

Mimo
mesta
(l/100 km)

Kombi
novaná
(l/100 km)

Emisie CO2
(g/km)

Disky 18” M&S

6,0

4,9

5,3

122

Disky 17 a 18”

6,1

4,8

5,3

121

Disky 19”

6,1

4,7

5,2

119

Disky 18” M&S

7,2

5,0

5,8

132

Disky 18”

7,1

4,9

5,7

131

Disky 19”

7,0

4,9

5,7

129

Disky 18” M&S

4,7

3,9

4,2

109

Disky 17 a 18”

4,6

3,8

4,1

108

Disky 19”

4,6

3,8

4,1

106

Disky 18” M&S

4,4

3,9

4,1

108

Disky 17 a 18”

4,4

3,9

4,1

107

Disky 19”

4,4

3,8

4,0
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Disky 18” M&S

5,3

4,6

4,9

128

Disky 18”

5,3

4,6

4,8

126

Disky 19”

5,2

4,5

4,7
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• CITROËN ESSENTIALDRIVE
Záruku na svoje vozidlo si možete predĺžiť až
na 8 rokov. Možete si vybrať medzi zmluvou,
ktorou si predĺžite záruku o 1, 2, 3, 4, 5 alebo
6 rokov alebo s limitom od 50 tisíc do 200 tisíc
kilometrov.
Predĺženim záruky tak získate :
- ochranu pred neočakavanými výdajmi na opravy,
pretože počas tohto obdobia budete mocť využívať
rovnaké výhody, ako v čase, keď bolo vaše vozidlo
v základnej zmluvnej záruke
- záruku, že vaše vozidlo opravia odborníci značky
CITROËN a pri oprave použijú výhradne originálne
náhradné diely CITROËN
- pri poruche bezplatný odťah k autorizovanému
servisu CITROËN
- vyššiu hodnotu vozidla pri jeho ďalšom predaji,

vaša Zmluva o záruke prejde na nového majiteľa
- istotu na cestách do zahraničia.
• CITROËN REALDRIVE
Zabezpečte si všetky operácie v rámci pravidelných
prehliadok. Od 24 do 84 mesiacov alebo s limitom
od 40 tisíc do 200 tisíc kilometrov.
Získate tak :
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu CITROËN ASSISTANCE.
• CITROËN IDEALDRIVE
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné
prehliadky. Od 36 do 84 mesiacov alebo s limitom
od 40 tisíc do 200 tisíc kilometrov.
Získate tak :
- predĺženie záruky

STIAHNITE SI NOVÚ
MOBILNÚ APLIKÁCIU MY CITROËN
a využívajte tak personalizovaný dohľad nad
vaším vozidlom a majte prístup ku všetkým
službám Citroën z vášho smartfónu.

avis clients
citroen.fr
Hodnoty v milimetroch.
*Šírka vozidla/šírka vozidla so spätnými zrkadlami.
**S pozdĺžnymi lištami

(1) Údaje sú v procese schvaľovania a môžu sa meniť. Od 1. Septembra 2017 sú hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 niektorých nových vozidiel určovanú na základe novej právnej úpravy
(WLTP), preto boli prepočítané podľa NEDC, aby bolo možn. ich porovnanie. Pre viac informácií sa prosím obráťte na Vášho predajcu Citroën. Hodnoty neodzrkadľujú podmienky používania, štýl
jazdy, sériovú výbavu a príplatkovú výbavu a môžu sa meniť aj v závislosti od použitých pneumatík. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.citroen.sk.
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DODATOČNÉ SLUŽBY
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu CITROËN ASSISTANCE
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- prvú technickú kontrolu.
• CITROËN FREEDRIVE
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje
vozidlo. Od 24 do 84 mesiacov s limitom od 40
tisíc do 200 tisíc kilometrov. V sieti autorizovaných
servisov CITROËN budete mať zabezpečené :
- pravidelné prehliadky
- výmenu opotrebovaných dielov
- rozširenú záruku na vozidlo
- asistenčnú službu CITROËN ASSISTANCE
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke
- prvú technickú kontrolu.

STIAHNITE SI NOVÚ
MOBILNÚ APLIKÁCIU SCAN MY CITROËN
a získajte tak jednoduchý prístup ku všetkej
palubnej dokumentácii. Vďaka rozšírenej
realite, oscanujte prvok vo svojom vozidle
a prečítajte si, čo vás zaujíma.

OHODNOŤTE, ZANECHAJTE A ZDIEĽAJTE
SVOJ NÁZOR NA VAŠE VOZIDLO
po nákupe u vášho predajcu alebo po návšteve
servisu s vaším vozidlom. Váš názor bude
publikovaný na stránke www.citroen.sk.

C-AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. : Prievozská
4/c, 821 09 Bratislava.
Tento dokument sa týka výhradne vozidiel predávaných v EU. Informácie týkajúce sa modelov a ich charakteristík zodpovedajú ich definícii v momente tlačenia tohto dokumentu, nemôžu byť považované za
zmluvné. Citroën si vyhradzuje právo meniť bez pred-

chádzajúceho upozornenia charakteristiky predstavených modelov bez toho, aby bol povinný aktualizovať
tento dokument. AUTOMOBILES CITROËN potvrdzuje, že v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53 ES zo dňa
18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti,
plní ciele stanovené v tejto smernici a že pri výrobe

svojich produktov používa recyklované materiály.
Zobrazené farebné odtiene sú iba orientačné, pretože
tlačiarenská technika neumožňuje presnú reprodukciu
farieb. Prestavané vozidlá môžu mať odlišné technické
charakteristiky, výkon, spotrebu, emisie CO2 a vybavenie. Ak si napriek starostlivosti, ktorú sme venovali
realizácii tohto katalógu, myslíte, že obsahuje nejakú

chybu, môžete nás kontaktovať. Na získanie podrobných informácií týkajúcich sa produktov alebo služieb
Citroën choďte na www.citroen.sk alebo kontaktujte
ktorékoľvek z predajných miest Citroën na Slovensku.
V prípade nehody alebo poruchy na vozidle volajte
CITROËN ASSISTANCE : 0800 15 24 24 (bezplatný
hovor).
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Vytlačené v EÚ 02/2019.

