CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
CENNÍK / VYBAVENIE / TECHNICKÉ PARAMETRE
1. január 2021

HYBRID BONUS AŽ 6 000€
NA PRVÝCH 50 VOZIDIEL
H BRID
HYBRIDNÝ
MOTOR

BONUS

DOBÍJATEĽNÝ
HYBRID

6000 ¤

500¤

CENNÍKOVÁ
CENA

HYBRID
BONUS (1)

PRIVILEGE
BONUS (2)

AKCIOVÁ
CENA (3)

FEEL

HYBRID 225 ë-EAT8

automatická 8-st.

165 kW /225 k

37 490 €

6 000 €

500 €

30 990 €*

FEEL
PACK

HYBRID 225 ë-EAT8

automatická 8-st.

165 kW /225 k

39 490 €

6 000 €

500 €

32 990 €*

SHINE

HYBRID 225 ë-EAT8

automatická 8-st.

165 kW /225 k

40 490 €

6 000 €

500 €

33 990 €*

*NAVYŠE MÁTE MOŽNOSŤ VYUŽIŤ ŠTÁTNU DOTÁCIU 5 000 €
Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2021.
(1) HYBRID BONUS platí len na prvých 50 objednávok zadaných do 31. 1. 2021. (2) CITROËN PRIVILEGE BONUS JE PLATNÝ LEN V PRÍPADE FINANCOVANIA VOZIDLA CEZ CITROËN FINANCIAL
SERVICES. (3) AKCIOVÁ CENA ZAHŔŇA HYBRID BONUS A PRIVILEGE BONUS! CITROËN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytovane spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Ponuka
financovania s využitím Privilege Bonusu Vám bude poskytnutá predajcom značky CITROËN. Ponuka 4-ročnej záruky ZDARMA platí pre všetky vozidlá objednané počas platnosti akcie a ide o program
záruky ESSENTIAL DRIVE na 48 mesiacov/60 000 km. Využívanie služby 8-ročná asistencia je viazaná na bezplatnú registráciu.
Všetky ceny uvádzané v akciovom cenníku sú platné v prípade registrácie vozidla kupujúcim v členských štátoch Európskej únie (EU), štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku,
ktorú kupujúci riadne preukáže predávajúcemu predložením kópie príslušného osvedčenia o evidencii vozidla najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vozidlo prevzaté zákazníkom.
V prípade nesplnenia uvedených podmienok platia ceny a príplatky uvádzané v základnom cenníku. Použitie akciového cenníka je vylúčené aj v prípade špekulatívneho konania, najmä účelovej registrácie
alebo zmeny registrácie vozidla. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázok vozidla je ilustračný.

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
FEEL
>	Čelné a bočné airbagy vodiča a spolujazdca
s možnosťou odpojenia airbagu spolujazdca
> Hlavové airbagy pre prvý a druhý rad sedadiel
> Bezpečnostné pásy vpredu s pyrotechnickým
predpínačom a obmedzovačom ťahu
> 3x bezpečnostné trojbodové pásy vzadu, bočné sedadlá
s pyrotechnickým predpínačom a obmedzovačom ťahu
>A
 kustická a vizuálna signalizácia nezapnutého
a rozopnutého bezpečnost. pásu vodiča a spolujazdca
> Akustická a vizuálna signalizácia nezapnutých
arozopnutých bezpečnostných pásov na zadných
sedadlách
> 2x výškovo nastaviteľné opierky hlavy vpredu
> 3x výškovo nastaviteľné opierky hlavy vzadu
> Bezpečnostné úchyty ISOFIX pre upevnenie detskej
sedačky na krajných sedadlách druhého radu
a na sedadle spolujazdca
> Automatické zamykanie dverí a batožinového priestoru
za jazdy (automatická deaktivácia v prípade dopravnej
nehody)
> ABS + EBD + EBA + samočinná aktivácia výstražných
svetlometov pri prudkom brzdení
> ESP + ASR
> Pomoc pri rozjazde v svahu (Hill Start Assist)
> Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
> Elektrická parkovacia brzda
> Tempomat a obmedzovač rýchlosti, systém na
rozpoznávanie dopravných značiek obmedzujúcich
rýchlosť, Coffee Break Alert, varovanie pred zrážkou
pri nebezpečnom priblížení vozidiel, aktívny systém
varovania proti opusteniu jazdného pruhu
> Tlmiče pruženia s progresívnymi hydraulickými dorazmi
> Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
> Elektricky vyhrievané, ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
> Elektricky ovládané okná predných a zadných dverí
so sekvenčným ovládaním a ochranou proti privretiu
s možnosťou zatvorenia alebo otvorenia pomocou
diaľkového ovládača
> Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
> Kožený volant s chrómovaným dekórom

FEEL PACK

> Kontrola stablity prívesu (TSM)
> Farba – nemetalická lak Biela BANQUISE
> Pack COLOR STRIEBORNÝ: farebný prvok na Airbump®,
prednom nárazníku, pod lištou strešného nosiča
> Slnečné clony vodiča a spolujazdca s integrovanými
kozmetickými zrkadlami s osvetlením
> 12" digitálny združ. prístroj TFT (nastaviteľ. 3 farby)
> LED uvítacie osvetlenie, priestor pre nohy + držiak
nápojov
> Zliatinové disky kolies "SWIRL" – 18"
> Pack LOOK – FEEL: predné a zadné nárazníky
vo farbe karosérie, Predná maska chladiča vo farbe
Čierna Matná, ochranné lemy blatníkov a prahov,
kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučky dverí
vo farbe karosérie, chrómované koncovky výfuku
> Lithium-ion batéria s kapacitou 13,2 kWh
> Záruka 8 rokov/160.000 km na zachovanie
minimálne 70% kapacity batérie
> Zabudovaná palubná nabíjačka (On Board Charger)
3,7 kW + zásuvka Type 2 + nabíjací kábel (výkon
1,8 kW, 8A) pre pripojenie v domácej 220V sieti
> Ovládač voľby jazd. režimu (Electric/Hybrid / Sport)
> Odkladací priestor v podlahe batožinového priestoru
pre odloženie kábla
> Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo bez rámu
s ukazovateľom jazdy v elektrickom režime: pri jazde
na 100 % elektrický režim sa rozsvieti Cyan LED-ka.
> Citroën Connect Box – lokalizovaná asistencia
> Pack BEZPEČNOSŤ PLUS : Systém sledovania
mŕtveho uhla (SAM), rozšírený systém Active Safety
Brake s funkciou chodci, cyklisti, noc
> Bezkľúčový prístup a štartovanie
>	Predný a zadný parkovací asistent
> Parkovacia kamera "Top Rear Vision"
> CITROËN Connect NAV : dotykový displej 8",
navigačný systém 3D s integrovanou mapou Európy
a hlasovým ovládaním, rádio AM / FM / DAB (6x
repro + hands-free Bluetooth + konektor USB)
> Vrstvené akustické sklá bočných predných okien

(NAVYŠE K VÝBAVE FEEL)

> Elektricky vyhrievané, ovládané a sklopné vonkajšie
spätné zrkadlá s integrovanými LED smerovými svetlami
a LED osvetlením boku karosérie
> Stmavené sklá zadných okien

SHINE

> Automatická dvojzónová klimatizácia so vzduchovým
filtrom s aktívnym uhlím a s funkciou AQS (regulácia
a čistenie vzduchu v závislosti na zistenom znečistení)
> Výduchy vzduchu pre druhý rad sedadiel
> Vrstvené akustické čelné sklo
> Predné hmlové svetlomety s funkciou prisvietenia
do zákrut
>H
 alogénové predné svetlomety
> Prídavné denné svetlá s LED optikou/smerové svetlá –
žiarovka
> Zadné svetlá s LED optikou a efektom 3D, s funkciou
denného svietenia
> Tretie brzdové svetlo s LED optikou
> Slnečné clony vodiča a spolujazdca s integrovanými
kozmetickými zrkadlami
> Automatické stierače "MAGIC WASH" s dažďovým
senzorom
> Stierač zadného okna
> Samočinné rozsvietenie svetiel za zníženej viditeľnosti
> Osvetlenie interiéru pre prvú (+ 2 čítačky) a druhú radu
sedadiel – žiarovky
>O
 svetlenie batožinového priestoru
> Automatické zhasínanie svetlometov (funkcia "Guide
Me Home")
> 3 samostatné sklopné a posuvné (150 mm) sedadlá
v druhom rade s polohovateľným operadlom (5 pozícií)
> Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
> Sedadlo vodiča s bedrovým nastavením
> Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
> Stredová klimatizovaná a osvetlená lakťová opierka
> Čalúnenie – látka SILICA šedá
>K
 ryt batožinového priestoru
> Zásuvka 12V + konektor USB v prednej časti stredovej
konzola
> Konektor USB v zadnej časti stredovej konzoly
> Zásuvka 12V v kufri
> Odkladacie a úložné priestory v predných a zadných
dverách a v prednej časti stredovej konzoly, 2x držiaky
nápojov
> Súprava pre bezdemontážnu opravu defektu pneumatiky

> Prídavné denné svetlá s LED optikou/LED smerové
ukazovatele
> LED osvetlenie interiéru pre prvý (+ 2 LED čítačky)
a druhý rad sedadiel (+ 1 LED čítačka)

> Mix látka s efektom kože (TEP) čierna + Látka Stone
sivá – sedadlá Advanced Comfort
> Pozdĺžne strešné nosiče
> Zliatinové disky kolies "SWIRL DIAMANTÉE" – 18"

(NAVYŠE K VÝBAVE FEEL PACK)

>	2x výškovo nastaviteľné opierky hlavy vpredu
> Pack DRIVE ASSIST: Rozšírený systém rozpoznávania
dopravných značiek, Driver Attention Alert, automatické
prepínanie diaľkových svetiel
> Adaptívny tempomat a obmedzovač rýchlosti s funkciou
ACC Stop & Go (len pre automatickú prevodovku)

> Predné Full LED svetlomety
> Hliníkové pedále a opierka nohy
> Čalúnenie – Mix Koža Grain Grafitová – látka Grafitová/
METROPOLITAN sivý, sedadlá Advanced Comfort,
bedrová opierka vodiča – mechanická, textilné koberčeky
> Pack LOOK – SHINE: predné a zadné nárazníky vo farbe

karosérie, predná maska chladiča vo farbe Čierna Brillante,
ochranné lemy blatníkov a prahov, kryty vonkajších
spätných zrkadiel a kľučky dverí vo farbe karosérie,
chrómované koncovky výfuku
>O
 krasné lišty prahov dverí v nerezovom prevedení
s označením Citroën

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
7 FARIEB KAROSÉRIE

Červená Volcano (M)

Biela Nacré (P)

Sivá Artense (M)

Sivá Platinium (M)

Biela Banquise

(M) – metalická farba karosérie, (P) – perleťová farba

Modrá Tijuca (M)

Čierna Perla Nera (M)

4 FAREBNÉ ŠTÝLY / PACK COLOR

Pack Color White (biela)

Pack Color Silver (strieborná)

Pack Color Blue (modrá)

Pack Color Deep Red (červená)

FARBY ČALÚNENIA A INTERIÉRU

Látka SILICA sivá (v sérii pre FEEL)

Mix látka s efektom kože (TEP) čierna + látka Stone sivá

Mix koža GRAINE – grafitová látka / METROPOLITAN sivý

Mix koža GRAINE sivá – sivá látka /
METROPOLITAN béžový

Mix koža NAPPA hnedá – látka hnedá / HYPE hnedá (1)

Mix koža NAPPA čierna – látka (TEP) sivá /
interiér HYPE čierny

(1) – Dostupné len na skladových vozidlách A030.

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
kód opcie

FEEL

FEEL PACK

SHINE

ZVBN/
ZVFQ

l

l

–

ZVAG/
ZVFN

790 €

550 €

l

ZVBL/
ZVFP

–

650 €

200 €

LZ02

300 €

300 €

300 €

Zadná parkovacia kamera „Top rear vision“

WY24

l

l

l

Pack Park Assist: Parkovacia kamera "Vision 360°"

WY25

–

–

400 €

Hands Free otváranie zadných výklopných dverí

MO02

–

–

550 €

Panoramatické otvárateľné strešné okno s elektrickou slnečnou clonou

OK02

–

–

1 200 €

Vyberateľná oddeľovacia sieť batožinového priestoru

NM01

150 €

150 €

150 €

Vyhrievané predné sedadlá
> pri čalúnení Mix Koža Grain (OXFT, OXFY) obsahuje elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
bez možnosti uloženia nastavenia
> v sérii pre čalúnenie Mix Koža NAPPA (4HFE/4HFG)

NA01

350 €

350 €

350 €

Mix látka s efektom kože (TEP) čierna + Látka Stone sivá – sedadlá Advanced Comfort

ARFH

400 €

l

–

Mix koža Graine grafitová / Metropolitan sivý – sedadlá Advanced Comfort, textilné koberčeky

OXFT

–

600 €

l

Mix koža Graine sivá / Metropolitan béžový – sedadlá Advanced Comfort, textilné koberčeky

BEZPEČNOSŤ / NABÍJANIE
Pack BEZPEČNOSŤ PLUS: Systém sledovania mŕtveho uhlu SAM, Rozšírený systém Active Safety Brake
s funkciou chodci, cyklisti, noc
Pack DRIVE ASSIST: Adaptívny Tempomat a obmedzovač rýchlosti s funkciou ACC Stop&Go,
Rozšírený systém rozpoznávania dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť, Driver Attention Alert,
Systém sledovania mŕtveho uhlu SAM, Rozšírený systém Active Safety Brake s funkciou chodci, cyklisti,
noc, Automatické prepínanie diaľkových svetiel (len pre automatické prevodovky)
Pack DRIVE ASSIST PLUS : Adaptívny Tempomat a obmedzovač rýchlosti s funkciou ACC Stop&Go,
Rozšírený systém rozpoznávania dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť, Driver Attention Alert,
Systém sledovania mŕtveho uhlu SAM, Rozšírený systém Active Safety Brake s funkciou chodci, cyklisti,
noc, Automatické prepínanie diaľkových svetiel, Highway Driver Assist (len pre automatické prevodovky)
Zosilnená palubná jednofázová nabíjačka 7,4 kW

INTERIÉR / KOMFORT / FUNKČNOSŤ

OXFY

–

600 €

0€

Koža Nappa hnedá / Hype hnedá – sedadlá Advanced Comfort, bedrová opierka vodiča –
pneumatická, predné masážne sedadlá (8 pneumatických vankúšov), elektricky nastaviteľné sedadlo
vodiča s možnosťou uloženia polohy nastavenia, vyhrievané predné sedadlá, textilné koberčeky,
automatické naklápanie (indexácia) zrkadiel pri cúvaní + Indukčné dobíjanie mobilného telefónu –
vyžaduje kompatibilný telefón

4HFE (1)

–

–

2 000 €

Koža Nappa čierna/Hype čierna – sedadlá Advanced Comfort, bedrová opierka vodiča – pneumatická,
predné masážne sedadlá (8 pneumatických vankúšov), elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s
možnosťou uloženia polohy nastavenia, vyhrievané predné sedadlá, textilné koberčeky, automatické
naklápanie (indexácia) zrkadiel pri cúvaní + Indukčné dobíjanie mobilného telefónu – vyžaduje
kompatibilný telefón

4HFG

–

–

2 000 €

AUDIO / MULTIMÉDIA / KOMUNIKÁCIA
Indukčné dobíjanie mobilného telefónu – vyžaduje kompatibilný telefón"

E301

–

–

200 €

ConnectedCAM Citroën TM

L701

350 €

350 €

350 €

Tažné zariadenie

AQ01

650 €

650 €

650 €

Zliatinové disky kolies „ART DIAMANTÉE” – 19"

ZHJL

–

–

400 €

Zliatinové disky kolies „ART ČIERNE” – 19"

ZHNY

–

–

400 €

Pack BI–COLOR : Strecha a kryty spätných zrkadiel vo farbe Čierna PERLA NERA
(nemožné s farbou Biela Banquise a Čierna Perla Nera)

JD20

350 €

350 €

350 €

Pack COLOR SILVER : pozdĺžne strešné nosiče so spodnou lištou v striebornej farbe,
farebný prvok na Airbumpe®, orámovanie predného nárazníku

KK02

–

l

l

Pack COLOR WHITE : pozdĺžne strešné nosiče so spodnou lištou v bielej farbe,
farebný prvok na Airbumpe®, orámovanie predného nárazníku

KK04

–

100 €

100 €

Pack COLOR DEEP RED: pozdĺžne strešné nosiče so spodnou lištou v červenej farbe,
farebný prvok na Airbumpe®, orámovanie predného nárazníku

KK09

–

100 €

100 €
–

EXTERIÉR / VONKAJŠÍ VZHĽAD / ELEGANCIA

Pack COLOR SILVER: farebný prvok na Airbumpe , orámovanie predného nárazníku

ED20

l

–

Pack COLOR WHITE: farebný prvok na Airbumpe®, orámovanie predného nárazníku

ED67

100 €

–

–

Pack COLOR DEEP RED: farebný prvok na Airbumpe®, orámovanie predného nárazníku

ED71

100 €

–

–
100 €

®

Pack COLOR BLUE: farebný prvok na Airbumpe®, orámovanie predného nárazníku

ED70

100 €

100 €

Stmavené sklá zadných okien

VD09

200 €

l

l

Metalický lak karosérie

0MM0

600 €

600 €

600 €

Perleťový lak karosérie

M6N9

800 €

800 €

800 €

–

200 €

200 €

200 €

KOLESÁ
Rezervné koleso – objednávané ako PRÍSLUŠENSTVO (2)

l Štandardná výbava / – nedá sa objednať; / (1) – Dostupné len na skladových vozidlách A030; (2) – Rezervné koleso je potrebné objednať ako príslušenstvo. Cena rezervného kolesa je orientačná
a môže sa meniť v závislosti od objednaných dielov k samotnému rezervnému kolesu. Presný rozpis dielov dodávaných s rezervným kolesom a iných detailov Vám poskytne predajca.

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID

1654 – 1689 (2)

ROZMERY

1579 – 1601

917

2730
4500

2099 – 1969 (1)

853
1608 – 1630

OKRASNÉ KRYTY KOLIES A DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

Disk z ľahkej zliatiny
SWIRL diamantée, 18"

Disk z ľahkej zliatiny
SWIRL, 18"

Disk z ľakej zliatiny
ART diamantée, 19"

Disk z ľakej zliatiny
ART ČIERNY, 19"

HYBRIDNÁ TECHNOLÓGIA

Pri jazde v elektrickom režime sa zapne modrá kontrolka

Viac možností dobíjania

Sada na dobíjanie batérie

Indikátor dobíjania znázornený na združenom displeji

Tok energie: zobrazuje fungovanie hybridnej technológie Voľba jazd. režimu: elektrického, hybridného či športového

Prepínanie medzi elektromotorom a spaľovacím motorom sa
uskutočňuje automaticky, s cieľom optimálnej efektívnosti.

Zásuvka Wall Box (32 A) dobíjanie za menej ako 2 hodiny Vozidlo disponuje dojazdom 55 km až do rýchlosti135 km/h.

l Štandardná

výbava / – nedá sa objednať / (1) – Širka vozidla, šírka vozidla so sklopenými spätnými zrkadlami; (2) – S pozdĺžnymi tyčami.
Pre viac informácií o obsahu servisného kontraktu, ako aj o možnostiach inej kombinácie dĺžky kontraktu a najazdených kilometrov, kontaktujte ktoréhokoľvek predajcu CITROËN, alebo kliknite na www.citroen.sk

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRID 225 Ë-EAT8
SPAĽOVACÍ MOTOR

PureTech 180 S&S EAT8

Typ

Zážihový, preplňovaný turbodúchadlom
priame vysokotlakové vstrekovanie 16 ventilov

Palivo

benzín

Počet valcov / ventilov

4/16

Zdvihový objem

1598

Max. výkon v kW (k) pri ot./min.
Max krútiaci moment v Nm pri ot./min.
Objem nádrže (l)

133 (181)/6000
300/3000
43

ELEKTRICKÝ MOTOR
Max. výkon v kW (k) pri ot./min.
Max krútiaci moment v Nm pri ot./min.

81 (110)/2500 (predná náprava)
320 pri 500–2500

BATÉRIA
Typ batérie

Lithium Ion

Kapacita batérie (kWh)

13,2

Maximálny dojazd (NEDC/WLTP) (km)

64/50

Orientačný čas nabitia z 0 na 100 % z domácej zásuvky (8A)

približne 7 h 25 min

Orientačný čas nabitia z 0 na 100 % zo zosilnenej zásuvky (14A)

približne 4 h 15 min

Orientačný čas nabitia z 0 na 100 % z Wallbox (16A)

približne 3 h 50 min

Orientačný čas nabitia z 0 na 100 % z Wallbox (32A), vyžaduje 7,4 kW palubnú nabíjačku
Palubná nabíjačka (kW)

približne 2 hodiny
3,7 v sérii / 7,4 za príplatok

HYBRIDNÝ (KUMULOVANÝ) POHON
Max. výkon v kW (k)

166 (225)

Max krútiaci moment v Nm

360

PREVODOVKA
Typ

Automatická 8-stupňová

Systém Stop&Start

áno

PNEUMATIKY

225/55 R18, 205/55 R19

OBJEM (v dm3)
Objem batožinového priestoru po kryt (VDA) / sedadlá 2. radu max. vpredu

460/600

Objem batožinového priestoru po strechu so sklopenými zadnými sedadlami

1510

HMOTNOSŤ

(2)

(v kg)

Prevádzková hmotnosť (s vodičom)

1894

Užitočná hmotnosť

406

Maximálna povolená hmotnosť

2300

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu

750

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu

1300

Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy

3600

Počet miest na sedenie

5

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h)

225

1000 m s pevným štartom v sekundách (len vodič)

28,4

0 –100 km/h (s) (len vodič)

8,9

SPOTREBA A EMISIE

(2)

NEDC

Kombinovaná spotreba (l/100 km)

1,6

Emisie CO2 (g/km)

36

SPOTREBA A EMISIE

(2)

WLTP

Kombinovaná spotreba (l/100 km)

1,4–1,5

Emisie CO2 (g/km)

32–33

(1) – Rozmer pneumatík závisí od výbavy; (2) – Hmotnosť, spotreba a emisie závisia od úrovne výbavy a namontovanej výbavy podľa želania.
C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť výbavu a technické údaje vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Technické údaje sa môžu mierne líšiť od uvádzaných hodnôt v závislosti od modelu a výbavy vozidla. C Automobil Import, s. r. o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, tel. +421 (0)2 53 48 39 00, fax +421 (0)2 53 48 39 80,
www.citroen.sk. Podrobné informácie Vám poskytne autorizovaný predajca Citroën.
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