CITROËN PAUŠÁL
JAZDITE IHNEĎ ZA 419 €
VIAC INFO

K DISPOZÍCII AJ PLUG-IN HYBRID

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS
1. 1. 2023 — CENNÍK — VYBAVENIE — TECHNICKÉ PARAMETRE

NABÍJACIA KARTA S KREDITOM 500 € S DPH ZDARMA (1)
Verzia

FEEL

FEEL
PACK

SHINE

SHINE
PACK

Motorizácia

Prevodovka

Výkon

Cenníková
cena

ODKUPNÝ
BONUS

PRIVILEGE
BONUS

AKCIOVÁ
CENA (2)

PureTech 130 S&S

manuálna 6-st.

96 kW /131 k

28 490 €

1 500 €

1 000 €

25 990 €

PureTech 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW /131 k

30 490 €

1 500 €

1 000 €

27 990 €

BlueHDi 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW /131 k

32 490 €

1 500 €

1 000 €

29 990 €

Plug-in Hybrid 180 ë-EAT8

automatická 8-st.

133 kW /180 k

37 490 €

1 500 €

1 000 €

34 990 €

PureTech 130 S&S

manuálna 6-st.

96 kW /131 k

29 990 €

1 500 €

1 000 €

27 490 €

PureTech 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW /131 k

31 990 €

1 500 €

1 000 €

29 490 €

BlueHDi 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW /131 k

33 990 €

1 500 €

1 000 €

31 490 €

Plug-in Hybrid 180 ë-EAT8

automatická 8-st.

133 kW /180 k

38 490 €

1 500 €

1 000 €

35 990 €

Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8

automatická 8-st.

165 kW /225 k

39 990 €

1 500 €

1 000 €

37 490 €
29 490 €

PureTech 130 S&S

manuálna 6-st.

96 kW /131 k

31 990 €

1 500 €

1 000 €

PureTech 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW /131 k

33 990 €

1 500 €

1 000 €

31 490 €

BlueHDi 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW /131 k

35 990 €

1 500 €

1 000 €

33 490 €

Plug-in Hybrid 180 ë-EAT8

automatická 8-st.

133 kW /180 k

39 490 €

1 500 €

1 000 €

36 990 €

Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8

automatická 8-st.

165 kW /225 k

40 990 €

1 500 €

1 000 €

38 490 €

PureTech 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW /131 k

34 990 €

1 500 €

1 000 €

32 490 €

BlueHDi 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW /131 k

36 990 €

1 500 €

1 000 €

34 490 €

Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8

automatická 8-st.

165 kW /225 k

41 990 €

1 500 €

1 000 €

39 490 €

1000¤

1500¤

(1) Pri kúpe plug-in hybridného vozidla dostanete nabíjaciu kartu ZSE Drive s kreditom 500 € s DPH. (2) Uvedená akciová cena zahŕňa PRIVILEGE BONUS a ODKUPNÝ BONUS.
ODKUPNÝ BONUS je podmienený výkupom vozidla. CITROËN PRIVILEGE BONUS je platný len v prípade financovania vozidla cez CITROËN FINANCIAL SERVICES. CITROËN
FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytované spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Ponuka financovania s využitím Privilege Bonusu Vám bude poskytnutá predajcom
značky CITROËN.

ŠTANDARDNÁ
VÝBAVA

FARBY &
DISKY

ŠTÝLY
INTERIÉRU

VÝBAVA ZA
PRÍPLATOK

ELEKTROPRÍSLUŠENSTVO

PARAMETRE

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS 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
prepínačom a obmedzovačom ťahu
>	3x bezpečnostné trojbodové pásy vzadu,
bočné sedadlá s pyrotechnickým prepínačom
a obmedzovačom ťahu
>	Akustická a vizuálna signalizácia
nezapnutého a rozopnutého bezpečnostného
pásu vodiča, spolujazdca a 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 do kopca (Hill Start Assist)
>	Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
>	Elektrická parkovacia brzda
>	Pack BEZPEČNOSŤ: tempomat a obmedzovač
rýchlosti, systém na rozpoznávanie dopravných
značiek obmedzujúcich rýchlosť, Coffee Break
Alert, varovanie pred zrážkou pri nebezpečnom
priblížení vozidiel, Active Safety Brake,
NAVYŠE PRE PLUG-IN HYBRID
> Bezkľúčové štartovanie vozidla
> MyCitroën Assist – SOS & lokalizovaná
asistencia (mikrofón, reproduktor, karta SIM)
> 10" dotykový displej s prístupom k špecifickým
hybrid funkciám
> Rozšírený systém Active Safety Brake s funkciou
chodci, cyklisti, noc
> Systém sledovania mŕtveho uhla (2)

aktívny systém varovania proti opusteniu
jazdného pruhu
>	Tlmiče pruženia s progresívnymi hydraulickými
dorazmi
>	Zadný parkovací asistent
>	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
>	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 LED svetlomety
>	Prídavné denné svetlá s LED optikou
>	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
>	Automat. stierače "Magic Wash" s dažď. senzorom
>	Stierač zadného okna
>	Samočinné rozsvietenie svetiel za zníženej
viditeľnosti
>	Osvetlenie interiéru pre prvú (+ 2 čítačky) a druhú
radu sedadiel – žiarovky
> Predný a zadný parkovací asistent, cúvacia
kamera (2)
> Predné hmlové svetlomety s funkciou
prisvietenia do zákrut
> LED osvetlenie interiéru pre prvý (+ 2 LED
čítačky) a druhý rad sedadiel (+ 1 LED čítačka)
> Z áruka 8 rokov/160 000 km na zachovanie
minimálne 70 % kapacity batérie
> Z abudovaná palubná nabíjačka

FEEL PACK — NAVYŠE K VÝBAVE FEEL
>	Predný a zadný park. asistent, cúvacia kamera (2)
>	Bezkľúčové štartovanie vozidla
> Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
s automatickou clonou
> Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
s integrovanými LED smerovými svetlami
a LED osvetlením boku karosérie

> Z atmavené sklá zadných okien
> Predné hmlové svetlomety s funkciou prisvietenia
do zákrut
> Interiér WILD BLACK: Mix látka FLAMINE čierna +
TEP NIXON, Sedadlá Advanced Comfort
> Zliatinové disky kolies "PULSAR" – 18"

>	Osvetlenie batožinového priestoru
>	Automatické zhasínanie svetlometov
(funkcia "Guide Me Home")
>	12" digitálny združený prístroj s možnosťou
personalizácie
>	MyCitroën Play Plus FM/DAB (6x repro) – Dotykový
8" displej + Hands free Bluetooth® + Mirror Screen
(Apple Car Play / Android Auto)
>	3 samostatné sklopné a posuvné (150 mm) sedadlá
v 2. 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
>	Kryt 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
> Dvojpolohová podlaha v batožinovom priestore
(nie pre Plug-in Hybird)
> Súprava pre bezdemontážnu opravu defektu
pneumatiky
> LED uvítacie osvetlenie, priestor pre nohy +
držiak nápojov
>Z
 liatinové disky kolies "SWIRL" – 18"
>F
 arba – nemetalická lak Biela BANQUISE
>P
 ack COLOR BLACK: farebný prvok na Airbumpe®
a na prednom nárazníku
(On Board Charger) 3,7 kW + zásuvka
Type 2 + nabíjací kábel (výkon 1,8 kW, 8A)
pre pripojenie v domácej 230 V sieti
> Ovládač voľby jazd. režimu (Electric/Hybrid/
Sport)
> Odkladací priestor v podlahe batožinového
priestoru pre odloženie kábla
> Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
s automatickou clonou

NAVYŠE PRE PLUG-IN HYBRID
> MyCitroën Drive Plus na 10'' dotykovom
displeji: Navigačný systém 3D s integrovanou
mapou Európy a hlasovým ovládaním, rádio
FM/DAB (6x repro + Hands-free Bluetooth +
Mirror Screen)

SHINE — NAVYŠE K VÝBAVE FEEL PACK
>	Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla
>	Pack DRIVE ASSIST: Rozšírený systém
rozpoznávania dopravných značiek, Driver
Attention Alert, automatické prepínanie diaľkových
svetiel, Rozšírený systém Active Safety Brake
s funkciou chodci, cyklisti, noc, Systém sledovania
mŕtveho uhla SAM
> Adaptívny tempomat a obmedzovač rýchlosti
s funkciou ACC Stop & Go (len pre automatickú
prevodovku)
> MyCitroën Assist – SOS & lokalizovaná asistencia
(mikrofón, reproduktor, karta SIM)

> MyCitroën Drive Plus na 10" dotykovom displeji:
Navigačný systém 3D s integrovanou mapou
Európy a hlasovým ovládaním, rádio FM/DAB
(6x repro + Hands-free Bluetooth + Mirror Screen)
> Vrstvené akustické sklá bočných predných okien (1)
> LED osvetlenie interiéru pre prvý (+ 2 LED čítačky)
a druhý rad sedadiel (+ 1 LED čítačka)
> Hliníkové pedále a opierka nohy
> Okrasné lišty prahov dverí v nerezovom prevedení
s označením Citroën
> Pozdĺžne strešné nosiče čierne
> Pack COLOR CHROME: farebný prvok na

Airbumpe® a na prednom nárazníku
> I nteriér URBAN BLACK: Mix Alcantara čierna
+ látka s efektom kože (TEP) čierna, Sedadlá
Advanced Comfort, Predné a zadné textilné
koberčeky
NAVYŠE PRE PLUG-IN HYBRID
> Vrstvené akustické sklá bočných
predných okien

SHINE PACK — NAVYŠE K VÝBAVE SHINE
>	Highway Driver Assist
> Vyhrievané predné sedadlá
> Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
> Zliatinové disky kolies "ART DIAMANTÉE" – 19"
(nie pre Plug-in Hybrid)

> Vrstvené akustické sklá bočných predných okien
> Interiér METROPOLITAN BLACK: Mix kože
CLAUDIA čierna + TEP NIXON, Sedadlá Advanced
Comfort, Predné a zadné textilné koberčeky

NAVYŠE PRE PLUG-IN HYBRID
> Zliatinové disky kolies "T&N DIAMANTÉE" –
19"

NA ÚVODNÚ STRANU
(1) – V sérii len na vozidlách s modelovým rokom A050. (2) – V sérii len na vozidlách od modelového roku A052.

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS FARBY — DISKY
6 FARIEB KAROSÉRIE

BIELA BLANQUISE

ČIERNA PERLA NERA (M)

MODRÁ ECLIPSE (M)

SIVÁ ARTENSE (M)

SIVÁ PLATINIUM (M)

BIELA NACRÉ (P)

PACK BI-COLOR / ČIERNA STRECHA

BIELA NACRÉ (P)

MODRÁ ECLIPSE (M)

SIVÁ ARTENSE (M)

SIVÁ PLATINIUM (M)

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

FAREBNÉ ŠTÝLY / PACK COLOR

PACK COLOR CHROME

PACK COLOR BLACK

PACK COLOR BLUE

DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
ELLIPSE 17”

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
SWIRL 18”

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
PULSAR 18”

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
ART DIAMANTÉE
19”/T & N DIAMANTÉE 19”

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
ART ČIERNY
19”/T & N ČIERNY 19"

NA ÚVODNÚ STRANU

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS ŠTÝLY INTERIÉRU

ŠTANDARDNÝ INTERIÉR
LÁTKA SILICA ŠEDÁ (v sérii pre Feel)

INTERIÉR WILD BLACK
(v sérii pre Feel Pack)

INTERIÉR URBAN BLACK
(v sérii pre Shine)

INTERIÉR METROPOLITAN BLACK
(v sérii pre Shine Pack)

INTERIÉR HYPE BLACK

NA ÚVODNÚ STRANU

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS VÝBAVA ZA PRÍPLATOK
kód opcie

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

Pack BEZPEČNOSŤ PLUS: Tempomat a obmedzovač rýchlosti, Systém rozpoznávania
dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť, Coffee Break Alert, Varovanie pred zrážkou
pri nebezpečnom znížení odstupu vozidiel, Aktívny systém varovania pred neúmyselným
opustením jazdného pruhu, Rozšírený systém Active Safety Brake s funkciou chodci, cyklisti,
noc, Systém sledovania mŕtveho uhla SAM, Predný a zadný parkovací asistent

ZVFQ

500 € / l (1)

300 € / l (1)

–

–

Pack DRIVE ASSIST (len pre automatické prevodovky): Adaptívny Tempomat a obmedzovač
rýchlosti s funkciou ACC Stop&Go, Rozšírený systém rozpoznávania dopravných značiek
obmedzujúcich rýchlosť, Coffee Break Alert, Driver Attention Alert, Varovanie pred zrážkou
pri nebezpečnom znížení odstupu vozidiel, Aktívny systém varovania pred neúmyselným
opustením jazdného pruhu, Rozšírený systém Active Safety Brake s funkciou chodci, cyklisti,
noc, Automatické prepínanie diaľkových svetiel, Systém sledovania mŕtveho uhla SAM, Predný
a zadný parkovací asistent

ZVFN

1 000 € /
400 € (1)

550 € /
400 € (1)

l

–

Pack DRIVE ASSIST (len pre manuálne prevodovky): Adaptívny Tempomat a obmedzovač
rýchlosti, Rozšírený systém rozpoznávania dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť, Coffee
Break Alert, Driver Attention Alert, Varovanie pred zrážkou pri nebezpečnom znížení odstupu
vozidiel, Aktívny systém varovania pred neúmyselným opustením jazdného pruhu, Rozšírený
systém Active Safety Brake s funkciou chodci, cyklisti, noc, Automatické prepínanie diaľkových
svetiel, Systém sledovania mŕtveho uhla SAM, Predný a zadný parkovací asistent

ZVF0

1 000 €

700 €

l

–

Pack Drive Assist PLUS (len pre automatické prevodovky): Adaptívny Tempomat
a obmedzovač rýchlosti s funkciou ACC Stop&Go, Rozšírený systém rozpoznávania
dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť, Coffee Break Alert, Driver Attention Alert,
Varovanie pred zrážkou pri nebezpečnom znížení odstupu vozidiel, Aktívny systém varovania
pred neúmyselným opustením jazdného pruhu, Systém sledovania mŕtveho uhla SAM,
Rozšírený systém Active Safety Brake s funkciou chodci, cyklisti, noc, Automatické prepínanie
diaľkových svetiel, Highway Driver Assist

ZVFP

–

800 € /
600 € (1)

200 €

l

MyCitroën Assist – SOS & lokalizovaná asistencia (mikrofón, reproduktor, karta SIM)

YR07

250 € / l (1)

250 € / l (1)

l

l

Predný a zadný parkovací asistent
> obsahuje predné hmlové svetlomety

WY23

400 € / – (1)

–

–

–

Predný a zadný parkovací asistent, cúvacia kamera
> obsahuje predné hmlové svetlomety

WY24

500 € / l (1)

l

l

l

Pack Park Assist: Parkovacia kamera "Vision 360"

WY25

–

–

300 €

300 €

Grip Control s funkciou Hill assist descent
> možné len pre automatické prevodovky
> nemožné pre Plug-in Hybrid

UF02

350 €

350 €

350 €

350 €

Predné hmlové svetlomety s funkciou prisvietenia do zákrut

PR03

200 € / l (1)

l

l

l

Bezkľúčové štartovanie
> obsahuje predné hmlové svetlomety
> obsahuje predný a zadný parkovací asistent

YD02

500 € / l (1)

l

–

–

Bezkľúčový prístup a štartovanie

YD04

–

200 €

l

l

Elektricky vyhrievané predné sklo (nemožné pre Plug-in Hybrid)

LW02

200 €

200 €

200 €

200 €

Hands Free otváranie zadných výklopných dverí

MO02

–

–

400 €

400 €

E301

–

–

200 €

200 €

WLIU

1 000 € /
550 € (1)

1 000 € / l (1)

l

l

Vyhrievané predné sedadlá
> pri interiéri URBAN BLACK (0JFD) a METROPOLITAN BLACK (TKFF) obsahuje elektricky
nastaviteľné sedadlo vodiča bez možnosti uloženia nastavenia
> v sérii pre interiér HYPE BLACK (U0FO)

NA01

250 €

350 €

350 €

l

Vyberateľná oddeľovacia sieť batožinového priestoru

NM01

150 €

150 €

150 €

150 €

Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

RL05

100 € / l (1)

l

l

l

Vrstvené akustické sklá bočných predných okien

SO07

– / 100 € (1)

– / 100 € (1)

– / l (1)

l

Interiér WILD BLACK:
> Mix látka FLAMINE čierna + TEP NIXON
> Sedadlá Advanced Comfort

V4FC

350 €

l

–

–

Interiér URBAN BLACK:
> Mix Alcantara čierna + látka s efektom kože (TEP) čierna
> Sedadlá Advanced Comfort
> Predné a zadné textilné koberčeky

0JFD

–

600 €

l

0€

BEZPEČNOSŤ / PODPORA RIADENIA

KOMFORT / FUNKČNOSŤ

Indukčné dobíjanie mobilného telefónu (vyžaduje kompatibilný telefón)

MULTIMÉDIÁ / NAVIGÁCIA
MyCitroën Drive Plus na 10" dotykovom displeji: Navigačný systém 3D s integrovanou mapou
Európy a hlasovým ovládaním, rádio FM/DAB (6x repro + Hands-free Bluetooth + Mirror Screen),
MyCitroën Assist

INTERIÉR / SEDADLÁ

(1) – Platné len pre Plug-in Hybrid / l štandardná výbava / – nedá sa objednať
C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku
na finančnú kompenzáciu. Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný.

POKRAČOVANIE

>

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS VÝBAVA ZA PRÍPLATOK
kód opcie

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

Interiér METROPOLITAN BLACK:
> Mix kože CLAUDIA čierna + TEP NIXON
> Sedadlá Advanced Comfort
> Predné a zadné textilné koberčeky

TKFF

–

–

0€

l

Interiér HYPE BLACK:
> Mix perforovaná koža PALOMA čierna + koža NAPPA modrá
> Sedadlá Advanced Comfort
> Bedrová opierka vodiča - pneumatická
> Predné masážne sedadlá (8 pneumatických vankúšikov)
> Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s možnosťou uloženia polohy nastavenia
> Vyhrievané predné sedadlá
> 2x výškovo a pozdĺžne nastaviteľné hlavové opierky vpredu
> Predné a zadné textilné koberčeky
> Automatické naklápanie (indexácia) zrkadiel pri cúvaní
> Indukčné dobíjanie mobilného telefónu – vyžaduje kompatibilný telefón

U0FO

–

–

1 500 €

1 500 €

EXTETRIÉR / VONKAJŠÍ VZHĽAD / ELEGANCIA
Panoramatické otvárateľné strešné okno s elektrickou slnečnou clonou

OK02

–

–

1 000 €

1 000 €

Tažné zariadenie

AQ01

600 €

600 €

600 €

600 €

Zatmavené sklá zadných okien

VD09

200 €

l

l

l

Metalický lak karosérie

0MM0

600 €

600 €

600 €

600 €

Perleťový lak karosérie

M6N9

800 €

800 €

800 €

800 €

Pack Bi-Color: strecha vo farbe čierna PERLA NERA (nemožné s farbou biela Banquise
a čierna Perla Nera)

JD20

350 €

350 €

350 €

350 €

Pozdĺžne strešné nosiče čierne

KK10

–

200 €

l

l

Pack COLOR CHROME: farebný prvok na Airbumpe® a na prednom nárazníku, predné hmlové
svetlomety

ED38

300 € /
100 € (1)

100 €

l

l

Pack COLOR BLACK: farebný prvok na Airbumpe® a na prednom nárazníku

ED44

l

l

100 €

100 €

Pack COLOR BLUE: farebný prvok na Airbumpe® a na prednom nárazníku,
predné hmlové svetlomety

ED73

300 € /
100 € (1)

100 €

100 €

100 €

Pack Style BLACK:
> Pack Bi-Color
> Pack COLOR BLACK
> Hliníkové disky kolies "ART ČIERNE" – 19''
(nemožné pre Plug-in Hybridné verzie)

J5U2

–

–

700 €

400 €

Pack Style BLACK:
> Pack Bi-Color
> Pack COLOR BLACK
> Hliníkové disky kolies "T&N ČIERNE" - 19''
(len pre Plug-in Hybridné verzie)

J5U3

–

–

700 €

400 €

Hliníkové disky kolies ART DIAMANTÉE – 19" (nie pre Plug-in Hybrid)

ZHJL

–

–

400 €

l

Hliníkové disky kolies ART ČIERNE – 19" (nie pre Plug-in Hybrid)

ZHNY

–

–

400 €

0€

Hliníkové disky kolies PULSAR – 18"

ZHXI

–

l

l

– / 0 € (1)

Hliníkové disky kolies T&N DIAMANTÉE – 19" (len pre Plug-in Hybrid)

ZHY8

–

–

400 €

l

Hliníkové disky kolies T&N ČIERNE – 19" (len pre Plug-in Hybrid)

ZHY9

–

–

400 €

0€

Nabíjací jednofázový kábel režimu 3 pre rýchlonabíjaciu stanicu so zásuvkou T2 (Wallbox),
dĺžka 6 m

7S02

400 €

400 €

400 €

400 €

Zosilnená palubná jednofázová nabíjačka (On Board Charger) 7,4 kW

LZ02

500 €

500 €

500 €

500 €

KOLESÁ

BATÉRIA / NABÍJANIE (LEN PRE PLUG-IN HYBRID)

(1) – Platné len pre Plug-in Hybrid / l štandardná výbava / – nedá sa objednať
C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia
a bez nároku na finančnú kompenzáciu. Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný.

NA ÚVODNÚ STRANU

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO CITROËN

NABÍJANIE
Citroën C5 Aircross Hybrid je vybavený zabudovanou
jednofázovou nabíjačkou s výkonom až 3,7 kW,
alebo zosilnenou palubnou nabíjačkou dostupnou
za príplatok s výkonom až 7,4 kW. Môžete nabíjať
doma striedavým prúdom (AC 230 V).
Pre optimalizáciu nabíjania je vozidlo
vybavené účinným a dômyselným systémom
termomanagementu, ktorý podľa potreby
automaticky chladí alebo zohrieva batériu.

1 - nabíjacia stanica 3-fázová, 16 A, 11 kW,
SMART
2 - zásuvka Typ 2
3 - prenosná nabíjacia súprava do výkonu
až 22 kW
4 - kábel jednofázový, 7,4 kW
5 - kábel trojfázový, 22 kW
6 - odkladacia taška Citroën

2

1

3

4
WALLBOXY & NABÍJACIE KÁBLE
Ponuka WallBoxov a nabíjacích káblov je
skutočne široká a vy si určite vyberiete
presne to, čo potrebujete. Pri výbere
vhodného WallBoxu je dobré zvážiť aké
vozidlá na ňom budete nabíjať - rovnaký
WallBox je možné použiť na Hybridné
vozidlá ( jednofázová nabíjačka), ale aj
na 100 % elektromobily, kedy sa použijú
všetky 3 fázy. Nabíjanie je jednoduché –
skúste to sami !

5

6

POKRAČOVANIE

>

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO CITROËN
kód

AKCIOVÁ CENA

WallBox, 5 m fixný kábel 1 fáza – 16 A – nabíjací výkon 3,7 kW

98 356 625 80

od 769 €

WallBox, 5 m fixný kábel 1 fáza – 32 A – nabíjací výkon 7,4 kW

98 479 976 80

od 803 €

WallBox, 6 m fixný kábel 3 fázy – 16 A – nabíjací výkon 11 kW

98 356 629 80

od 926 €

WallBox SMART *, 6m fixný kábel 3 fázy – 16 A – nabíjací výkon 11 kW

98 356 627 80

od 1 235 €

WallBox SMART *, bez kábla 3 fázy – 32 A – nabíjací výkon 22 kW

98 356 626 80

od 1 146 €

kód

AKCIOVÁ CENA

Kábel režimu 2, 1 fáza, 8 A, nabíjací výkon až 1,8 kW, 6 metrov
pre pripojenie do domácej zásuvky (230V) Dodaný štandardne ku každému elektrickému vozidlu

98 444 688 80

od 452 €

Zosilnený kábel režimu 2, 1 fáza, 14 A, nabíjací výkon až 3,6 kW, 6 metrov
pre pripojenie do domácej 230V zásuvky (plný výkon iba po pripojení do Legrand Green’up zásuvky)

98 444 662 80

od 555 €

Kábel režimu 3, 1 fáza, nabíjací výkon až 7,4 kW, 32 A, 6 metrov
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej)

98 446 811 80

od 292 €

Kábel režimu 3, 3 fázy, nabíjací výkon až 11 kW, 3 x 16 A, 6 metrov
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej)

98 446 812 80

od 287 €

Kábel režimu 3, 3 fázy, nabíjací výkon až 22 kW, 3 x 32 A, 7 metrov
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej)

98 446 814 80

od 397 €

Prenosná nabíjacia súprava do výkonu až 22 kW
Súprava s nabíjacou jednotkou IC-CPD, max, 22 kW, konektor typu 2 pre vozidlo a 3 adaptéry pre pripojenie
k elektrickej sieti (Typ 2 alebo CEE16 3-pólová zásuvka alebo CEE7/7 bežnej 230 V zásuvky)

98 357 837 80

od 1 215 €

Taška na nabíjacie káble Citroën

98 378 567 80

od

50 €

Taška na nabíjacie káble univerzálna

98 357 451 80

od

60 €

WALLBOXY — DOMÁCE NABÍJACIE STANICE

Zariadenie vyžaduje odbornú montáž vyškoleným elektrikárom pre tento typ inštalácií..
* SMART aplikácia EVBOX Connect je spoplatnená.

NABÍJACIE KÁBLE

NA ÚVODNÚ STRANU

Ceny sú uvedené vrátane DPH vo výške 20 %.

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRE

1 579 – 1 601

1 608 – 1 630

1 654 – 1 689

2 099 – 1 969

917

2 730

853

4 500

POKRAČOVANIE

>

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRE
PLUG-IN HYBRIDNÉ MOTORY
PLUG-IN HYBRID 180 Ë-EAT8
PureTech 150 S&S EAT8

PLUG-IN HYBRID 225 Ë-EAT8
PureTech 180 S&S EAT8

SPAĽOVACÍ MOTOR
Typ

Zážihový, preplňovaný turbodúchadlom
priame vysokotlakové vstrekovanie 16 ventilov

Palivo

benzín

benzín

Počet valcov / ventilov

4/16

4/16

Zdvihový objem

1598

1598

110 (150)/4250

133 (181)/6000

250/1750

300/3000

n/a

43

81 (110)/2500 (predná náprava)

81 (110)/2500 (predná náprava)

320 pri 500–2500

320 pri 500–2500

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

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

BATÉRIA
Typ batérie
Kapacita batérie (kWh)
Maximálny dojazd (WLTP) (km)
Orientačný čas nabitia z 0 na 100 % z domácej zásuvky (8A)

Lithium Ion

Lithium Ion

12,4

13,2 (3) / 14,2

58

64 / 56 (3)

približne 7 h 25 min

približne 7 h 25 min

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

približne 4 h 15 min

približne 4 h 15 min

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

približne 3 h 50 min

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

približne 2 hodiny

3,7 v sérii / 7,4 za príplatok

3,7 v sérii / 7,4 za príplatok

133 (180)

166 (225)

360

360

Automatická 8-stupňová

Automatická 8-stupňová

HYBRIDNÝ (KUMULOVANÝ) POHON
Max. výkon v kW (k)
Max krútiaci moment v Nm

PREVODOVKA
Typ
Systém Stop&Start

áno

áno

225/55 R18, 205/55 R19

225/55 R18, 205/55 R19

460/600

460/600

1510

1510

Prevádzková hmotnosť (s vodičom)

n/a

1845

Užitočná hmotnosť

n/a

455

Maximálna povolená hmotnosť

n/a

2300

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu

n/a

750

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu

n/a

1300

Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy

n/a

3600

Počet miest na sedenie

n/a

5

PNEUMATIKY
OBJEM (v dm3)
Objem batožinového priestoru po kryt (VDA) / sedadlá 2. radu max. vpredu
Objem batožinového priestoru po strechu so sklopenými zadnými sedadlami

HMOTNOSŤ (2) (v kg)

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h)

n/a

225

1000 m s pevným štartom v sekundách (len vodič)

n/a

28,4

0 – 100 km/h (s) (len vodič)

n/a

8,7

Kombinovaná spotreba (l/100 km)

1,5

1,4–1,5

Emisie CO2 (g/km)

35

31–33

SPOTREBA A EMISIE

(2)

WLTP

(1) – Rozmer pneumatík závisí od výbavy. (2) – Hmotnosť, spotreba a emisie závisia od úrovne výbavy a namontovanej výbavy podľa želania. (3)
– Údaj platný pre vozidlá s modelovým rokom A050. n/a – hodnoty neboli potvrdené výrobcom v čase vydania cenníka, budú doplnené neskôr.
Ohľadom rozmerov sériovo dodávaných pneumatík a alternatívnych rozmerov pneumatík povolených v závislosti od typového schválenia sa
informujte u Vášho predajcu. Motorizácie nemusia mať povolené všetky uvedené rozmery pneumatík. Technické parametre sú informatívne
a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu.

POKRAČOVANIE

>

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRE
SPAĽOVACIE MOTORY

Typ
Palivo

PureTech 130 S&S

PureTech 130 S&S EAT8

BlueHDi 130 S&S EAT8

Zážihový, preplňovaný
turbodúchadlom,
priame vysokotlakové vstrekovanie,
12 ventilov

Zážihový, preplňovaný
turbodúchadlom,
priame vysokotlakové vstrekovanie,
12 ventilov

Vznetový, preplňovaný
turbodúchadlom,
priame vysokotlakové vstrekovanie,
16 ventilov
nafta

benzín

benzín

Počet valcov / ventilov

3/12

3/12

4/16

Zdvihový objem

1199

1199

1499

77 x 90,5

77 x 90,5

75 x 84,8

96 (131)/5500

96 (131)/5500

96 (131)/
3750

Vŕtanie x zdvih v mm
Max. výkon v kW EHK (k DIN) pri ot/min
Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min
Prevodovka

230/1750

230/1750

300/1750

Manuálna 6-stupňová
Stop&Start

Automatická 8-stupňová
Stop&Start

Automatická 8-stupňová
Stop&Start

Posilňovač riadenia s variabilným účinkom

séria

PODVOZOK / BRZDY / PNEUMATIKY
Predná náprava

Nezávislé zavesenie kolies typ pseudo Mac Pherson s trojuholníkovými ramenami, vinuté pružiny,
tlmiče s progresívnymi hydraulickými dorazmi, stabilizátor

Zadná náprava

Deformovateľná traverza, vinuté pružiny + tlmiče s progresívnym hydraulickým dorazom

Brzdy predné
Brzdy zadné
Pneumatiky v závislosti od výbavy (1)

Kotúčové chladené
Kotúčové

Kotúčové

Kotúčové

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

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

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

5

5

OBJEM (v dm3)
Počet miest

5

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

580/720

Objem batožinového priestoru po strechu
so sklopenými zadnými sedadlami

1630

HMOTNOSŤ (2) (v kg)
Prevádzková hmotnosť (s vodičom)

1483

1505

Užitočná hmotnosť

467

475

1567
464

Maximálna povolená hmotnosť

1950

1980

2030

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu

740

740

750

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu

1350

1300

1250

Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy

3300

3280

3280

Maximálna rýchlosť (km/h)

195

188

189

1000 m s pevným štartom v sekundách (len vodič)

31,9

31,7

32,3

0 – 100 km/h (s) (len vodič)

10,5

10,3

10,6

VÝKON

SPOTREBA A EMISIE (3) WLTP
Kombinovaná spotreba (l/100 km)
Emisie CO2 (g/km)
Objem nádrže (l)

6,1 – 6,2

6,5 – 6,7

5,2 – 5,3

140 – 142

147 – 151

136 – 139

53

(1) – Motorizácie nemusia mať povolené všetky uvedené rozmery pneumatík; (2) – Hmotnosť, spotreba a emisie závisia od úrovne výbavy a namontovanej výbavy podľa želania.
n/a – hodnoty neboli potvrdené výrobcom v čase vydania cenníka, budú doplnené neskôr.
Ohľadom rozmerov sériovo dodávaných pneumatík a alternatívnych rozmerov pneumatík povolených v závislosti od typového schválenia sa informujte u Vášho predajcu. Motorizácie
nemusia mať povolené všetky uvedené rozmery pneumatík. Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu.

Akcia platí od 1. 1. do 30. 4. 2023. Uvedená akcia je platná pre vozidlá s modelovým rokom A050, A052 a A054.
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. Ponuku 4-ročnej
záruky ZDARMA a ODKUPNÝ BONUS nie je možné kombinovať s flotilovými podmienkami. Využívanie služby 8-ročná asistencia je viazané 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. Viac informácií poskytne autorizovaný predajca na vyžiadanie. Ceny sú
uvedené vrátane DPH. Obrázky vozidiel sú ilustračné.

NA ÚVODNÚ STRANU

