NOVÉ SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

Multižánrový umělec Le Tone
se proslavil v devadesátých
letech hudebním hitem ve
stylu French Touch „Joli
Dragon“. Skládání muziky se
věnoval 15 let, ale postupně
ho stále více přitahovaly
ilustrace. Některé z jeho prací
byly k vidění mimo jiné i v galerii Centre
Pompidou. Le Tone obdivuje umělce, kteří
pracují s barvou, ale sám upřednostňuje
černobílé kresby, které používá k vyprávění
jednoduchých příběhů zachycených ve svých
zápisnících.

1974

2019

CITROËN uvádí model CX.
Tento výjimečný vůz, který
kombinuje různé inovace značky,
nabízí uložení motoru
a převodovky vpředu,
hydropneumatický podvozek
s možností elektronického
přizpůsobení, zadní konkávní
okno a futuristickou palubní
desku. Tyto inovace mu zajistí
vynikající prodeje.

Koncepční elektromobil 19_19 se
vyznačuje unikátním designem,
přičemž inspiraci čerpá v leteckém
průmyslu. Podvozek s inteligentním
odpružením poskytuje maximální
komfort jízdy, díky čemuž se posádka
vozu cítí jako v bavlnce. Tento
jedinečný elektromobil nabízí dojezd až
800 km, autonomní řízení a služby
osobního asistenta.

1934
Seznamte se s výjimečnými
modely, které utvářejí historii
značky CITROËN – od roku 1919
až po současnost.
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CITROËN mění zažité představy
o automobilu a přichází s revolučním
modelem Traction Avant. Již samotný
název odhaluje inovaci, kterou tento
model přináší: pohon předních kol.

1939

CITROËN uvádí na trh model Tub, který
v rámci své moderní koncepce nabízí mimo
jiné i boční posuvné dveře. Od roku 1948
se jeho nástupcem stává model H.

1948

Na trh přichází legendární
a nezapomenutelný 2 CV –
ekonomický a spolehlivý vůz,
který v naprostém pohodlí
přepraví 4 osoby a náklad
o váze až 50 kg.

1955

CITROËN DS, jehož aerodynamické linie
dodnes přitahují pozornost, je poprvé
představen na autosalonu v Paříži v roce
1955. Futuristický vzhled z dílny designéra
Flaminia Bertoniho mu vynesl přezdívku
Létající talíř.

1968

Doba si žádá lehké a snadno
ovladatelné vozy jako jsou Ami 6
a Dyane, ale objevuje se také
originální Méhari, vůz do náročného
terénu vhodný pro jakékoliv využití.

1970

Díky svému modernímu a elegantnímu designu
zůstane GS dlouho jedním z nejaerodynamičtějších
a nejpohodlnějších vozů na trhu. Sedanu vybaveného
vzduchem chlazeným čtyřválcovým motorem
a hydropneumatickým odpružením se prodá téměř
2,5 milionu kusů.
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CITROËN
PRO KAŽDÉHO
Ve městě i při výletech do přírody oceníte
pohodlí a pohodu na cestách!
To vše jsou hodnoty, které jsou značce
CITROËN vlastní.

CITROËN C3

NOVÉ SUV
CITROËN C3 AIRCROSS
CITROËN C4

CITROËN Ë-C4
100% ELEKTRICKÝ

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO

(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI M)

(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI XL)

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV CITROËN
C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
PLUG-IN HYBRID

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI XS)

(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI M)

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ
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MODELOVÁ ŘADA

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

CITROËN SPACETOURER
(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI XL)

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ
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11 HLAVNÍCH
PŘEDNOSTÍ
NOVÉ KOMPAKTNÍ SUV

Nový design vyjadřující vyhraněnou osobnost
a robustnější vzhled.
STRANA 10 –13

PŘIZPŮSOBENÍ

Nové barvy karoserie a nové barevné pakety
pro až 70 možných kombinací.
STRANA 14 –17

PROSKLENÁ PANORAMATICKÁ
OTEVÍRATELNÁ STŘECHA
Výjimečně prosvětlená kabina a pocit většího prostoru.
STRANA 20 –21

SEDADLA ADVANCED KOMFORT
Inovativní sedadla v kombinaci
se 3 novými interiéry.
STRANA 22 –23

PROSTORNOST

Jeden z nejprostornějších interiérů
ve své kategorii.
STRANA 24 –25

VARIABILITA

Posuvná dělená lavice a objem
zavazadelníku až 520 l.

STRANA 26 –27

GRIP CONTROL S FUNKCÍ
HILL ASSIST DESCENT
Výborné jízdní vlastnosti na jakémkoli povrchu
a rychlost pod kontrolou i ve strmých svazích.

STRANA 32 -33

BAREVNÝ HEAD-UP
DISPLEJ

Užitečné informace vždy na očích, aniž by
bylo nutné odvrátit pozornost od vozovky.
STRANA 34 –35

KONEKTIVITA

Nový 9" dotykový displej, přehledný
a dobře čitelný.
STRANA 36 –37

12 ASISTENČNÍCH
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ
Active Safety Brake, Park Assist…
pro ještě bezpečnější cestování.
STRANA 38 – 41

ŠESTISTUPŇOVÁ
AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA

A efektivní benzinové motory PureTech
nebo dieselové BlueHDi.
STRANA 42 – 45
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DESIGN
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
TECHNOLOGIE
VÝBAVA

Naskenujte si tento kód
svým chytrým telefonem
a podívejte se na videa s novým
SUV CITROËN C3 AIRCROSS.
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DES
IGN
INOVATIVNÍ

Nové SUV CITROËN C3 Aircross je velmi moderní a osobitý vůz, který je
vybavený technologiemi nejnovější generace. Inovovaná příď získává dynamičtější
vzhled díky novému světelnému podpisu. Výrazný stříbrný deflektor nárazníku,
nová maska s originálním vzorem a dvojitá chromovaná lišta, která vychází z loga
a vede až k LED světlometům… to vše dodává vozu na robustnosti.
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OSOBITÝ
CHARAKTER

Nové LED světlomety

Nové SUV CITROËN C3 Aircross je okamžitě
identifikovatelné díky vysoké horizontální kapotě,
prostornému interiéru a četným ochranným prvkům.
Získává robustnější a na první pohled bezpečnější vzhled,
který jej neomylně řadí mezi kompaktní SUV. Velké
prosklené plochy pomáhají zdůraznit jeho výraznou
a jedinečnou osobnost.

Nová kola Origami 17"
12 DESIGN
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2
BARVY

STŘECHY

70
BAREVNÝCH 7
KOMBINACÍ

BAREV
KAROSERIE

Přizpůsobit nové SUV CITROËN C3 Aircross
jakýmkoli představám je možné díky 7 nabízeným
barvám karoserie, 2 barevným variacím střechy
a 4 barevným paketům. A pro ještě větší možnost
odlišení lze doladit i takové detaily jako jsou barevné
dekory na předním spoileru, různobarevné kryty
vnějších zpětných zrcátek nebo dekory zadních
postranních okének s motivem pruhů či bez něj.
Navíc jsou k dispozici nová kola z lehkých slitin, volit
je možné mezi černě lakovanými nebo s výbrusem.
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4
BAREVNÉ
PAKETY
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STANDARDNÍ INTERIÉR
Designově čistý styl nabízí standardní provedení
interiéru s látkovým čalouněním sedadel Mica
Grey v kombinaci s šedou palubní deskou.

MODRÝ INTERIÉR URBAN*
Sportovně laděný interiér vkusně kombinuje
modrou textilii s modrou koženkou, která se
objevuje rovněž na dekoru palubní desky.
V horní části opěradel je na dekoračním pruhu
jasně patrný vzor s miniaturami loga CITROËN.

INTERIÉR METROPOLITAN GRAFIT*
Vytříbený a stylový interiér kombinuje černou
koženku s šedou látkou, kterou nacházíme rovněž
na dekoru palubní desky. Horní část opěradel
zdobí pás v barvě světlého dřeva. Dokonalé
celkové zpracování je umocněno originálním
prošíváním ve tvaru loga CITROËN.
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PROVEDENÍ
INTERIÉRU
Interiér nového SUV CITROËN C3 Aircross nachází inspiraci
v cestování, módě a nábytku. V nabídce jsou čtyři různá provedení
interiéru, z nichž každý poskytuje úžasnou atmosféru, díky které si
cestující budou připadat jako v obývacím pokoji.

ŠEDÝ INTERIÉR HYPE*
Vytříbený a luxusní interiér kombinuje
šedozelenou kůži na sedadlech a na dekoru
palubní desky s černou umělou kůží. Ozdobné
pruhy v horní části opěradel mají nový prošívaný
vzor evokující logo CITROËN.
*K dispozici na přání ve spojení se sedadly Advanced Comfort.
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KOM
FORT
ABSOLUTNÍ POHODLÍ

CITROËN vytváří podmínky pro maximální pohodlí všech cestujících. Pod označením
CITROËN ADVANCED COMFORT® se skrývají nová inovativní řešení a inteligentní
technologie, které si kladou za cíl zajistit celkovou fyzickou i psychickou pohodu posádky.
Po zvážení veškerých očekávání našich zákazníků jsme se vydali směrem, který zohledňuje
odvahu a pokrok značky CITROËN s ohledem na jízdní komfort. Zaměřuje se na tyto
základní oblasti: intuitivní ovládání a akustický komfort, praktičnost interiéru, pohodlí
a uživatelsky vstřícné technologie.

ODSTRANIT
NEPŘÍJEMNÉ VJEMY

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

USNADNIT
ŽIVOT NA PALUBĚ

ULEVIT

OD PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

POUŽÍVAT
INTUITIVNĚ
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PROSKLENÁ

PANORAMATICKÁ
STŘECHA

Rozměrné prosklené plochy a velká otevíratelná střecha
příjemně prosvětlují interiér a poskytují řidiči i jeho
spolucestujícím pocit absolutního pohodlí, ať je střecha
otevřená či zavřená. Prosklená střecha stejně jako
zatemňovací clona se ovládá velmi jednoduše pomocí dvou
tlačítek dostupných z předních sedadel. V kategorii SUV se
jedná o naprosto unikátní výbavu. Pro ještě větší pohodlí
mohou být okna zadních sedadel nového SUV CITROËN
C3 Aircross vybavena slunečními clonami.*
*Podle zvolené verze k dispozici na přání.
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SEDADLA

ADVANCED
COMFORT
Abyste se na cestách cítili stejně dobře jako doma, je nyní
nové SUV CITROËN C3 Aircross vybaveno unikátními
sedadly inspirovanými světem nábytku. Tato sedadla, která
byla poprvé představena jako výbava nového SUV
CITROËN C5 Aircross, poskytují nesrovnatelně pohodlnější
sezení a zajistí velmi příjemné cestování.
Jejich vzhled a inovativní zpracování, které je pro CITROËN
typické, přímo vybízí k usednutí. Strukturovaná pěna
zesílená na povrchu v kombinaci s pěnou s vysokou
hustotou uvnitř předních sedadel zaručuje výbornou oporu
a měkkost bez nežádoucího sesedání.
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PROSTORNÝ
A PRAKTICKÝ
INTERIÉR

Odkládací prostor na tužky

Díky své vysoké a důmyslně navržené karoserii získává nové
SUV CITROËN C3 Aircross dvě klíčové výhody: nebývalou
kompaktnost vnějších rozměrů a skutečně prostorný interiér,
který se řadí k největším ve své kategorii a poskytuje
výjimečný komfort cestování. Všech 5 cestujících má
dostatečné místo nad hlavou a velkorysý prostor pro nohy.
Nové SUV CITROËN C3 Aircross je vybaveno modernější
středovou konzolou se dvěma držáky nápojů a praktickým
úložným prostorem, který lze zakrýt posuvnou roletkou*.
Tento prostor je přístupný cestujícím na předních i zadních
sedadlech a je dalším z mnoha praktických odkládacích míst.
Za zmínku stojí úložný prostor na tužky nebo prostor pod
centrálním displejem určený pro bezdrátové dobíjení chytrých
telefonů** (Standard Qi).
Do kapes na zadní straně opěradel předních sedadel je
možné odložit nejrůznější předměty.

Odkládací prostor na telefon s indukčním nabíjením

*Posuvná roletka k dispozici dle zvolené verze.
**K dispozici dle zvolené verze a úrovně výbavy.

Uzavíratelná schránka
24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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NEJVARIABILNĚJŠÍ
SUV VE SVÉ
KATEGORII

Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce

SKLOPNÉ SEDADLO
SPOLUJEZDCE*

Zadní lavice dělená v poměru 2/3–1/3

Nové SUV CITROËN C3 Aircross se vyznačuje bezkonkurenční variabilitou díky posuvné* zadní lavici
dělené v poměru 2/3–1/3 a sklopnému sedadlu spolujezdce*. Velmi snadno je tak možné získat
ložnou plochu o délce až 2,40 m.
*K dispozici dle zvolené verze a úrovně výbavy.

POSUVNÁ ZADNÍ
SEDADLA*

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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VELKÝ
ZAVAZADLOVÝ
PROSTOR

STANDARDNÍ
VELIKOST

410 L
S ODSUNUTÝMI
ZADNÍM SEDADLY

520 L*
SE SKLOPENÝMI
ZADNÍMI SEDADLY

Nové SUV CITROËN C3 Aircross má velký zavazadelník o objemu
410 l, který se díky posuvným zadním sedadlům* může zvětšit až na
520 l. Přístup do něj usnadňuje široký otvor pátých dveří a jejich
důmyslné otevírání. Nové SUV CITROËN C3 Aircross má také
praktický kryt zavazadelníku, který lze vyklopit a naložit vysoké
předměty. Ve zvýšené poloze vytvoří podlaha zavazadelníku
v kombinaci se sklopenými sedadly druhé řady rovnou podlahu, což
usnadňuje nakládání.
*K dispozici dle zvolené verze a úrovně výbavy.

1289 L
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TECHNO
LOGIE
Nové SUV CITROËN C3 Aircross je vybaveno technologiemi
nejnovější generace pro ještě bezpečnější a pohodlnější cestování.
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GRIP CONTROL
S FUNKCÍ HILL ASSIST DESCENT
Systém Grip Control* přizpůsobuje trakci
předních kol v závislosti na sjízdnosti povrchu.
Na voliči je možné nastavit jeden z pěti režimů
(Standard, Sníh, Bláto, Písek, ESP OFF) nebo
nechat působit systém automaticky v režimu
Standard.
Díky tomu se nové SUV CITROËN C3 Aircross
může vydat i do náročnějších podmínek
a horšího terénu.
Protiprokluzový systém Grip Control* je doplněn
o funkci Hill Assist Descent Control*, která
udržuje vůz v nízké rychlosti i ve velmi strmých

svazích. Poskytuje lepší kontrolu nad řízením
a snižuje tak riziko smyku. Funguje při jízdě vpřed
i vzad a aktivuje se tlačítkem na středové konzole.

*K dispozici dle zvolené verze a úrovně výbavy.
Dle zvolené verze jsou v rámci příplatkové výbavy k dispozici rovněž celoroční pneumatiky.
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BAREVNÝ

HEAD-UP
DISPLEJ*
Pro větší bezpečnost má řidič informace užitečné pro řízení
přímo ve svém zorném poli: rychlost, údaje tempomatu /
omezovače rychlosti, upozornění na nebezpečí kolize a pokyny
navigace se barevně promítají na výsuvnou lamelu.
*K dispozici dle zvolené verze a úrovně výbavy.
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KONEKTIVITA
Nové SUV CITROËN C3 Aircross nabízí inovativní služby konektivity, které
v každodenním provozu zajisté oceníte.
Systém navigace nejnovější generace Citroën Connect Nav* se ovládá hlasem
nebo prostřednictvím nového 9" centrálního displeje*. Ve spojení se službami
TomTom** zohledňuje dopravní informace v reálném čase. Zobrazuje rovněž
umístění parkovišť a čerpacích stanic včetně cen pohonných hmot, stejně jako
informace o počasí v dané lokalitě. Služba Nebezpečné zóny*** vysílá zvuková
a vizuální varování v případě problémů na trase.
Technologie Citroën Connect Play* umožňuje pomocí Android Auto a Apple
CarPlay™ zrcadlit a ovládat aplikace chytrého telefonu**** kompatibilní s řízením.
Aplikace MyCitroën umožní lokalizovat polohu vozu, ať je zaparkovaný kdekoli.
Dalším praktickým prvkem je telematický systém Citroën Connect Box, který
spojuje tísňová volání a lokalizované asistenční služby, které jsou poskytovány
bezplatně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Lokalizují přesnou polohu vozu a zajistí
rychlou reakci na mimořádné události v případě poruchy, nevolnosti nebo nehody.
*K dispozici dle zvolené verze a úrovně výbavy.
**K dispozici zdarma po dobu 3 let.
***Dostupné v souladu s legislativou země provozu.
****V závislosti na modelu.
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12 ASISTENČNÍCH
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

LZE DEAKTIVOVAT

BAREVNÝ
HEAD-UP
DISPLEJ*
S tímto prvkem výbavy se řidič může plně
věnovat řízení, zatímco se mu v zorném poli
na průhledném displeji zobrazují všechny
důležité informace pro jízdu (doporučená
a aktuální rychlost jízdy, údaje tempomatu
nebo omezovače rychlosti, pokyny
navigačního systému či výstraha před rizikem
srážky).

38 TECHNOLOGIE

LZE DEAKTIVOVAT

SYSTÉM
ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ
S DOPORUČENOU
RYCHLOSTÍ
Tento systém přináší řidiči v jakémkoliv okamžiku
informace o rychlostních limitech, které je třeba
dodržovat. Jakmile je dopravní značka s omezením
rychlosti detekována kamerou, zobrazí se informace
na displeji*.

LZE DEAKTIVOVAT

LZE DEAKTIVOVAT

LZE DEAKTIVOVAT

NOUZOVÉ
AUTOMATICKÉ
BRZDĚNÍ
SAFETY BRAKE*

AUTOMATICKÉ
PŘEPÍNÁNÍ
DÁLKOVÝCH
SVĚTEL*

SYSTÉM VAROVÁNÍ
PŘED NEÚMYSLNÝM
OPUŠTĚNÍM
JÍZDNÍHO PRUHU

Systém nouzového automatického brzdění se
zvukovou a vizuální výstrahou snižuje riziko
vzniku kolize. Multifunkční kamera umístěná
v horní části čelního skla detekuje překážky.
Je-li zjištěno riziko kolize, systém řidiče
upozorní a pokud řidič nereaguje, systém
automaticky vozidlo zastaví.

Systém funguje při jízdě ve tmě a automaticky
přepíná dálková světla na potkávací a naopak
podle okolního světla a provozu.

Při rychlosti vyšší než 60 km/h systém
rozpoznává vodorovné značení na silnici pomocí
kamery a dokáže zjistit neúmyslné opuštění
jízdního pruhu při nezapnutých směrových
světlech. Systém na tuto skutečnost upozorní
řidiče zvukovou a vizuální výstrahou na
přístrojové desce.

LZE DEAKTIVOVAT

SYSTÉM
SLEDOVÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU*
Tento systém, který je velmi užitečný na
rychlostních silnicích a dálnicích, upozorňuje řidiče
pomocí kontrolky ve vnějších zpětných zrcátkách
na přítomnost jiného auta v mrtvém úhlu.

*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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12 ASISTENČNÍCH
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

LZE DEAKTIVOVAT

VAROVÁNÍ PŘED
SNÍŽENÍM
POZORNOSTI
ŘIDIČE*
Systém sleduje chování řidiče pomocí
multifunkční kamery umístěné v horní části
čelního skla a zjišťuje případné odchylky dráhy
vozu od vodorovného značení na silnici. Tato
funkce je zvláště vhodná na dálnicích při
rychlostech nad 65 km/h.

LZE DEAKTIVOVAT

PARK ASSIST*
Aktivní systém, který usnadňuje podélné
parkování i parkování do řady. Systém
pomáhá řidiči najít parkovací místo
vyhovující rozměrům vozu a po jeho
nalezení provede zcela bezpečné
automatické zaparkování. Zbývá jen zařadit
zpětný chod, akcelerovat a brzdit.

LZE DEAKTIVOVAT

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM
OSPALOSTI
(COFFEE BREAK
ALERT)
Systém po 2 hodinách nepřetržitého řízení
při rychlosti převyšující 65 km/h vyzve
řidiče, že je čas udělat si přestávku.

ZPĚTNÁ
PARKOVACÍ
KAMERA*
Systém umožňující zobrazit na dotykovém
displeji pomocí 180° panoramatické kamery
bezprostřední okolí vozu. Při přiblížení se
k překážce kamera automaticky zoomuje.

HANDS-FREE
OVLÁDÁNÍ*
Systém umožňuje zamknout, odemknout
a nastartovat vůz a ponechat si přitom klíč
v kapse. Vůz řidiče rozpozná, jakmile přiblíží ruku
k některé klice předních dveří nebo k otevírání
zavazadlového prostoru.

ASISTENT PRO
ROZJEZD VE
SVAHU
Systém usnadňující rozjezd do svahu, který zabrání
nežádoucímu posunu vozu po uvolnění brzdového
pedálu. Funguje při sklonu větším než 3 %, kdy
udržuje vůz na místě po dobu dvou vteřin.

*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

40 TECHNOLOGIE

41

4 MOTORY
VÝKONNÉ

Nové SUV CITROËN C3 Aircross je v nabídce s řadou úsporných
a výkonných motorů. Přeplňované motory PureTech 110 S&S
a 130 S&S patří do skupiny benzinových motorů, které se
vyznačují nižší spotřebou paliva a emisí CO2, přičemž se projevují
ještě živěji než předchozí generace.
V naftové verzi využívají motory BlueHDi 110 S&S a BlueHDi
120 S&S unikátní technologii, která splňuje normu Euro 6 tím,
že nepřetržitě zpracovává nežádoucí emise spalovacích motorů.
Výfukový systém je vybaven třemi technologiemi redukujícími
škodlivé emise: oxidačním katalyzátorem, filtrem pevných částic,
který zachycuje emise škodlivin, a technologií selektivní
katalytické redukce, která je umístěná před filtrem a snižuje
produkci oxidů dusíku (NOX).
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AUTOMATICKÁ
ŠESTISTUPŇOVÁ

PŘEVODOVKA
EAT6
Automatická převodovka EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6)
ve spojení se systémem Stop & Start je k dispozici s benzinovým motorem
PureTech 130 S&S a s dieselovým motorem BlueHDi 120 S&S. Zajišťuje
rychlé a plynulé řazení převodů pro ještě vyšší komfort cestování, díky čemuž
budou vaše každodenní cesty ještě příjemnější.
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HLAVNÍ PRVKY
ZÁKLADNÍ
VÝBAVY
(PODLE
ÚROVNĚ
VÝBAVY)
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ČERNÁ PERLA NERA (P)

BÍLÁ OPALE

NOVÉ KOMPAKTNÍ SUV
CITROËN C3 AIRCROSS LIVE
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CITROËN C3 AIRCROSS FEEL PACK
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NOVÉ KOMPAKTNÍ SUV
CITROËN C3 AIRCROSS SHINE
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CITROËN C3 AIRCROSS SHINE PACK
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MODRÁ VOLTAIC (M)

ČERVENÁ PEPERONCINO (M)
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ZELENÁ MANHATTAN (N)

ŠEDÁ PLATINIUM (M)
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7 BAREV KAROSERIE
4 BAREVNÉ PAKETY STYL
4 PROVEDENÍ INTERIÉRU

TMAVĚ MODRÁ ANODISED

ČERNÁ SHINY

2 BARVY STŘECHY
BÍLÁ POLAR
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STANDARDNÍ INTERIÉR – ŠEDÉ LÁTKOVÉ
ČALOUNĚNÍ MICA
MODRÝ INTERIÉR URBAN

INTERIÉR METROPOLITAN GRAFIT
ŠEDÝ INTERIÉR HYPE

ORANŽOVÁ ANODISED

¿
¿

(M): Metalický lak – (P): Perleťový lak – (N): Nemetalický lak.
Metalický a perleťový lak jsou k dispozici na přání.

(1)Zahrnuje služby TomTom, hlasové ovládání a služby Connect
Nav po dobu 3 let (Nebezpečné zóny, Aktuální dopravní
informace, Servisní místa, Parkoviště, Počasí a Vyhledávání
bodů zájmu)
(2)Kompatibilní s Android Auto a Apple CarPlay™.

Výbava uvedená v tomto katalogu představuje technologie
nového SUV CITROËN C3 Aircross. Popis a výbava vozů se
mohou v jednotlivých zemích EU lišit. Podrobné informace
o technických parametrech a základní i doplňkové výbavě všech
verzí najdete v ceníku, který je ke stažení na internetových
stránkách www.citroen.cz.

47

NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOLA A OZDOBNÉ KRYTY
ZÁRUKA

OZDOBNÝ KRYT
KOLA 16"
AXIS
REZERVNÍ KOLO

OZDOBNÝ KRYT
KOLA 16"
STEEL & DESIGN

ZÁKLADNÍ:

2 ROKY bez omezení počtu ujetých km. Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

NA LAK:

3 ROKY pro osobní vozy.
2 ROKY pro užitkové vozy.

PROTI PROREZAVĚNÍ: 12 LET pro osobní vozy.
5 LET pro užitkové vozy.
Pro více informací se seznamte s podrobnými podmínkami ve svém prodejním místě CITROËN.

HLINÍKOVÉ KOLO 16"
XCROSS BLACK
S VÝBRUSEM

SLUNEČNÍ CLONY BOČNÍCH OKEN

EssentialDrive:

OD 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.

IdealDrive:

OD 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Okamžitá identifikace vozidla
v autorizované síti Citroën.

FreeDrive:

OD 2 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Výměna opotřebovaných dílů.
Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.

SMLOUVY
HLINÍKOVÉ KOLO 16"
XCROSS DIAMANTÉE
S VÝBRUSEM

NOSIČ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Motory

NOSIČ LYŽÍ NA PŘÍČNÍKY

HLINÍKOVÉ KOLO 17"
ORIGAMI BLACK
ČERNÝ LAK

HLINÍKOVÉ KOLO 17"
ORIGAMI DIAMANTÉE
S VÝBRUSEM

ROZMĚRY

PureTech 110 PureTech 130 BlueHDi 110 BlueHDi 120
S&S MAN6 S&S EAT6 S&S MAN6 S&S EAT6

Nízká rychlost (l/100 km)

6,8 – 7,0

7,7 – 7,9

4,8 – 4,9

5,6 – 5,8

Střední rychlost (l/100 km)

5,6 – 5,8

6,0 – 6,1

4,3 – 4,4

4,7 – 4,8

Vysoká rychlost (l/100 km)

5,0 – 5,2

5,2 – 5,4

4,1 – 4,3

4,2 – 4,4

Velmi vysoká rychlost (l/100 km)

6,2 – 6,5

6,3 – 6,7

5,1 – 5,4

5,5 – 5,7

Kombinovaná vážená (l/100 km)

5,8 – 6,0

6,1 – 6,3

4,6 – 4,8

5,0 – 5,1

Emise CO2 (g/km) – Kombinované

131 – 137

137 – 143

120 – 126

130 – 135

1597 / 1637**

Spotřeba (WLTP) (1)(2)

842

2604
4160

názory klientů

(1)Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO jsou měřené podle metody WLTP (nařízení EU 2017/948). Od
2

1. září 2018 jsou všechna nová vozidla homologovaná podle celosvětově platné metodiky testování spotřeby
paliva a emisí CO2 pro osobní a lehké užitkové vozy WLTP. Protokol WLTP nahrazuje doposud používanou
evropskou metodu měření NEDC. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 naměřené v rámci nového zkušebního
cyklu WLTP lépe odpovídají reálným podmínkám provozu, proto jsou ve většině případů vyšší než hodnoty
naměřené metodou NEDC. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou závislé na výbavě vozidla, zvolené
doplňkové výbavě a typu pneumatik. Více informací získáte u svého koncesionáře CITROËN nebo na
internetových stránkách www.citroen.cz. (2)Minimální a maximální hodnoty dle doplňkové výbavy vozu.

STÁHNĚTE SI NOVOU MOBILNÍ APLIKACI MY CITROËN,
abyste mohli využívat sledování provozu svého automobilu na míru a měli přístup ke všem službám
CITROËN ze svého chytrého telefonu.

714

citroen-advisor.cz

1513

1491

1976 / 1824*

1756

HODNOŤTE, TVOŘTE A SDÍLEJTE SVŮJ NÁZOR NA SVÉ VOZIDLO
nebo na prodejní místo CITROËN po nákupu nebo po zásahu provedeném ve vašem servisu.
Poznámky a příspěvky jsou zveřejňovány na stránkách Citroën.

Více
informací
naleznete
na citroen.cz
Financování
a nabídky
služeb

doporučuje

C AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

*Šířka vozu se sklopenými zrcátky.
**Výška vozu včetně podélných střešních tyčí.
Hodnoty uvedeny v mm.
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Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Provedení vozidel CITROËN prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu
„Ceník“ na stránkách www.citroen.cz. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich definici v době tisku tohoto dokumentu a nemohou být považovány za smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění
charakteristiky představených modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy popsaných v této brožuře představuje veškerou technologii použitou u modelu nové SUV Citroën C5 Aircross. Tyto prvky mohou
být součástí standardní nebo doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AUTOMOBILES CITROËN potvrzuje, že v souladu s právními předpisy týkajícími se nakládání s vozidly po ukončení jejich životnosti plní stanovené cíle a že při výrobě produktů,
které prodává, jsou používány recyklovatelné materiály. Zobrazené barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu byla věnována velká péče, jestliže se však
domníváte, že obsahuje chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit. Pro získání bližších informací nás kontaktujte na infolince +420 222 352 277 nebo na adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o službách CITROËN se obraťte
na prodejní místa naší sítě v ČR. CITROËN ASSISTANCE: 800 10 12 10. Bezplatné volání v rámci ČR.
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Vytištěno v EU. 4/2021 PAR ALTAVIA PARIS.

www.citroen.cz nebo m.citroen.cz z mobilního telefonu nebo si stáhněte zdarma mobilní aplikaci.

DUBEN 2021

KOMPLETNÍ NABÍDKU CITROËN NALEZNETE NA

