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NOVÉ SUV
CITROËN C5 AIRCROSS
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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.

2016

1974
CITROËN uvádí na trh CX.
Tento vůz s pohonem předních kol,
hydropneumatickým podvozkem,
aerodynamickým zadním konkávním
oknem a futuristickým přístrojovým
panelem je výsledkem dlouholetého
výzkumu. Moderní design a pokročilé
technologie mu zajistí skvělou kariéru.

Koncept Cxperience mění zažité
představy o luxusním hatchbacku:
dynamická silueta, designový interiér
a pokročilé technologie... milovníci
automobilového designu ho mohou
obdivovat prozatím pouze v návrzích.

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 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 vysloužil 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.

2017
CITROËN se může pochlubit skutečně úctyhodným výčtem
sportovních úspěchů: pětinásobný vítěz poháru konstruktérů ve
světovém šampionátu Rallye-Raid v letech 1993–1997, v období
2003–2012 držitel 8 mistrovských titulů v šampionátu WRC
a 3 titulů mistra světa WTCC v letech 2014–2016. Značka,
známá svým výjimečným sportovním duchem, se do WRC
v roce 2017 vrací s jediným cílem: stanout opět na stupních vítězů!
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nové SUV Citroën C5 Aircross
SUV komfortní třídy
CITROËN C-ZERO

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN BERLINGO

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

(DOSTUPNÉ VE VELIKOSTECH M A XL)

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.

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS
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MODELOVÁ ŘADA

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

(DOSTUPNÉ VE VELIKOSTECH XS, M A XL)
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10 důvodů proč si pořídit
nové SUV Citroën C5 Aircross

Naskenujte si tento kód
svým chytrým telefonem
a podívejte se na instruktážní videa
pro nové SUV Citroën C5 Aircross.

ENERGICKÝ DESIGN

PŘIZPŮSOBENÍ
A VARIABILITA INTERIÉRU

Velká kola, zvýšená světlá výška,
Airbump®. SUV robustního charakteru
bez agresivních znaků.
STRANA 12 – 13

30 PŘIZPŮSOBENÍ
EXTERIÉRU

Individualizujte svůj vůz a vybírejte mezi
7 barvami karoserie, 3 barevnými pakety
či černou střechou a zvolte jeden
ze 4 typů hliníkových kol.

Nové SUV C5 Aircross je díky
3 posuvným a sklopným zadním sedadlům
nejvšestrannějším SUV svého segmentu.
STRANA 38 – 39

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU AŽ 720 L
Nejprostornější ve své třídě.

STRANA 40 – 41

STRANA 16 – 17

PROGRESSIVE
HYDRAULIC CUSHIONS®
Exkluzivní odpružení vyvolává dojem
z cestování jako na „létajícím koberci“.
STRANA 28 – 31

POHODLNÁ
SEDADLA

Inovativní designová sedadla vzbuzují
představu „obývacího pokoje na kolech“.
STRANA 32 – 33

3 PLNOHODNOTNÁ
SEDADLA VZADU

Jediné SUV ve své třídě vybavené
3 samostatnými stejně širokými sedadly.
STRANA 36 – 37

PŘIPOJENÍ
POSLEDNÍ GENERACE

K dispozici je 6 technologií
zajišťujících konektivitu.
STRANA 46 – 49

20 ASISTENČNÍCH
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

Mezi nimi Highway Driver Assist
jako první krok k autonomnímu řízení.

STRANA 52 – 55

NOVÁ AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA EAT8
Pro efektivnější a pohodlnější řízení.
STRANA 56 – 57
Nový SUV Citroën C5 Aircross je vyráběn v Rennes. Certifikace „Origine France Garantie“ uděluje Bureau Veritas.
Toto osvědčení zaručuje, že dokončovací práce se uskutečňují ve Francii a že se zde vyrábí více než 50 % hodnoty produktu.

6

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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obsah
STR. 10 – DESIGN
STR. 22 – CITROËN ADVANCED COMFORT®
STR. 44 – TECHNOLOGIE
STR. 60 – VÝBAVA
Naskenujte si tento kód
svým chytrým telefonem
a podívejte se na instruktážní videa
pro nové SUV Citroën C5 Aircross.
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opravdové SUV, komfortní
a mimořádně variabilní
NEBÝVALÉ POHODLÍ A PROSTOR V KABINĚ
Nové SUV Citroën C5 Aircross, které v každé fázi vývoje
respektuje prvky programu Citroën Advanced Comfort®,
představuje ve své kategorii nejpohodlnější
a nejvariabilnější SUV, které je plně funkční
a příjemné v každodenním provozu.
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energičnost a elegance
VÝRAZNÁ OSOBNOST
A JEDINEČNÝ PŘÍSTUP
Nové SUV Citroën C5 Aircross svým rozhodným
a mohutným vzhledem bez známek agresivity
oživuje principy segmentu SUV. Široká a působivá
přední maska s logem Citroën a technologickým
světelným dvouúrovňovým podpisem full LED*
nezapře sounáležitost s nejnovějšími modely
značky. Celek dodává vozu moderní a expresivní
vzhled. Při pohledu z boku vynikne výrazná a dobře
profilovaná karoserie orámovaná nepřerušeným
360° pásem oken umocněným chromovaným
podpisem ve tvaru C. Zadní vystouplá světla se
čtyřmi podlouhlými moduly s LED optikou
a 3D efektem na každé straně vytvářejí okouzlující
světelný podpis, který poukazuje na šířku vozu.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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výkon a dynamika
GRIP CONTROL
S FUNKCÍ HILL ASSIST DESCENT*
Díky systému Grip Control disponuje
Nový Citroën C5 Aircross vynikajícími jízdními
vlastnostmi i v obtížném terénu. Systém má
5 režimů přizpůsobení, které lze volit pomocí
ovladače na středové konzole. Aby byla
zajištěna bezpečnost i při jízdě z kopce, funkce
Hill Assist Descent udrží vůz v nízké rychlosti
i na velmi strmých svazích. Tato technologie
umožňuje zachovat dráhu vozu a snižuje riziko
proklouznutí nebo rychlého rozjetí při jízdě
vpřed i při couvání.
*K dispozici na přání.
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7 BAREV KAROSERIE

30
barevných

Bílá Nacré

4 DVOUBAREVNÉ KOMBINACE

Šedá Platinium
Šedá Acier

Bílá Nacré

Šedá Platinium

kombinací
PRO VŮZ ODPOVÍDAJÍCÍ
VAŠEMU VKUSU
Se svými 7 barvami karoserie,
dvoubarevným provedením
v kombinaci s černou střechou
Perla Nera a 3 barevnými pakety
se stříbrnými, bílými či červenými
doplňky nabízí Nové SUV Citroën
C5 Aircross 30 kombinací
přizpůsobení. Navíc máte možnost
výběru ze 4 modelů originálních
hliníkových kol.

Červená Volcano

Modrá Tijuca
3 BAREVNÉ PAKETY: ČERVENÁ, STŘÍBRNÁ A BÍLÁ

Bílá Banquise

Černá Perla Nera
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Modrá Tijuca

Šedá Acier

Barevné lišty kolem mlhových světel,

na ochranných prvcích Airbump®

a pod podélnými střešními tyčemi.
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propracovaný interiér
POHODLÍ A PROSTORNOST
Komfort a prostornost kabiny nového
SUV C5 Aircross jsou patrné ihned po otevření
dveří. Vysoko posazené sedadlo řidiče a prostorný
reprezentativní interiér evokuje pohodlí a bezpečí.
Přístrojová deska v celé své šířce důmyslně
integruje technologické vybavení včetně
8" kapacitního dotykového displeje. Barvy
a materiály, inspirované světem cestování
a zavazadel, jsou příjemné na pohled i na dotek.
Stejně jako exteriér, interiér se přizpůsobí vašemu
vkusu díky širokému výběru kvalitních materiálů
od látkových čalounění po exkluzivní kožená.
Kombinace lesklých černých a chromových prvků
obrátí veškerou pozornost na detaily.
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5 variací
interiéru
ABYSTE SE CÍTILI JAKO V BAVLNCE
1

Personalizace věnovaná exteriéru se přenáší i do
kabiny vozu. Standardní verze klade důraz na čistý
střídmý design s látkovým čalouněním Silica šedá.
1–S
 tyl Wild šedá*, z něhož čiší vitalita
a dynamika: sedadla s kombinovaným
látkovým čalouněním Stone šedá a látka
imitující černou kůži, s oranžovým pásem
v horní části opěradel a šedou středovou
konzolou a lištou palubní desky.

2

3

4
20 DESIGN

2 – Styl Metropolitan béžová*, pro který je důležitý
prostor a elegance: sedadla s čalouněním z šedé
tlačené kůže a látkovým šedým čalouněním,
sladěná s tmavě šedým pásem v horní části
opěradel a šedou středovou konzolou a lištou
palubní desky.
3 – Styl Metropolitan šedá** v elegantním
provedení tón v tónu: sedadla s čalouněním
z tlačené kůže Graphite a látkovým čalouněním
Graphite, zdůrazněná světle šedým pásem
v horní části opěradel a šedou středovou
konzolou a lištou palubní desky.
4 – Styl Hype hnědá* určený pro nejnáročnějšího
zákazníka se sedadly kombinujícími hnědou kůži
Nappa a látku imitující černou kůži, s pásem
v horní části opěradel z materiálu Alcantara
ve světle šedém provedení vytvářejícím příjemné
kontrasty, středovou konzolou, lištou palubní
desky a hnědou stříškou přístrojové desky
a volantem potaženým vysoce elegantní
černo-hnědou kůží.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
**K dispozici na přání.
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odstranit
nepříjemné vjemy

DCAD2016_CAC_PICTURES-02

usnadnit
život na palubě

PRO 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 čtyři základní oblasti:
intuitivní ovládání a akustický komfort, praktičnost interiéru, pohodlí
a uživatelsky vstřícné technologie.

ulevit

od psychické zátěže

používat
intuitivně
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jako v bavlnce
SVĚTELNOST A MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
Nové SUV Citroën C5 Aircross vyznává
za všech okolností maximální komfort typický
pro vozy Citroën. Návrháři kladli velký důraz
nejen na mimořádné pohodlí a světelnost kabiny,
ale rovněž na akustický komfort s ohledem
na vnější hluk: přední dvojitá vícevrstvá skla
s izolační vrstvou výrazně snižují zvuk
z odvalování pneumatik a aerodynamický
hluk. Pro optimální pohodlí cestujících
je nové SUV Citroën C5 Aircross
vybaveno systémem čištění vzduchu
v kabině AQS*. „Air Quality System“
s čidlem znečištění vnějšího vzduchu
dokáže odfiltrovat vnější částice a automaticky
upravuje režim cirkulace vzduchu ve voze.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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panoramatické
otevíratelné
střešní okno *
PROSVĚTLENÁ KABINA
Velké panoramatické střešní okno poskytuje
mimořádné prosvětlení kabiny a pocit
pohody, ať už je otevřené či zavřené.
Z každé cesty tak činí nezapomenutelný
zážitek. Velká prosklená plocha delší
než metr zajistí mimořádnou světelnost
a řidiči i spolujezdcům dobrou viditelnost.
Dva elektrické ovladače s ochranou proti
přiskřípnutí umožňují intuitivní ovládání
otevírání a zavírání okna a sluneční clony,
která reguluje množství světla v kabině.
*K dispozici na přání.
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SVĚTOVÁ
EXKLUZIVITA

odpružení s tlumiči s progresivními
hydraulickými dorazy
(Progressive Hydraulic Cushions®)
PRO CESTOVÁNÍ JAKO NA LÉTAJÍCÍM KOBERCI
Nové SUV C5 Aircross je vybaveno exkluzivním odpružením
vyvinutým značkou Citroën, které zajišťuje vynikající jízdní
komfort. Tato inovace zlepšuje kvalitu absorpce velkých
či malých nerovností a dává pocit, že je doslova přeletíte.
To vše při zachování výjimečných jízdních vlastností.
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inovace Citroën pro
bezkonkurenční pohodlí
VÝJIMEČNÁ KVALITA
ODPRUŽENÍ
Zatímco klasické odpružení tvoří tlumič, pružina
a mechanický doraz, v případě „Progressive Hydraulic
Cushions“ se přidávají dva hydraulické dorazy – jeden
pro rozpínání a druhý pro stlačení.

V případě většího stlačení
a rozpínání se k pružině
a tlumiči přidává
i hydraulický doraz
rozpínání nebo stlačení,
který postupně pohyb
zpomaluje, takže na konci
nedojde k prudkému
zastavení a odrazu.

V případě mírného stlačení
a rozpínání dva hydraulické
dorazy nabízejí větší volnost
zdvihu vozu, což vytváří
dojem „létajícího koberce“
a pocit, že auto nad
nerovnostmi vozovky letí.
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SVĚTOVÁ
EXKLUZIVITA

sedadla Advanced Comfort *
OBÝVACÍ POKOJ NA KOLECH
Pro zajištění maximálního komfortu cestování
je Nové SUV Citroën C5 Aircross vybaveno
širokými a měkkými sedadly inspirovanými světem
nábytku. Inovativní zpracování kombinující pěnu
s vysokou hustotou uprostřed předních sedadel
a silně strukturovanou pěnu na povrchu zajišťuje
optimální pohodlí a ani po dlouhých hodinách jízdy
nedochází k jakémukoliv sesedání. Sedadla řidiče
a spolujezdce nabízejí bezkonkurenční jízdní
komfort na krátkých i dlouhých cestách.

*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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masážní sedadla *
ABSOLUTNÍ POHODLÍ
Přední sedadla mohou být kromě vyhřívání
vybavena i vícebodovou masážní funkcí fungující
pomocí 8 vzduchových kapes rozmístěných
v opěradle. Řidič i spolujezdec mají nezávisle
na sobě možnost zvolit si jeden z pěti programů
kombinujících masáž beder, zad a ramen.
Přední sedadla Nového SUV Citroën C5 Aircross
umožňují komfortní držení těla díky zesílenému
bočnímu vedení a výškovému nastavení a výškově
i hloubkově nastavitelným opěrkám hlavy.
*K dispozici na přání.
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3 stejně široká zadní sedadla
KOMFORT PRO VŠECHNY
Se 3 zadními samostatnými posuvnými sedadly, jejichž opěradla
jdou sklopit, je Nový SUV Citroën C5 Aircross ve své kategorii
naprosto výjimečný. Stejně široká sedadla poskytují totožnou
úroveň komfortu všem třem osobám ve 2. řadě, kdy cestující
uprostřed má pro sebe stejný prostor jako ostatní. Podélně
nastavitelná sedadla v rozsahu 150 mm umožňují měnit prostor
kabiny a zavazadlového prostoru. Nastavit je možné rovněž
sklon opěradel, k dispozici je 5 poloh (19–26,5°). Sedadla
lze zcela sklopit a díky dvěma polohám podlahy zavazadlového
prostoru vznikne zcela rovná podlaha.
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bezkonkurenční pohodlí
NEJPŘIZPŮSOBITELNĚJŠÍ SUV
VE SVÉM SEGMENTU
Interiér Nového SUV Citroën C5 Aircross
se přizpůsobí dle vašich potřeb díky
3 samostatným zadním posuvným
a sklopným sedadlům.
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přístupný a objemný
zavazadlový prostor
MÍSTO NA COKOLI

OBJEM
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS
AŽ

Nové SUV Citroën C5 Aircross má nejobjemnější
zavazadlový prostor v segmentu SUV: jsou-li
sedadla ve druhé řadě na místě, dosahuje objem
zavazadlového prostoru pod zadním platem
rekordních 580–720 l a při sklopených zadních
sedadlech je objem zavazadlového prostoru
ke stropu až 1 630 l. Má široký vstup
(1 017 mm) a krychlový tvar (délka 999 mm
a při sklopených zadních sedadlech
až 1 907 mm, výška pod zadním platem
583 mm), což usnadňuje nakládání
i těch nejobjemnějších předmětů. Pro ještě
snadnější přístup do zavazadlového prostoru
je vůz C5 Aircross vybaven systémem hands-free
přístupu a startování, stačí vsunout nohu
pod zadní nárazník a víko zavazadlového
přístupu se otevře.

720 L
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důmyslné uspořádání
PRAKTIČNOST A FUNKČNOST
Abyste se ve voze cítili dobře, je nutné mít
dostatečný prostor pro uložení všeho, co budete
během jízdy potřebovat. To je důvod, proč má
Nové SUV C5 Aircross celou řadu důmyslných
a praktických odkládacích ploch pro předměty
každodenní potřeby. Jde zejména o širokou
a hlubokou středovou konzolu, která ukrývá
velký chlazený prostor pod loketní opěrkou,
do něhož se vejde láhev o objemu 1,5 l, schránku
u spolujezdce či velké kapsy v panelech dveří.
V neposlední řadě je k dispozici velký prostor
v přední části středové konzoly umožňující
bezdrátové nabíjení* kompatibilních telefonů.

*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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koncentrace
užitečných technologií
INTUITIVNÍ SYSTÉMY
POSLEDNÍ GENERACE
Technologicky vyspělé Nové SUV Citroën C5 Aircross
nabízí spojení mezi digitálním světem a Vaším vozem
prostřednictvím 6 pokročilých technologií mobilního
připojení. K těmto intuitivním systémům je navíc
k dispozici 20 asistenčních systémů řízení*, které
zvyšují bezpečnost a usnadňují každodenní jízdu.
Nové SUV C5 Aircross je vybaveno přístrojovou
deskou s přehledným a nastavitelným digitálním
displejem TFT* o úhlopříčce 12,3".
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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online
3D navigace
OVLÁDANÁ POUHÝM DOTEKEM
Dotykový kapacitní 8" displej Nového SUV C5 Aircross
nabízí odezvu a snadné ovládání srovnatelné s chytrými
telefony. Jeho optimální umístění přímo vybízí k použití
Citroën Connect Nav*, nejnovějšího navigačního
3D systému s hlasovým ovládáním, aniž by byl
řidič nucen odvrátit pozornost od řízení.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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interaktivní aplikace
MIRROR SCREEN*
Aplikace svého chytrého telefonu kompatibilní
s Apple CarPlayTM, MirrorLink® nebo Android Auto můžete díky
funkci Mirror Screen zobrazovat a ovládat přímo na dotykovém
8" displeji vozu. V závislosti na telefonu mohou být aplikace
hlasově ovládány a vy se můžete plně věnovat řízení.

ConnectedCAM Citroën®**
Kamera ConnectedCAM Citroën® je systém využívající kameru
zabudovanou do držáku vnitřního zpětného zrcátka. Funguje nezávisle
na multimediálním systému vozu, využívá technologii Full HD a GPS.
Zabudovaná paměťová karta (16 GB) umožňuje ukládat fotografie, které
mohou být díky Wi-Fi připojení přesunuty do paměti telefonu. Kamera
umožňuje pořizovat fotografie nebo videa okolí před vozem a odesílat je
e-mailem nebo je sdílet na sociálních sítích. Kamera navíc neustále natáčí
situaci na silnici před vozem a v případě nehody videonahrávku
automaticky uloží do paměti.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
**K dispozici na přání.
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Highway Driver Assist *
PRVNÍ KROK
K POLOAUTONOMNÍMU ŘÍZENÍ
Tento systém, který je vhodný pro všechny
druhy silnic, umožňuje řidiči částečně předat
řízení samotnému vozu. Stačí nastavit
požadovanou rychlost a při rychlosti
nad 30 km/h spustit aktivní systém varování
před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu.
Systém zaznamená polohu vozu v jízdním
pruhu, kde ho bude udržovat. V kombinaci
s adaptivním tempomatem s funkcí Stop & Go
se nový model SUV Citroën C5 Aircross
zastaví a opětovně rozjede podle před ním
jedoucího vozu. Ačkoli řidič nemusí vůz řídit,
systém vyžaduje, aby měl ruce na volantu
a zůstal tak aktivní v souladu s platnou
legislativou. Řidič může kdykoli řízení převzít.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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20 asistenčních systémů pro ještě větší bezpečí

HIGHWAY DRIVER
ASSIST *
Tato inovativní technologie
umožňuje řidiči částečně
předat řízení samotnému
vozu. Systém drží vozidlo
ve svém jízdním pruhu
a udržuje jeho vzdálenost
od před ním jedoucího vozu
tím, že samostatně brzdí
a rozjíždí se.
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ADAPTIVNÍ
TEMPOMAT S FUNKCÍ
STOP & GO*
Systém pomocí kamery
detekuje před ním jedoucí
vozidlo a automaticky
udržuje bezpečnou
vzdálenost používáním
brzd a akcelerátoru podle
parametrů dříve nastavených
řidičem. Systém umožňuje
vůz zcela zastavit a znovu
rozjet bez zásahu řidiče.
K dispozici s automatickou
převodovkou EAT8.

ADAPTIVNÍ
TEMPOMAT*
Systém pomocí kamery
detekuje před ním jedoucí
vozidlo a automaticky udržuje
bezpečnou vzdálenost
používáním brzd
a akcelerátoru podle
parametrů dříve nastavených
řidičem. Systém je funkční od
rychlosti 30 km/h.

NOUZOVÉ
AUTOMATICKÉ
BRZDĚNÍ ACTIVE
SAFETY BREAK
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.

VÝSTRAHA
NA RIZIKO KOLIZE
Systém, který varuje řidiče
o možnosti kolize s před ním
jedoucím vozem, funguje
od rychlosti 30 km/h díky
radaru nacházejícímu se
v přední části vozu.

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM OSPALOSTI
(COFFEE BREAK
ALERT)

VAROVÁNÍ PŘED
SNÍŽENÍM
POZORNOSTI
ŘIDIČE*

Systém po 2 hodinách
nepřetržitého řízení při
rychlosti převyšující 65 km/h
vyzve řidiče, že je čas udělat si
přestávku.

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

AKTIVNÍ SYSTÉM
VAROVÁNÍ PŘED
NEÚMYSLNÝM
OPUŠTĚNÍM
JÍZDNÍHO PRUHU
Systém rozpoznávající pomocí
kamery vodorovné značení
na silnici dokáže zjistit
neúmyslné opuštění jízdního
pruhu. Jakmile systém zjistí
riziko překročení dělicí čáry,
postupně stáčí řízení
v opačném směru, aby vůz
udržel ve správném pruhu.
Úpravě dráhy se zabrání
pevným držením volantu
a zcela se přeruší po zapnutí
směrových světel.

AKTIVNÍ 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.

AUTOMATICKÉ
PŘEPÍNÁNÍ
DÁLKOVÝCH
SVĚTEL*
Systém funguje při jízdě ve
tmě a automaticky přepíná
dálková světla na potkávací
a naopak podle okolního
světla a provozu.

*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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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, řidič
může přijmout doporučení
k povolené rychlosti a upravit
tempomat nebo omezovač.

HANDS-FREE
OVLÁDÁNÍ*

ELEKTRICKÁ
PARKOVACÍ BRZDA

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.

Systém umožňuje automatické
zatažení při vypnutí motoru
a automatické uvolnění
po rozjetí vozu (standardní
aktivace) nebo manuální
ovládání páčkou.

PARK ASSIST**

VISION 360**

Aktivní systém usnadňující
podélné parkování i parkování
do řady. Jakmile systém řidič
aktivuje, je zahájeno hledání
parkovacího místa vyhovujícího
rozměrům vozu a po jeho
nalezení provede vůz zcela
bezpečně automatické
zaparkování. Řidič ovládá
pouze pedál plynu a brzd.

Tato technologie
zjednodušuje manévrování
s vozem. Systém se aktivuje
manuálně nebo automaticky
při couvání. Poskytuje pohled
shora na vůz a jeho okolí
v úhlu 360°: pohled se
při pohybu vozu aktualizuje
a automaticky přepíná
do různých zobrazení.

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

ŘÍZENÍ
STABILITY PŘÍVĚSU**

ASISTENT PRO
ROZJEZD VE SVAHU

PŘISVÍCENÍ
DO ZATÁČEK *

GRIP CONTROL
S FUNKCÍ HILL ASSIST**

V případě vozu
s tažným zařízením
je Nové SUV C5 Aircross
vybaveno stabilizátorem přívěsu.
Tato funkce doplňující ESP®
sleduje oscilační pohyby přívěsu,
působí na brzdy, aby přívěs
stabilizovala, a v případě potřeby
snižuje výkon motoru, aby vůz
zpomalila.

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.

Systém funguje podle úhlu
otočení volantu v rychlosti
do 40 km/h. Přední
mlhový světlomet umožňuje
za pomoci dodatečného
světelného paprsku přisvítit
pravotočivou nebo
levotočivou zatáčku
až do úhlu 75°.

Systém Grip Control umožňuje
jízdu za jakýchkoliv podmínek
a upravuje pohyblivost předních
kol podle terénu. Stačí si
pomocí ovládacího kolečka na
středové konzole zvolit jeden
z 5 režimů (Standard, Sníh,
Bláto, Písek, ESP OFF).
Se systémem Grip Control
je spojena funkce Hill Assist
Descent, která auto udrží
v nízké rychlosti i na velmi
strmých svazích. Tato
technologie umožňuje zachovat
dráhu vozu a snižuje riziko
proklouznutí nebo rychlého
rozjetí při cestě dolů, a to
při jízdě vpřed i při couvání.

*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
**K dispozici na přání.
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nová automatická
převodovka EAT8*
PRO VĚTŠÍ
POTĚŠENÍ Z JÍZDY
Nové SUV C5 Aircross je kromě
manuální šestistupňové převodovky
vybaveno také nejnovější generací automatické
převodovky EAT8, „Efficient Auto Transmission“
s 8 rychlostními stupni. Tato automatická
převodovka nabízí ještě větší účinnost
a spotřeba paliva je díky 2 dodatečným
převodovým stupňům o 7 % nižší než
u převodovky EAT6. EAT8 zajišťuje příjemnější
řazení rychlostí, k němuž přispívá optimalizace
přenosu točivého momentu mezi motorem
a převodovkou. Ovladače na volantu umožňují
řadit manuálně a přitom paralelně využívat
i automatického řazení.
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motorizace
poslední generace
BENZINOVÉ A DIESELOVÉ MOTORY
Nové SUV C5 Aircross nabízí celou
řadu účinných a výkonných motorů
Euro 6.2 poslední generace pro ještě
větší potěšení z jízdy. V nabídce jsou
2 benzinové a 3 dieselové verze
s výkonem od 130 do 180 k.

NOVÉ
MOTORY
EURO 6.2
Více info na citroen.cz
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Porota jubilejního 20. ročníku ankety International Engine of the Year Awards
ve Stuttgartu udělila v roce 2018 již počtvrté v řadě titul
Mezinárodní motor roku v kategorii 1,0–1,4 l tříválcovému benzinovému
přeplňovanému motoru PureTech 110 k S&S a 130 k S&S.
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VYBRANÉ
PRVKY
STANDARDNÍ
VÝBAVY
PODLE VERZE

60 ZÁKLADNÍ VÝBAVA
BÍLÁ NACRÉ (P)
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7 BAREV KAROSERIE
3 BAREVNÉ PAKETY

MODRÁ TIJUCA (M)

ŠEDÁ PLATINIUM (M)

ČERNÁ PERLA NERA (P)
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5 VARIACÍ INTERIÉRU
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STANDARDNÍ VERZE
LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ WILD ŠEDÁ

KOMBINOVANÉ KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ
METROPOLITAN BÉŽOVÁ
KOMBINOVANÉ KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ
METROPOLITAN ŠEDÁ

STŘÍBRNÁ
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KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ HYPE HNĚDÁ

*Pouze s kompatibilním typem telefonu.
(M): metalický lak – (P): perleťový lak – (S): standardní lak

Výbava a technologie popsané v tomto katalogu se týkají modelu
Nové SUV Citroën C5 Aircross. Provedení vozidel CITROËN prodávaných v EU
se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o sériovém
nebo doplňkovém vybavení jednotlivých modelů řady CITROËN naleznete
v sekci „Dokumenty ke stažení“ na stránkách www.citroen.cz.
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NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

HLINÍKOVÁ KOLA
A OZDOBNÉ KRYTY KOL

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:
ZÁRUKA

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

PROTI PROREZAVĚNÍ: 1
 2 LET pro osobní vozy.
5 LET pro užitkové vozy.
Pro více informací se seznamte s podrobnými podmínkami ve svém prodejním místě CITROËN.

HLINÍKOVÉ KOLO 17"
ELLIPSE
OCHRANNÝ POTAH DO GARÁŽE

HLINÍKOVÉ KOLO 18" SWIRL
BROUŠENÉ DVOUBAREVNÉ

NOSIČ KOLA

HLINÍKOVÉ KOLO 19" ART
BROUŠENÉ DVOUBAREVNÉ*

HLINÍKOVÉ KOLO 19"
ART BLACK*

SMLOUVY

ESSENTIAL DRIVE:

OD 3 DO 5 LET dodatečné záruky, od 40 000 do 200.000 km. Prodloužení základní záruky.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IDEAL DRIVE:

 D 2 DO 5 LET dodatečné záruky, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky.
O
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba.

FREE DRIVE:

 D 2 DO 5 LET dodatečné záruky, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky.
O
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Výměna opotřebovaných dílů.

*K dispozici na přání.

DRŽÁK NA MULTIMÉDIA

CHLADICÍ BOX

ROZMĚRY

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2 (SMÍŠENÝ) NEDC* (G/KM)
Motorizace Euro 6.2 (d-temp)**

Benzin PureTech 130 S&S MAN6

Benzin PureTech 180 S&S EAT8

Diesel BlueHDi 130 S&S MAN6

Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8

Diesel BlueHDi 180 S&S EAT8

Pneumatiky

Město
(l/100 km)

Mimo
Smíšený
město
(l/100 km)
(l/100 km)

Emise
CO2
(g/km)

Kola 18" M&S

6,0

4,9

5,3

122

Kola 17" a 18"

6,1

4,8

5,3

121

Kola 19"

6,1

4,7

5,2

119

Kola 18" M&S

7,2

5,0

5,8

132

Kola 18"

7,1

4,9

5,7

131

Kola 19"

7,0

4,9

5,7

129

Kola 18" M&S

4,7

3,9

4,2

109

Kola 17" a 18"

4,6

3,8

4,1

108

Kola 19"

4,6

3,8

4,1

106

Kola 18" M&S

4,4

3,9

4,1

108

Kola 17" a 18"

4,4

3,9

4,1

107

Kola 19"

4,4

3,8

4,0

106

Kola 18" M&S

5,3

4,6

4,9

128

Kola 18"

5,3

4,6

4,8

126

Kola 19"

5,2

4,5

4,7

124

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.

názory klientů
citroen-advisor.cz

Hodnoty uvedeny v mm.
*Šířka vozu včetně vnějších zpětných zrcátek.
**Výška včetně podélných střešních tyčí.

*Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 odpovídají homologaci NEDC (R (EU) č. 715/2007 a R (EU) č. 692/2008 v použitelném znění) umožňují porovnání s dalšími vozidly. Od 1. září 2017 jsou
pro některá nová vozidla hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 určovány na základě nových předpisů (WLTP) a tyto údaje byly přepočítány na NEDC, aby je bylo možno porovnávat. Obraťte se, prosím, na své
prodejní místo, kde vám poskytnou nejnovější informace, a ověřte si, zda nedošlo ke změně hodnot. Tyto hodnoty nezohledňují zejména podmínky používání vozidla, způsob jízdy, výbavu nebo doplňky na
přání a mohou se měnit podle typu pneumatik.
**V procesu homologace.
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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

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 výtisku 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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