NOVÝ CITROËN C5 X
A C5 X PLUG-IN HYBRID

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

2016

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.

PRO VÍCE INFORMACÍ

KLIKNĚTE NA LOGO

Seznamte se s výjimečnými
modely, které utvářejí historii
značky Citroën – od roku
1919 až po současnost.
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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

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 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.

1970

Díky svému modernímu a elegantnímu designu
zůstane GS dlouho jedním z nejaerodynamičtějších
a nejpohodlnějších vozů na trhu. Sedanu vybaveného
čtyřválcovým motorem chlazeným vzduchem
a hydropneumatickým odpružením se prodá téměř
2,5 milionu kusů.
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CITROËN
PRO KAŽDÉHO

CITROËN C3

Ve městě i při výletech do přírody oceníte pohodlí a pohodu na cestách!
To vše jsou hodnoty, které jsou značce CITROËN vlastní. CITROËN dnes
disponuje rozmanitou nabídkou a dává možnost volby mezi vozy
se spalovacím motorem a elektromobily.

CITROËN
C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO

(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI M, XL)

CITROËN C4

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

NOVÝ CITROËN C5 X
A C5 X PLUG-IN HYBRID
CESTOVÁNÍ V NAPROSTÉM POHODLÍ

CITROËN
C5 AIRCROSS

CITROËN C5 X

(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI XS, M, XL)

100% ELEKTRICKÝ NEBO PLUG-IN HYBRID

CITROËN Ë-BERLINGO
ELEKTRICKÝ

CITROËN Ë-SPACETOURER
ELEKTRICKÝ

(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI M, XL)

(DOSTUPNÝ VE VELIKOSTI XS, M, XL)

CITROËN
C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID

4

MODELOVÁ ŘADA

CITROËN Ë-C4
ELEKTRICKÝ

CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID

5

11 HLAVNÍCH
PŘEDNOSTÍ
PLUG-IN HYBRID NEBO
SPALOVACÍ VERZE
Záleží pouze na vás, jaký typ pohonu
nové C5 X zvolíte.
STRANA 10 –15

JÍZDA V PROGRAMU Ë-KOMFORT
Plug-in hybridní verze s kumulovaným výkonem
225 k umožní dojezd až 55 km ve 100% elektrickém
režimu bez emisí CO2.
STRANA 32 – 33

POHODLNÝ INTERIÉR

Prostorná stylově čistá kabina a dostatek místa
na zadních sedadlech přímo vybízí k odpočinku.
STRANA 34 – 35

AVANTGARDNÍ VZHLED

PROSVĚTLENÝ INTERIÉR

STRANA 18 –19

STRANA 36 – 37

Ve své kategorii vyniká unikátním vzhledem
s aerodynamickými liniemi.

MAXIMÁLNÍ KOMFORT

Interiér evokuje pocit klidu a prostoru. Důraz je kladen
na detaily, použitý materiál a barvy.
STRANA 22 – 23

AKTIVNÍ PODVOZEK
CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Tato exkluzivní inovace nabízená u plug-in hybridních verzí
v základní výbavě zajistí velmi komfortní jízdu. Kombinuje
progresivní hydraulické dorazy s aktivně řízeným odpružením.
STRANA 28 – 29

SEDADLA ADVANCED COMFORT ®
Pro maximální pocit pohodlí jako na vaší oblíbené pohovce.
STRANA 30 – 31

Střešní okno a velké prosklené plochy zajistí
příjemné prosvětlení kabiny.

ZAVAZADELNÍK O OBJEMU 545 L
Prostorný zavazadelník se širokým vstupním otvorem
a elektrickým víkem s hands-free ovládáním.
STRANA 38 – 39

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

Snadné používání. Systém vozu funguje jako osobní
asistent: odpovídá na otázky, které mu položíte,
a beze zbytku splní vaše příkazy.
STRANA 42 – 43

ROZŠÍŘENÝ HEAD-UP DISPLEJ

Kromě nového head-up displeje, který je promítán
na čelní sklo, využívá C5 X celou škálu nejmodernějších
asistenčních systémů řízení.
STRANA 46 – 47
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PLUG-IN HYBRIDNÍ NEBO BENZINOVÝ

POHON

CITROËN C5 X je k dispozici v plug-in hybridní nebo benzinové verzi. Vůz s plug-in hybridním pohonem nabízí nebývalý
komfort a potěšení z plynulé a tiché jízdy. Díky relativně dlouhému dojezdu v plně elektrickém režimu lze využívat
nesporných výhod elektromotoru u většiny každodenních cest, zatímco na delších trasách oceníte přednosti benzinového
motoru.

CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID

KUMULOVANÝ VÝKON
225 K

DOJEZD AŽ 55 KM*
V PLNĚ ELEKTRICKÉM
REŽIMU

CITROËN C5 X
OD 29 G CO2/KM**
A 1,3 L/100 KM**
V HYBRIDNÍM REŽIMU

RYCHLÉ DOBÍJENÍ NA 80 %
ZA 1 HODINU A 40 MINUT***

BENZINOVÝ MOTOR
PURETECH 130 A 180 S&S

AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA EAT8

OD 135 G CO2/KM**

OD 6,0 L/100 KM**
V KOMBINOVANÉM
PROVOZU

*Dojezd v plně elektrickém režimu se pohybuje mezi 54 a 55 km v závislosti na volitelné výbavě vozu a aktuálních podmínkách používání. **Dle metody WLTP. ***Příplatkový dobíjecí kabel.

10 MOTORY

11

PLUG-IN
HYBRIDNÍ
POHON
CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID je všestranný vůz vhodný pro jakékoli využití.
Kombinuje výhody 100% elektrického pohonu s elektromotorem o výkonu 81,2 kW,
které oceníte při každodenních kratších cestách, a dlouhý dojezd benzinového motoru
PureTech 180 Stop & Start Euro 6.3 vhodný pro cestování na delší vzdálenosti. Díky
součinnosti obou pohonných jednotek dosahují emise CO2 hodnot již od 29 g/km
(v cyklu WLTP).
Automatická elektrifikovaná převodovka ë-EAT8 zajišťuje pozoruhodně plynulou jízdu
a nebývalé potěšení z řízení s okamžitě dostupným točivým momentem 360 Nm.
C5 X PLUG-IN HYBRID je navíc vybaven funkcí Brake, která zajišťuje rekuperaci
energie při zpomalování a brzdění. Pomocí voliče na středové konzole vybíráte režim
jízdy: elektrický, hybridní, komfortní nebo sportovní. Fungování aktivního podvozku
Citroën Advanced Comfort® se přizpůsobuje zvolenému režimu.

REŽIM ELECTRIC

C5 X PLUG-IN HYBRID
disponuje dojezdem až 55 km
v plně elektrickém režimu
s nulovými emisemi, což je plně
dostačující pro většinu
každodenních cest.

REŽIM HYBRID

Vzájemná součinnost
elektromotoru a spalovacího
motoru pro efektivnější využití
obou pohonných jednotek.

REŽIM KOMFORT

REŽIM SPORT

Vychází z režimu Hybrid a nabízí
pohodlnější jízdní projev díky
aktivnímu podvozku Citroën
Advanced Comfort®.

C5 X PLUG-IN HYBRID je v tomto
režimu dynamičtější díky
elektromotoru, který v kombinaci
s benzinovým motorem dosahuje
kumulovaného výkonu 225 k. Aktivní
odpružení Citroën Advanced Comfort®
Active Suspension je tužší, čímž
zajišťuje lepší kontakt s vozovkou.

* Dojezd v plně elektrickém režimu se pohybuje mezi 54 a 55 km v závislosti na volitelné výbavě vozu a aktuálních podmínkách používání.
12 MOTORY
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BENZINOVÝ
POHON
14 MOTORY

CITROËN C5 X je vybaven výkonnými a efektivními
úspornými benzinovými motory poslední generace
homologovanými podle normy Euro 6.3. Volit je možné mezi
motorem PureTech 130 Stop & Start nebo přeplňovaným
PureTech 180 Stop & Start. Pro ještě příjemnější ovládání
a maximálně pohodlné cestování je CITROËN C5 X vybaven
automatickou osmistupňovou převodovkou EAT8.
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STYL
E LEGA NCE A DY NAM IKA

CITROËN C5 X se pyšní novým dvouúrovňovým světelným podpisem
ve tvaru písmene V. Chromované lišty, které vycházejí z loga
umístěného na masce chladiče, sahají až ke krajům nárazníku a společně
s technologickými LED světlomety zdůrazňují mohutnost přídě.
Robustnost a elegance je vidět i na zádi s trvale rozsvícenými LED světly.
Ladné linie v kombinaci se svažující se střechou vůz opticky rozšiřují.

16 STYL
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AVANTGARDNÍ
STYL
Jedinečný CITROËN C5 X se svou dlouhou kapotou spojuje eleganci
limuzíny a praktičnost kombi s prostorným zavazadelníkem. Velká 19" kola
navíc zajistí vyšší pozici při řízení, která je běžná u vozů SUV.

18 STYL

19

PLYNULÉ
AERODYNAMICKÉ LINIE
CITROËN C5 X zaujme na první pohled svým moderním
a robustní vzhledem, který nachází inspiraci v letectví.
Dlouhá střecha je zakončena aerodynamickým horním
spoilerem. Druhý lesklý černý spoiler zajišťuje přítlak
a stabilitu při brzdění. Pro zvýraznění své jedinečné
osobnosti je C5 X nabízen také ve dvoubarevném
provedení s černou střechou.

20 STYL

21

ABSOLUTNÍ

POHODLÍ
Interiér nového vozu CITROËN C5 X, který byl navržen po vzoru
luxusních salonků, je vybaven nejmodernějšími technologiemi.
Velké prosklené plochy a elegantní linie mu dodávají na
prostornosti. Dokonalé zpracování a pozornost věnovaná i těm
nejmenším detailům vzbuzují pocit nebývalého komfortu. Tlumené
podsvícení dodává interiérovým prvkům na exkluzivitě. Důraz byl
kladen také na ergonomii. Ovládací prvky i velký 12" dotykový
HD* displej jsou umístěny v dosahu řidiče a inovativní technologie
poslední generace mu výrazně usnadňují jízdu tak, že se může
plně věnovat řízení. Ve voze se navíc nachází velké množství
praktických odkládacích ploch, kam je možné uložit nejrůznější
předměty každodenní potřeby. To vše přispívá k maximálně
pohodlnému cestování.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

22 STYL

PRO VÍCE INFORMACÍ
PŘEJEĎTE KURZOREM

23

Moderní vzhled a elegance se na palubě C5 X snoubí
s maximálním pohodlím. Dekory v provedení saténový chrom
nebo lesklý černý lak vhodně doplňují kvalitní a velmi příjemné
použité materiály. Aby si každý mohl zvolit interiér podle svého
vkusu, má na výběr ze 6 provedení včetně základního s decentní
šedou látkou se vzorem inspirovaným logem CITROËN.
Šedý interiér Urban kombinuje praktičnost a střídmost
standardně dodávané šedé látky s černou syntetickou kůží.
Dekorativní šedý pruh umocňuje celkový vzhled.
Šedý interiér Metropolitan působí módním dojmem díky
kombinaci černé kůže s černou a šedou syntetickou kůží. Šedý
dekorativní pruh a prošívání ve tvaru loga nalezneme v horní
části sedadel. Vzhled kartáčovaného kovu použitého na palubní
desce a výplních dveří přispívá k celkovému luxusnímu dojmu.
Modrý interiér Metropolitan nabízí jedinečnost kombinace
černé kůže a tmavě modré syntetické kůže. Šedý dekorativní
pruh a prošívání CITROËN je působivým spojovacím prvkem.
Kartáčovaná úprava kovového dekoru palubní desky a výplní
dveří vhodně doplňuje celek.
Černý interiér Hype nabízí výraznou černou zrnitou kůži
s perforováním se vzorem složeným z log CITROËN. Šedý
dekorativní pruh a typické prošívání jsou nádhernými ozdobnými
prvky. Výplně dveří a palubní desky s dekorem dřeva umocňují
pocit luxusu a nebývalého pohodlí.
A nejvyšší verzí je interiér Hype Adamantium s černou zrnitou
kůží s typickým perforováním, která je kombinovaná s šedou kůží
Adamantium. Textilní dekorační pruh se vzhledem dřeva
a charakteristické ozdobné prošívání tvoří nápaditý přechodový
prvek mezi dvěma různými kůžemi. Výplně dveří a palubní deska
jsou zdobeny dřevěným dekorem a obložení palubní desky je
v provedení šedá Adamantium.
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PROVEDENÍ
INTERIÉRU

PRO VÍCE
INFORMACÍ
PŘEJEĎTE
KURZOREM

24 STYL
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POHODLÍ
PRO MAXIMÁLNÍ JÍZDNÍ KOMFORT
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: maximální pohodlí,
praktičnost, eleganci a spolehlivost.

ODSTRANIT
NEPŘÍJEMNÉ VJEMY

26 POHODLÍ

ULEVIT

OD PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

USNADNIT
ŽIVOT NA PALUBĚ

POUŽÍVAT
INTUITIVNĚ

27

AKTIVNÍ
ODPRUŽENÍ
CITROËN ADVANCED COMFORT
®

Exkluzivní podvozek Citroën Advanced Comfort®, se kterým je
CITROËN C5 X standardně dodáván, byl navržen tak, aby
stejně jako historické ikonické modely značky navozoval dojem
z jízdy na létajícím koberci. Díky této inovaci je možné naprosto
bez problémů překonat veškeré překážky na vozovce,
například výmoly, díry, retardéry nebo menší obrubníky. Cílem
této inovativní technologie je zlepšit kvalitu odpružení, což je
pro společnost Citroën typické
Plug-in hybridní verze vozu C5 X navíc zvyšuje komfort
tím, že jako první z modelů značky nabízí exkluzivní

28 POHODLÍ

aktivní odpružení Citroën Advanced Comfort®. To
kombinuje v minulosti používané progresivní hydraulické
dorazy s aktivně řízeným odpružením, které přizpůsobuje
tuhost tlumení jednotlivých kol reálným podmínkám na
vozovce. Senzory analyzující nerovnosti vozovky přenášejí
informace do systému, který průběžně přizpůsobuje nastavení
pro maximální komfort jízdy.
Kromě čidel ESP je aktivní odpružení vybaveno čidly ABS
a světlé výšky, které vyhodnocují pohyby karoserie a dynamiku
jízdy. Řízené odpružení zajišťuje jak maximální komfort při
jízdě na rovných úsecích, tak přesné ovládání v zatáčkách.

29

SEDADLA
ADVANCED
COMFORT
C5 X nabízí další exkluzivní inovaci značky v podobě sedadel Advanced Comfort*. Ta
poskytují různé formy komfortu. Zaprvé je to vizuální komfort s čalouněním, které
okamžitě zaujme. Dále jde o komfort posezu s nebývalou měkkostí a oporou. Dynamický
komfort zajistí pěna s vysokou hustotou použitá na výplně sedadel, která zabraňuje
sesedání v průběhu času. A nakonec jde o komfort nastavení s regulací předních sedadel
v různých směrech opatřených bočními i středovými loketními opěrkami, které nalezneme
i na zadních sedadlech. Kromě vyhřívání a ventilace mohou být přední sedadla vybavena
také masážní funkcí, díky níž se budete cítit opravdu uvolněně.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

30 POHODLÍ
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Ë-KOMFORT
POTĚŠENÍ Z JÍZDY

Žádný hluk a žádné vibrace! Důmyslné odhlučnění kabiny
dokonale chrání před ruchem zvenčí, zejména díky vrstveným
sklům předních i zadních oken. Za volantem nového vozu
CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID je jízda nebývale tichá
a komfortní. Oba motory fungují společně a zajišťují plynulý
rozjezd vozu. Rychlá a účinná elektrifikovaná automatická
převodovka ë-EAT8 umocňuje potěšení z jízdy díky okamžitě
dostupnému točivému momentu. Žádný stres, pouze absolutní
pohoda!

32 POHODLÍ
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POHODLÍ NA ZADNÍCH
SEDADLECH
34 POHODLÍ

Cestující vzadu mají hodně místa pro
nohy. Zadní lavice je dostatečně široká
v oblasti ramen a pasažéři rovněž ocení
velkorysý prostor nad hlavou. Díky
tomu je zde možné relaxovat a užívat si
nebývalého pohodlí.

35

VELKÉ OTEVÍRATELNÉ
STŘEŠNÍ OKNO

Velké prosklené plochy včetně okének u zadních sloupků
zajistí příjemné prosvětlení kabiny a vyšší komfort na palubě
vozu CITROËN C5 X. Cestující vpředu i vzadu ocení příjemné
světlo, které přichází velkým elektricky ovládaným střešním
oknem*.
*Podle zvolené verze k dispozici na přání.

36 POHODLÍ
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HANDS-FREE
OVLÁDÁNÍ
PLUG-IN HYBRIDNÍ VERZE

BENZINOVÁ VERZE

OBJEM
ZAVAZADELNÍKU
485 L
AŽ 1 580 L

OBJEM
ZAVAZADELNÍKU
545 L
AŽ 1 640 L

SE SKLOPENÝMI
ZADNÍMI SEDADLY

SE SKLOPENÝMI
ZADNÍMI SEDADLY

Všestranný a praktický vůz C5 X má prostorný zavazadelník navržený po
vzoru vozů kombi s širokým čtvercovým otvorem, nízkou nákladovou
hranou a rovnými stěnami. Po sklopení zadních sedadel vznikne rovná
ložná plocha. Madla přístupná ze zavazadlového prostoru usnadňují
sklopení zadních sedadel.
Pro zakrytí zavazadlového prostoru je zadní víko opatřeno integrovaným
krytem zavazadelníku, který usnadňuje nakládání. A abyste se při
otevírání nebo zavírání zavazadelníku nedostali do potíží, je víko
vybaveno funkcí hands-free ovládání*.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

38 POHODLÍ

39

VYROVNANOST
CITROËN C5 X je vybaven
nejmodernějšími technologiemi pro
pohodlnější a bezpečnější cestování.
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MY CITROËN
DRIVE PLUS
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S 12" HD dotykovým displejem*, bezdrátovým dobíjením chytrých
telefonů* a 4 zásuvkami USB typu C* nacházíme u C5 X zcela nové
intuitivní a propojené komunikační rozhraní. Nový typ 12" HD displeje
umožňuje kompletní přizpůsobení jednotlivých stránek pomocí
widgetů.
Oblíbené aplikace a informace z telefonu se zobrazují na centrálním
dotykovém displeji a přístrojovém panelu. Podle potřeby je možné
kdykoli měnit obsah stránek tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám.
Tento inteligentní systém je navíc vybaven hlasovým ovládáním, díky
čemuž se z něj stává skutečný osobní asistent. Rozumí tomu, co říkáte,
odpovídá na vaše dotazy a provádí, co požadujete.
Pro aktivaci MyCitroën Drive Plus hlasem, stačí říct „Hello Citroën“.
Tímto způsobem získáte přístup například k předpovědi počasí,
navigaci, hudbě, klimatizaci nebo k funkcím telefonu.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

PRO VÍCE INFORMACÍ
PŘEJEĎTE KURZOREM
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VE SPOJENÍ

MY CITROËN PLAY PLUS
Tato služba, kompatibilní s Apple CarPlay™
a Android Auto, zajišťuje rozsáhlou
bezdrátovou palubní konektivitu. Po připojení
chytrého telefonu je možné jednoduše
přijímat pokyny z navigace, volat, posílat
zprávy nebo poslouchat hudbu, a to vše
naprosto bezpečně, aniž by bylo nutné
odvracet pozornost od řízení. Všechny
aplikace se zobrazují přímo na centrálním
displeji vozu.

ZŮSTAŇTE

MY CITROËN ASSIST
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Tato geolokační služba tísňového volání
a asistence je poskytována bezplatně
a je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Pomoc přivolá buď automaticky
nebo po stisknutí tlačítka tísňového volání
či asistence.

APLIKACE MY CITROËN
Přímo z chytrého telefonu lze pomocí aplikace
MyCitroën ovládat některé funkce vozu C5 X
na dálku. Zejména je možné vůz vyhledat,
zamknout nebo odemknout. U plug-in
hybridní verze je možné navíc naprogramovat
odložené dobíjení nebo temperování vozu
před samotným odjezdem, případně zjistit
aktuální dojezd v plně elektrickém režimu.
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ROZŠÍŘENÝ HEAD-UP

DISPLEJ
C5 X je vybaven převratnou a velmi užitečnou novinkou v podobě head-up displeje nové
generace. Rozšířený head-up displej promítá informace důležité pro jízdu na čelní sklo přímo
do zorného pole řidiče. Nastavení se provádí pomocí ovladačů na volantu, zobrazení je barevné
a podstatně větší než u klasického head-up displeje. Teď již není třeba odvracet pozornost
od vozovky, například kvůli sledování rychlosti, on-line navigace, fungování asistenčních systémů
nebo ovládání médií a telefonu.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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HIGHWAY
*
DRIVER ASSIST

Tato funkce, která umožňuje řidiči částečně předat řízení samotnému vozu,
je vhodná zejména na dvouproudých silnicích či dálnicích. Stačí navolit
požadovanou rychlost vyšší než 30 km/h a systém automaticky detekuje polohu
C5 X v daném jízdním pruhu, ve kterém bude vůz udržovat. Řidič již nemusí
ovládat pedál akcelerátoru ani točit volantem, ale aby funkce Highway Driver
Assist zůstala aktivní, musí mít ruce stále na volantu. Řidič může samozřejmě
kdykoli převzít řízení zpět.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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BEZPEČNOST A POHODLÍ NA PALUBĚ

VISION 360*
Tato praktická funkce je velmi užitečná při manévrování s vozem v nízkých
rychlostech. Aktivuje se manuálně nebo automaticky při zařazení zpětného
chodu. Čtyři HD kamery snímají okolí vozu a umožní zobrazit na centrálním
dotykovém displeji 360° pohled na CITROËN C5 X shora.

SLEDOVÁNÍ POZORNOSTI ŘIDIČE
Systém vyhodnocuje úroveň pozornosti řidiče tak, že analyzuje změny
vzdálenosti vozu od vodorovného dopravního značení. Je vhodná zejména na
rychlostních komunikacích a dálnicích, kde rychlost přesahuje 65 km/h.

SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU NA DELŠÍ
VZDÁLENOST*
Funkce sledování mrtvého úhlu je užitečná zejména na rychlostních
komunikacích s více pruhy a na dálnicích. Oranžová dioda v rohu vnějších
zpětných zrcátek upozorní řidiče na vůz v mrtvém úhlu výhledu až do
vzdálenosti 70 m za vozem CITROËN C5 X.

SYSTÉM UDRŽOVÁNÍ VOZU VE ZVOLENÉM
JÍZDNÍM PRUHU
Tento systém využívá kameru, která rozpoznává přerušované a plné vodorovné
dopravní značení. Pokud se vůz přiblíží k čáře, aniž by se aktivovaly směrové
ukazatele, řízení se postupně stáčí tak, aby vůz zůstal v původním jízdním
pruhu.

Kromě níže popsaných asistenčních systémů řízení je nový CITROËN C5 X rovněž vybaven varováním před rizikem ospalosti (Coffee Break
Alert), elektrickou parkovací brzdou, automatickým nouzovým brzděním (Active Safety Brake), systémem upozornění na riziko kolize,
adaptivním tempomatem, statickým přisvícením do zatáček, zpětnou parkovací kamerou* a funkcí kontroly stability přívěsu.

DETEKCE POHYBU ZA VOZEM*

BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUP A STARTOVÁNÍ*

Tento systém detekuje veškerý pohyb v blízkosti za vozem, ať už se jedná
o chodce, motocykl, jízdní kolo nebo jiný vůz. Jde o velmi praktickou funkci,
která se aktivuje při zařazení zpětného chodu.

Máte-li při sobě klíč, tato funkce automaticky zamkne CITROËN C5 X, když se
od něj vzdálíte. Po přiblížení se vůz opět odemkne.

AUTOMATICKÉ SVĚTLOMETY*

ROZŠÍŘENÉ ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ S DOPORUČENÍM RYCHLOSTI

Systém přepíná dálková a potkávací světla v závislosti na okolním provozu.
Pokud je detekováno vozidlo přijíždějící v protisměru, pokud dojíždíte vůz nebo
vás nějaký vůz předjede, systém světlomety ztlumí. Automatické přepínání
světlometů zajišťuje optimální osvětlení zejména v noci.

Tento systém informuje řidiče o rychlostních limitech. Když zaznamená dopravní
značení omezující rychlost, doporučí danou hodnotu a řidič může změnu
rychlosti potvrdit a použít ji jako referenční hodnotu pro regulátor a omezovač
rychlosti. Systém rovněž informuje o značkách Stop, Jednosměrná ulice a Zákaz
předjíždění.

*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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PLUG-IN HYBRID

SNADNÁ
OBSLUHA
PŘEJEĎTE KURZOREM
A ZJISTĚTE STAV
DOBÍJENÍ

Nový CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID se velmi snadno dobíjí. Na centrálním
dotykovém displeji nebo přímo v chytrém telefonu lze v aplikaci MyCitroën
naprogramovat odložené dobíjení, díky čemuž je možné využívat příznivějších
cen elektřiny mimo energetickou špičku. Nabíjecí zásuvka je umístěna v levém
zadním blatníku a obsahuje LED indikátor pro vizuální kontrolu procesu nabíjení.
To lze sledovat rovněž v telefonu v aplikaci MyCitroën. Nabíjecí kabely jsou
uloženy ve vyhrazeném prostoru pod podlážkou zavazadelníku. Při jízdě v plně
elektrickém režimu se z vnější strany vnitřního zpětného zrcátka rozsvítí modrá
dioda, která je dobře viditelná zvenčí. Vůz je díky tomu jasně identifikovatelný,
což oceníte zejména v centrech měst s omezením vjezdu pro vozy se spalovacími
motory. Je důležité si uvědomit, že abyste mohli bez omezení jezdit kamkoli
potřebujete, je vhodné vůz C5 X PLUG-IN HYBRID pravidelně dobíjet.
Záruka na baterii nového vozu CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID je 8 let nebo
do najetí 160 000 km při garanci 70 % původní kapacity baterie.
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RŮZNÉ MOŽNOSTI

DOBÍJENÍ

PŘEJEĎTE
KURZOREM
PRO INFORMACE
O RŮZNÝCH
TYPECH
DOBÍJENÍ

C5 X je možné dobíjet různými způsoby na cestách, v práci nebo
v domácím prostředí. Ať se nacházíte kdekoli, všude naleznete
vhodnou možnost dobíjení. Je pouze na vás, pro kterou se rozhodnete.

STANDARDNÍ ZÁSUVKA

ZESÍLENÁ ZÁSUVKA

WALLBOX

Spíše výjimečně je možné dobíjet plug-in
hybridní vůz ze standardní zásuvky.
Baterie se tímto způsobem dobije
pomocí standardního kabelu typu 2
do plné kapacity za 7,5 hodiny.

Prostřednictvím zesílené
zásuvky 14 A se baterie
dobije pomocí příplatkového
zesíleného kabelu typu 2
za 3 hodiny a 55 minut.

Wallboxy jsou k dispozici na veřejných komunikacích a některých
parkovištích, ale lze je nainstalovat i soukromě. S příplatkovým
kabelem typu 3 je možné dosáhnout plného dobití za 3 hodiny
25 minut (16 A) nebo za 1 hodinu a 40 minut (32 A) při použití
příplatkové palubní nabíječky o výkonu 7,4 kW.
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Veškeré informace týkající se pořízení dobíjecí
stanice získáte u svého prodejce CITROËN.
Ten případně zprostředkuje kvalitní instalaci za
výhodnou cenu při splnění veškerých požadavků
pro získání eventuální státní podpory.
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PRO VÍCE INFORMACÍ
PŘEJEĎTE KURZOREM

INTUITIVNÍ
ROZHRANÍ
Pro co nejjednodušší ovládání palubního systému C5 X PLUG-IN
HYBRID má řidič k dispozici intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
s vysokým rozlišením zobrazení. V rámci speciálního režimu určeného
pro plug-in hybridní verze se na digitálním přístrojovém panelu trvale
zobrazuje stav nabití baterie a reálný dojezd. Rovněž je zde možné
zobrazit ukazatel výkonu a toků energie. Pod specifickými záložkami na
centrálním dotykovém displeji nalezneme technologickou animaci toků
energie, můžeme zde nastavit odložené dobíjení baterie, temperování
vozu nebo aktivovat funkci e-SAVE, která umožňuje uchovat
dostatečnou rezervu elektrické energie na pozdější použití. Během
dobíjení vozu C5 X PLUG-IN HYBRID se na displeji zobrazuje mimo
jiné čas zbývající do plného dobití baterie.
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Díky bezplatné aplikaci My CITROËN, která
je volně ke stažení přímo v chytrém telefonu,
můžete využívat nejrůznější personalizované
funkce synchronizované s vaším účtem.
Veškeré důležité informace o voze máte tudíž
dostupné okamžitě ve svém telefonu pro
každodenní použití i pro zábavu:
• Lokalizace vozu a statistiky jízd
• P řehled o údržbě a plánovaných servisních
úkonech a možnost rezervace termínu
• Hledání v návodu k vozu
• Hledání v servisní knížce
• Možnost kontaktovat asistenční službu
A navíc pro nový C5 X PLUG-IN HYBRID:
• Přístup k informacím jako je aktuální
dojezd, stav baterie a čas potřebný do
plného dobití baterie
• Rady ohledně dobíjení
• Možnost naprogramovat odložené nabíjení
• Nastavení temperování vozu

ZÁVAZKY
CITROËN*

APLIKACE
MY CITROËN

1
8LETÁ ZÁRUKA NA BATERII NEBO DO NÁJEZDU 160 000 KM
(PODLE TOHO, CO NASTANE DŘÍVE).
2
CITROËN ASSISTANCE – JÍZDA S JISTOTOU 24 HODIN DENNĚ,
7 DNÍ V TÝDNU (U CERTIFIKOVANÝCH OPRAVCŮ E-EXPERT).
3
E-EXPERT CENTRUM – O VAŠE VOZIDLO SE POSTARAJÍ NAŠI
ODBORNÍCI A ZODPOVÍ VŠECHNY VAŠE DOTAZY.
4
NABÍDKA SMLOUVY FREEDRIVE (DOPORUČENO) – ÚDRŽBA,
VÝMĚNA OPOTŘEBOVANÝCH DÍLŮ A SLUŽBY ZAHRNUTY
V CENĚ.
5
NABÍDKA CERTIFIKOVANÉHO ŘEŠENÍ DOBÍJENÍ
(DOPORUČENO) – KOMPLETNÍ NABÍDKA WALLBOXŮ
INSTALOVANÝCH PROFESIONÁLY.
6
NABÍZÍME ŘEŠENÍ VAŠÍ MOBILITY.
7
PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SOFTWARU.
8
DOBÍJENÍ VOZU NA 80 % – PŘI KAŽDÉM SERVISNÍM
ÚKONU NA ELEKTRICKÉM I HYBRIDNÍM VOZE.
(NEVZTAHUJE SE NA ZAKÁZKY RYCHLOSERVISU).
9
VÁŠ AUTOMOBIL JE ČISTÝ PO KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ
(U ZAKÁZEK NAD 10 000 KČ).

*Bližší informace o nabízených službách obdržíte u autorizovaných prodejců vozů Citroën.
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VYBRANÉ
PRVKY
STANDARDNÍ
VÝBAVY
PODLE VERZE

60 PRVKY VÝBAVY
CITROËN C5 X FEEL
¿

CITROËN C5 X FEEL PACK
¿

BÍLÁ NACRÉ (P)
BÍLÁ NACRÉ (P)
STANDARDNÍ INTERIÉR
Šedá látka / černá látka

ŠEDÁ ACIER (M)
MODRÁ MAGNÉTIQUE (M)

ŠEDÁ ACIER (M)

ČERNÁ PERLA NERA (P)

(M) : metalický lak – (P) : perleťový lak – (S) : standardní lak
Výbava a technologie popsané v tomto katalogu se týkají vozu CITROËN C5 X. 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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ŠEDÁ PLATINIUM (M)
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* Střecha Perla Nera.
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(1) Zpětná parkovací kamera snímající prostor za vozem a poskytující reálný záběr shora, který se zobrazuje na centrálním dotykovém displeji vozu. (2) Podsvícení na palubní desce a středové konzole. (3) ABS, AFU, ESP, REF, asistent
rozjezdu do kopce, centrální zamykání, detekce podhuštění pneumatik, posilovač řízení, sada na opravu pneumatik, upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce. (4) Systém je funkční od 7 do 140 km/h,
využívá radar, který funguje i za tmy a detekuje cyklisty. (5) Systém je funkční od 0 do 180 km/h. (6) Funguje až do vzdálenosti 70 metrů. (7) Kompatibilní s Android Auto a Apple CarPlay™. (8) Zahrnuje on-line navigační systém

MODRÝ INTERIÉR METROPOLITAN
Černá kůže / černá syntetická kůže / modrá
syntetická kůže Saphir
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5 MOŽNOSTÍ DVOUBAREVNÉHO
PROVEDENÍ KAROSERIE *
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ŠEDÁ AMAZONIT (M)
ŠEDÁ AMAZONIT (M)

MODRÁ MAGNÉTIQUE (M)

ŠEDÁ PLATINIUM (M)

ŠEDÝ INTERIÉR URBAN
Šedá látka / černá syntetická kůže
ŠEDÝ INTERIÉR METROPOLITAN
Černá kůže / černá syntetická kůže / šedá
syntetická kůže Nixon

ČERNÝ INTERIÉR HYPE
Černá kůže s perforováním se vzorem složeným
z log CITROËN
INTERIÉR HYPE ADAMANTIUM
Černá kůže / kůže Adamantium s perforováním
se vzorem složeným z log CITROËN
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TomTom 3D s rozpoznáváním přirozeného hlasu. Po dobu 3 let jsou zdarma poskytovány služby Connect Nav (zahrnuje „Nebezpečné zóny“, „Dopravní informace“, „Čerpací stanice“, „Parkoviště“, „Počasí“ a „Místní
vyhledávání“) s automatickou měsíční aktualizací map. (9) Zahrnuje automatické přepínání dálkových světlometů, uvítací a doprovodné osvětlení, automatický stěrač předního okna a elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko.
(10) 4 kamery zajišťující reálné 360° zobrazení okolí vozu na centrálním dotykovém displeji.
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ZÁKLADNÍ:	
2 ROKY bez omezení počtu ujetých km. Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

KOLA Z LEHKÝCH SLITIN
ZÁRUKA

17" HLINÍKOVÉ KOLO
VORTEX

19" HLINÍKOVÉ KOLO
AERO X

TRAKČNÍ BATERIE:

 a trakční baterii se vztahuje záruka 8 let nebo do najetí 160 000 km
N
při garanci 70 % kapacity baterie.

LAK:

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

PROREZAVĚNÍ:

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

NOSIČ LYŽÍ NA STŘECHU

STŘEŠNÍ NOSIČ

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.
19" HLINÍKOVÉ KOLO
AERO X
BLACK DIAMOND

NOSIČ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Motory

MŘÍŽ ODDĚLUJÍCÍ ZAVAZADELNÍK

PureTech 130
S&S EAT8

PureTech 180
S&S EAT8

Hybrid 225
ë-EAT8

Feel
Feel Pack
Shine

Shine
Shine Pack

Hybrid Feel Pack
Hybrid Shine
Hybrid Shine Pack

IdealDrive:
SMLOUVY

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.

ROZMĚRY

Spotřeba (WLTP) (1)(2)
Nízká rychlost (l/100 km)

7,8 – 7,8

8,5 – 8,6

7,5 – 7,7

Střední rychlost (l/100 km)

5,9 – 6,0

6,6 – 6,7

6,2 – 6,3

Vysoká rychlost (l/100 km)

5,1 – 5,1

5,6 – 5,7

5,6 – 5,7

Velmi vysoká rychlost (l/100 km)

6,1 – 6,1

6,5 – 6,6

6,9 – 7,0

Kombinovaný režim (l/100 km)

6,0 – 6,0

6,5 – 6,6

1,3 – 1,3

Emise CO2 (g/km) – kombinované

135 – 137

147 – 149

29 – 30

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

Hodnoty uvedeny v mm.
* Šířka vozu se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky.
** Šířka vozu včetně vnějších zpětných zrcátek.

citroen-advisor.cz

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.

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, v závislosti na doplňkové výbavě vozu.

Více
informací
naleznete
na citroen.cz
Financování
a nabídky
služeb

(1)Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO jsou měřené podle metody WLTP (nařízení EU2017/948). Od 1. září 2018 jsou všechna nová vozidla homologovaná podle celosvětově platné metodiky
2
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
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 D 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
O
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Okamžitá identifikace vozidla
v autorizované síti Citroën.

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 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 nového vozu CITROËN C5 X. 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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www.citroen.cz nebo m.citroen.cz z mobilního telefonu nebo si stáhněte zdarma mobilní aplikaci.
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KOMPLETNÍ NABÍDKU CITROËN NALEZNETE NA

