DENNÁ

SPLÁTKA

12¤

1 000¤

NOVÝ C5 X/C5 X PLUG-IN HYBRID
2. 5. 2022 — CENNÍK — VYBAVENIE — TECHNICKÉ PARAMETRE

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

MOTORIZÁCIA

PREVODOVKA

VÝKON

CENNÍKOVÁ
CENA

PRIVILEGE
BONUS (2)

AKCIOVÁ
CENA (3)

FEEL

PureTech 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW /131 k

31 990 €

1 000 €

30 990 €

FEEL
PACK

PureTech 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW /131 k

33 990 €

1 000 €

32 990 €

Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8

automatická 8-st.

165 kW /225 k

41 990 €

1 000 €

40 990 €

PureTech 130 S&S EAT8

automatická 8-st.

96 kW /131 k

35 990 €

1 000 €

34 990 €

PureTech 180 S&S EAT8

automatická 8-st.

133 kW /181 k

37 490 €

1 000 €

36 490 €

Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8

automatická 8-st.

165 kW /225 k

43 990 €

1 000 €

42 990 €

PureTech 180 S&S EAT8

automatická 8-st.

133 kW /181 k

39 490 €

1 000 €

38 490 €

Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8

automatická 8-st.

165 kW /225 k

45 990 €

1 000 €

44 990 €

SHINE
SHINE
PACK

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

FARBY & ČALÚNENIE

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

ELEKTROPRÍSLUŠENSTVO

(1) Pri kúpe plug-in hybridného vozidla dostanete nabíjaciu kartu ZSE Drive s kreditom 500€ s DPH.
(2) CITROËN PRIVILEGE BONUS je platný len v prípade financovania vozidla cez CITROËN FINANCIAL SERVICES.
(3) Akciová cena zahŕňa PRIVILEGE BONUS. Ponuka financovania s využitím PRIVILEGE BONUSU Vám bude poskytnutá predajcom značky CITROËN.

PARAMETRE

NOVÝ CITROËN C5 X/C5 X PLUG-IN HYBRID
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
FEEL
>	Elektronický stabilizačný systém (ESP) s kontrolou
trakcie (ASR)
>	Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start Assist)
>	Nepriama detekcia podhustenia pneumatík
>	Pruženie Citroën Advanced Comfort: Tlmiče pruženia
s progresívnymi hydraulickými dorazmi
>	Kontrola stability prívesu (TSM)
>	Elektrická parkovacia brzda
>	Predné a bočné airbagy vpredu (možnosť deaktivácie
airbagu spolujazdca)
>	Hlavové airbagy vpredu a vzadu
>	Úchyty ISOFIX na krajných sedadlách vzadu
>	Post Collision Safety Brake: automatické brzdenie
po kolízii
>	Pack SAFETY :
– Lane Keeping Assist (LKA) - aktívny systém varovania
pred neúmyselným opustením jazdného pruhu
– Active Safety Brake – samočinné brzdenie v prípade
kolízie
– Varovanie pred zrážkou pri nebezpečnom znížení
odstupu vozidiel
–D
 river Attention Alert – monitorovanie doby
nepretržitej jazdy

– Rozpoznávanie dopravných značiek s rýchlostným
obmedzením
– Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
>	Zadný parkovací asistent
>	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
>	Bezkľúčové štartovanie
>	Farebný digitálny združený prístroj
>	10‘‘ dotykový farebný displej
>	MyCitroën Play Plus: Audiosystém s digitálnym DAB
tunerom, 8 reproduktorov, Bluetooth, bezdrôtová funkcia
Mirror Screen (Android Auto a Apple CarPlay)
>	MyCitroën Assist: Citroën Connect Box (lokalizovaná
asistencia)
>	Zásuvka 12V vpredu
>	1x zásuvka USB C (dáta/nabíjanie) vpredu + 1x zásuvka
USB C (len nabíjanie) vzadu
>	Multifunkčný kožený volant, výškovo a osovo nastaviteľný
>	Zliatinové disky kolies 17‘‘ VorteX
>	Sada na opravu pneumatík
>	Akustické tónované čelné sklo
>	Tónované predné a zadné okná
>	Elektricky ovládané predné a zadné okná (s
jednodotykovým ovládaním)

>	Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernej lesklej farbe
>	Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
>	Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá s integrovanými smerovkami
>	Automatické rozsvietenie svetiel za zníženej viditeľnosti
(svetelný senzor)
>	LED denné a smerové svetlá
>	LED predné a zadné svetlomety
>	Automatické predné stierače (dažďový senzor) so
zabudovanými ostrekovačmi
>	Automatická dvojzónová klimatizácia
>	Výduchy vzduchu pre druhý rad sedadiel
>	Palubný počítač
>	Klimatizovaná schránka pred spolujazdcom
>	Stredová lakťová opierka vpredu s úložným priestorom
>	Výklopná stredová lakťová opierka vzadu s držiakom
na nápoje a otvorom na lyže
>	Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
>	Zadná lavica delená v pomere 2/3 – 1/3
>	Sklopenie operadiel zadných sedadiel z kufra
(Magic Handles)
>	Osvetlenie interiéru a batožinového priestoru
>	Štandardný interiér: Látka Chevrons sivá / látka čierna

FEEL PACK — NAVYŠE K VÝBAVE FEEL
>	My Citroën Drive Plus: Citroën Connect 3D navigácia
>	Automatické prepínanie diaľkových svetiel
>	Predný parkovací asistent
>	Cúvacia kamera Top Rear Vision
>	Bezkľúčový prístup s PROXIMITY senzorom

>	Predné hmlové svetlomety s funkciou prisvietenia
do zákrut
>	Zliatinové disky kolies 19‘‘ Aero X
>	Extra tónované zadné okná
>	Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

NAVYŠE PRE C5 X PLUG-IN HYBRID
> Lithium-ion batéria s kapacitou 12,4 kWh
> Záruka 8 rokov/160.000 km na zachovanie minimálne 70 % kapacity batérie
>	Zabudovaná palubná nabíjačka (On Board Charger) 3,7 kW + zásuvka Type 2 + nabíjací
kábel (výkon 1,8 kW, 8A) pre pripojenie v domácej 230 V sieti
>	Aktívne pruženie Citroën Advanced Comfort

>	Sedadlo vodiča s bedrovou opierkou s manuálnym
ovládaním
>	Interiér URBAN GREY: Látka Chevrons sivá/čierny
TEP poťah

>	Rozšírený systém Active Safety Brake – samočinné brzdenie v prípade kolízie,
funguje pomocou radaru, s funkciou chodci, cyklisti, noc
>	Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo bez rámu
>	Predpríprava teploty v kabíne
>	2 USB zásuvky vpredu: 1x USB C (dáta/nabíjanie) a 1x USB C (len nabíjanie) +
1x zásuvka USB C (len nabíjanie) vzadu

SHINE — NAVYŠE K VÝBAVE FEEL PACK
>	Pack DRIVE ASSIST :
– Rozšírený systém Active Safety Brake – samočinné
brzdenie v prípade kolízie, funguje pomocou radaru,
s funkciou chodci, cyklisti, noc
– R ozšírený systém rozpoznávania dopravných značiek
– Adaptívny tempomat s funkciou ACC Stop & Go
– Highway Driver Assist
– Systém sledovania mŕtveho uhla na dlhú vzdialenosť
– Upozornenie na premávku za vozidlom
>	Rozšírený Head Up Displej s premietaním na čelné sklo

>	Vyhrievaný volant
>	12‘‘ dotykový farebný displej
>	Zásuvka 12V v kufri
>	2 USB zásuvky vpredu: 1x USB C (dáta/nabíjanie) +
1x USB C (len nabíjanie)
>	2 USB zásuvky vzadu: 1x USB C (dáta/nabíjanie) +
1x USB C (len nabíjanie)
>	Indukčné dobíjanie mobilného telefónu (vyžaduje
kompatibilný telefón)
>	Zliatinové disky kolies 19‘‘ AeroX Black Diamond

>	Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo bez rámu
>	Sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou s manuálnym
nastavením
>	Predné hlavové opierky nastaviteľné 4 smermi
>	LED osvetlenie interiéru
>	Interiér METROPOLITAN GREY: Koža čierna/TEP poťah
čierny/TEP poťah sivý Nixon

SHINE PACK — NAVYŠE K VÝBAVE SHINE
>	Parkovacia kamera Visio Park 360° (4 kamery)
>	Motorizované otváranie kufra + bezdotykové otváranie/
zatváranie
>	Hliníkové pedále, hliníkové prahy dverí
>	Vonkajšie spätné zrkadlá s indexovaním pri zaradení
spiatočky a s pamäťou nastavenia

>	Akustické predné a zadné okná
>	Okno stĺpiku C s chrómovým motívom
>	Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (vodič 8 smermi,
spolujazdec 6 smermi) s vyhrievaním, s elektricky
ovládanými bedrovými opierkami, sedadlo vodiča
s pamäťou nastavenia

>	Predné a zadné koberčeky
>	Interiér HYPE BLACK: Koža čierna s perforáciou Chevrons

NA ÚVODNÚ STRANU

NOVÝ CITROËN C5 X/C5 X PLUG-IN HYBRID
6 FARIEB KAROSÉRIE

BIELA NACRÉ (P)

SIVÁ AMAZONITE (M)

SIVÁ ARTENSE (M)

MODRÁ MAGNETIC (M)

ČIERNA PERLA NERA (M)

SIVÁ PLATINUM (M)

BIELA NACRÉ (P)

SIVÁ AMAZONITE (M)

SIVÁ ARTENSE (M)

MODRÁ MAGNETIC (M)

SIVÁ PLATINUM (M)

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

5 DVOJFAREBNÝCH KOMBINÁCIÍ

DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
17” VORTE-X

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
19” AERO-X

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
19” AERO-X BLACK DIAMOND

POKRAČOVANIE >

NOVÝ CITROËN C5 X/C5 X PLUG-IN HYBRID
ŠTÝLY INTERIÉRU

ŠTANDARDNÝ INTERIÉR
LÁTKA CHEVRONS SIVÁ/LÁTKA ČIERNA (v sérii pre Feel)

INTERIÉR URBAN GREY
(v sérii pre Feel Pack)

INTERIÉR METROPOLITAN GREY
(v sérii pre Shine)

INTERIÉR HYPE BLACK
(v sérii pre Shine Pack)

INTERIÉR HYPE ADAMANTIUM

NA ÚVODNÚ STRANU

NOVÝ CITROËN C5 X/C5 X PLUG-IN HYBRID
kód opcie

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

ZVDX

500 €

500 €

–

–

LW02

350 €

350 €

350 €

350 €

WAED

–

300 €

–

–

WAEF

–

–

300 €

l

Citroën Hifi Systém – nemožné kombinovať s rezervným kolesom (príslušenstvo)

6F03

–

–

–

500 €

MY CITROËN DRIVE PLUS:
> Citroën Connect 3D navigácia
> 10" dotykový displej (na úrovni FEEL a FEEL PACK)
> 12" dotykový displej (na úrovni SHINE a SHINE PACK)
> bezdrôtová funkcia Mirror Screen (Android Auto a Apple CarPlay)
> Bluetooth

ZJ44

1 000 €

l

l

l

Štandardný interiér – látka Chevrons sivá/látka čierna

L4FR

l

–

–

–

INTERIÉR URBAN GREY:
> Látka Chevrons sivá/čierny TEP poťah
> Sivé aplikácie na palubnej doske a bočnom obložení dverí vpredu
> Sedadlá Citroën Advanced Comfort

L6FY

400 €

l

–

–

INTERIÉR METROPOLITAN GREY:
> Koža čierna/TEP poťah čierny/TEP poťah sivý Nixon
> Ozdobné aplikácie na palubnej doske a bočnom obložení dverí vpredu
> Sedadlá Citroën Advanced Comfort

L7FZ

–

–

l

–

INTERIÉR METROPOLITAN BLUE:
>K
 oža čierna/TEP poťah čierny/TEP poťah modrý Saphir
>O
 zdobné aplikácie na palubnej doske a bočnom obložení dverí vpredu
> S edadlá Citroën Advanced Comfort

L7FM

–

–

150 €

–

INTERIÉR HYPE BLACK:
> Koža čierna s perforáciou Chevrons
> Ozdobné aplikácie na palubnej doske a bočnom obložení dverí vpredu v drevenom vzhľade
> Sedadlá Citroën Advanced Comfort
> Predné a zadné koberčeky
> Vyhrievané predné sedadlá
> E lektricky nastaviteľné predné sedadlá (vodič 8 smermi, spolujazdec 6 smermi), s elektricky
ovládanými bedrovými opierkami, sedadlo vodiča s pamäťou nastavenia

LRFX

–

–

1 800 €

l

INTERIÉR HYPE ADAMANTIUM:
> Koža čierna / koža Adamantium s perforáciou Chevrons
> Ozdobné aplikácie na palubnej doske a bočnom obložení dverí vpredu v drevenom vzhľade
> Sedadlá Citroën Advanced Comfort
> Predné a zadné koberčeky
> Vyhrievané predné sedadlá
> Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (vodič 8 smermi, spolujazdec 6 smermi), s elektricky
ovládanými bedrovými opierkami, sedadlo vodiča s pamäťou nastavenia
> Sedadlo vodiča a spolujazdca s masážnou a ventilačnou funkciou
> Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca zo zadného radu sedadiel

LRFD

–

–

2 500 €

1 000 €

RS19

25 €

25 €

25 €

25 €

BEZPEČNOSŤ
PACK SAFETY PLUS :
> Rozšírený systém Active Safety Brake – samočinné brzdenie v prípade kolízie, funguje pomocou radaru
od 7 do 140 km/h, s funkciou chodci, cyklisti, noc (pre Plug-in Hybrid v sérii)
> Rozšírený systém rozpoznávania dopravných značiek
> Adaptívny tempomat s funkciou ACC Stop & Go

KOMFORT / FUNKČNOSŤ
Vyhrievané čelné sklo
Vyhrievané predné sedadlá, sedadlo vodiča s bedrovou opierkou s manuálnym ovládaním
FEEL: v sérii v prípade objednania interiéru L6FY
Vyhrievané predné sedadlá

MULTIMÉDIÁ / NAVIGÁCIA

INTERIÉR / SEDADLÁ

KOLESÁ
Predpríprava na rezervné koleso (nie pre Plug-in Hybrid)

EXTERIÉR / VONKAJŠÍ VZHĽAD / ELEGANCIA
Modrý metalický lak karosérie

EGM0

l

l

l

l

Metalický lak karosérie (okrem modrej)

0MM0

700 €

700 €

700 €

700 €

Biely perleťový lak karosérie

M6N9

800 €

800 €

800 €

800 €

Strecha BITON Čierna

JD20

–

–

400 €

400 €

Pozdĺžné strešné nosiče

PQ02

–

–

250 €

250 €

Presklené panoramatické strešné okno (elektricky otvárateľná predná časť, s manuálnou clonou)

TC07

–

–

–

1 100 €

l Štandardná

výbava / – nedá sa objednať
C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na finančnú kompenzáciu. Ceny sú odporučené
a vrátane DPH vo výške 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný.

POKRAČOVANIE >

NOVÝ CITROËN C5 X/C5 X PLUG-IN HYBRID
kód opcie

FEEL

FEEL PACK

SHINE

SHINE PACK

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

LZ02

–

500 €

500 €

500 €

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

7S02

–

200 €

200 €

200 €

Zosilnený GREEN UP nabíjací kábel (výkon 3,2 kW 14 A) na pripojenie do domácej jednofázovej
230 V zásuvky

NG40

–

200 €

200 €

200 €

BATÉRIA A NABÍJANIE

1485

ROZMERY

1595/1600
1865 / 2062
(1)

985
(2)

2785

1600 / 1605

1035

1815

4805

TECHNOLÓGIE

360° VISION
Funkcia na dotykovom displeji zobrazuje celkový pohľad
na vozidlo a jeho okolie v uhle 360°

AKTÍVNY SYSTÉM SLEDOVANIA MŔTVEHO UHLA
Monitorovanie mŕtveho uhlu s dosahom až do 70 m.

UPOZORNENIE NA PREJAZD ZA VOZIDLOM
Systém upozorňuje na nebezpečenstvo mimo dohľadu.

BEZKĽÚČOVÝ PRÍSTUP A ŠTARTOVANIE
Stačí mať pri sebe kľúč a vozidlo rozpozná svojho vodiča hneď,
ako sa k nemu priblíži

UPOZORNENIE NA RIZIKO KOLÍZIE
Táto funkcia umožňuje upozorniť vodiča na hrozbu
kolízie s pred ním idúcim vozidlom.

AKTÍVNY SYSTÉM VAROVANIA
pred opustením jazdného pruhu.

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE DIAĽKOVÝCH SVETIEL
Úlohou tejto funkcie je prepínanie diaľkových
a stretávacích svetiel.

ČÍTANIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
A RÝCHLOSTNÝCH OBMEDZENÍ

ROZŠÍRENÝ FAREBNÝ HEAD-UP DISPLEJ
Vďaka tomuto zariadeniu vodič neustále sleduje cestu
a má vo svojom zornom poli informácie potrebné pri jazde.

l Štandardná výbava / – nedá sa objednať / (1) – Šírka vozidla, šírka vozidla so sklopenými spätnými zrkadlami; (2) – S pozdĺžnymi tyčami; (3) – Rezervné koleso
je potrebné objednať ako príslušenstvo. Cena rezervného kolesa je orientačná a môže sa meniť v závislosti od objednaných dielov k samotnému rezervnému kolesu.
Presný rozpis dielov dodávaných s rezervným kolesom a iných detailov Vám poskytne predajca. Pre viac informácií o obsahu servisného kontraktu, ako aj o možnostiach
inej kombinácie dĺžky kontraktu a najazdených kilometrov, kontaktujte ktoréhokoľvek predajcu CITROËN, alebo kliknite na www.citroen.sk.
C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku
na finančnú kompenzáciu. Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný.

NA ÚVODNÚ STRANU

NOVÝ CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO CITROËN

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

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

2

3

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

5

6

POKRAČOVANIE >

NOVÝ CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO CITROËN
WALLBOXY – DOMÁCE NABÍJACIE STANICE

kód

AKCIOVÁ CENA

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

98 356 625 80

769 €

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

98 479 976 80

803 €

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

98 356 629 80

926 €

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

98 356 627 80

1 235 €

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

98 424 244 80

1 146 €

kód

AKCIOVÁ CENA

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

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

98 444 688 80

452 €

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

98 444 662 80

555 €

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

98 446 811 80

292 €

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

98 446 812 80

287 €

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

98 446 814 80

397 €

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

98 357 837 80

1 215 €

Taška na nabíjacie káble Citroën

98 378 567 80

50 €

Taška na nabíjacie káble univerzálna

98 357 451 80

60 €
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NOVÝ CITROËN C5 X/C5 X PLUG-IN HYBRID
SPAĽOVACÍ MOTOR
Typ
Palivo
Počet valcov / ventilov
Zdvihový objem
Max. výkon v kW EHK (k DIN) pri ot./min
Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot./min

PureTech 130 S&S EAT8
Zážihový, preplňovaný turbodúchadlom,
priame vysokotlakové vstrekovanie,
12 ventilov
benzín
3/12
1199
96 (131)/5500
230/1750

PureTech 180 S&S EAT8
Zážihový, preplňovaný turbodúchadlom,
priame vysokotlakové vstrekovanie,
16 ventilov
benzín
4/16
1598
133 (181)/5500
250/1650

Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8
Zážihový, preplňovaný turbodúchadlom,
priame vysokotlakové vstrekovanie,
16 ventilov
benzín
4/16
1598
132 (181)/6000
250/1750

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

81,2 (110)/2500 (predná náprava)
320 pri 500 – 2500
Lithium Ion
12,4
55
7 h 5 min
3 h 55 min
3 h 25 min

—

—

3,7 v sérii / 7,4 za príplatok

—
—

—
—

165 (225)
360

ELEKTRICKÝ MOTOR
Max. výkon v kW (k) pri ot./min
Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot./m
Typ batérie
Kapacita batérie (kWh)
Maximálny dojazd WLTP (km)
Orientačný čas nabitia z 0 na 100% z domácej zásuvky (8A)
Orientačný čas nabitia z 0 na 100% zo zosilnenej zásuvky (14A)
Orientačný čas nabitia z 0 na 100% z Wallboxu (16A)
Orientačný čas nabitia z 0 na 100% z Wallboxu (32A)
Vyžaduje 7,4 kW palubnú nabíjačku
Palubná nabíjačka (kW)

1 h 40 min

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

PREVODOVKA
Prevodovka
Posilňovač riadenia s variabilným účinkom

Automatická 8-stupňová + Stop & Start
séria

PODVOZOK / BRZDY / PNEUMATIKY
Predná náprava
Zadná náprava
Brzdy predné
Brzdy zadné
Pneumatiky v závislosti od výbavy (1)

OBJEM (v dm3)
Počet miest
Objem batožinového priestoru po kryt
Objem batožinového priestoru po strechu so sklopenými zadnými sedadlami

Nezávislé zavesenie kolies typ pseudo Mac Pherson, vinuté pružiny, tlmiče s progresívnymi hydraulickými dorazmi
Deformovateľná traverza, vinuté pružiny + tlmiče s progresívnym hydraulickým dorazom
Kotúčové chladené
Kotúčové
215/65 R17
205/55 R19
205/55 R19
205/55 R19
5
545
1640

5
545
1640

5
485
1580

1528
377
1905
745
1050
2955

1566
364
1930
750
1600
3530

1826
359
2185
750
1350
3535

210
31,7
10,4

230
28,9
8,1

233 (135)
27,6
7,8

6,0
135 – 137
53

6,5 – 6,6
147 – 149
53

1,3 (v režime Hybrid)
29 – 30 (v režime Hybrid)
40

HMOTNOSŤ (2) (v kg)
Prevádzková hmotnosť (s vodičom)
Užitočná hmotnosť
Maximálna povolená hmotnosť
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h)
1000 m s pevným štartom v sekundách (len vodič)
0 –100 km/h (s) (len vodič)

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

(1) Motorizácie nemusia mať povolené všetky uvedené rozmery pneumatík; (2) Hmotnosť, spotreba a emisie závisia od úrovne výbavy a namontovanej výbavy podľa želania.

Akcia platí od 1. 5. do 31. 8. 2022.
Ponuka 4-ročnej záruky ZDARMA platí pre všetky vozidlá objednané počas platnosti akcie a ide o program záruky ESSENTIAL DRIVE na 48 mesiacov/60 000 km. Ponuku 4-ročnej záruky ZDARMA nie
je možné kombinovať s flotilovými podmienkami. Využívanie služby 8-ročná asistencia je viazané na bezplatnú registráciu. Všetky ceny uvádzané v akciovom cenníku sú platné v prípade registrácie vozidla
kupujúcim v členských štátoch Európskej únie (EU), štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku, ktorú kupujúci riadne preukáže predávajúcemu predložením kópie príslušného
osvedčenia o evidencii vozidla najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vozidlo prevzaté zákazníkom. V prípade nesplnenia uvedených podmienok platia ceny a príplatky uvádzané
v základnom cenníku. Použitie akciového cenníka je vylúčené aj v prípade špekulatívneho konania, najmä účelovej registrácie alebo zmeny registrácie vozidla. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázky
vozidiel sú ilustračné.
Pri financovaní vozidla C5 X FEEL PureTech 130 S&S EAT8 v cene 30 990 € platíte pri akontácii 10 304,18 € a poslednej navýšenej splátke 10 846,50 € len 365,00 € mesačne, s dobou splácania
48 mesiacov; k tomu balík poistenia vo výške 94,47 € mesačne. Celková výška spotrebiteľského úveru je 20 685,82 €, úroková sadzba je: 4,52% p.a., počet splátok je 48. Spracovateľský poplatok je 0
€, poplatok za prevod vlastníctva je 1 €. RPMN je vo výške 9,29 % p.a. vrátane poistenia. Celková čiastka bez akontácie, ktorú musí klient zaplatiť je: 28 096,97 €. Denný výdavok 12 eur je vypočítaný
ako podiel súčtu 12 mesačných splátok financovania vrátane poistenia a čísla 365. Nejedná sa o záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Príklad financovania je orientačný a jeho parametre sa môžu líšiť.
CITROEN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytované spoločnosťou ESSOX FINANCE, s.r.o.
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