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Nový Citroën C5 ostáva verný tradícií značky s dvojitým šípom v oblasti
dizajnu aj technologickej úrovne. Zosobňuje silu a moderné vypraco-
vané línie. Pri pohľade spredu zaujme jeho široká maska s lED svet-
lometmi, ktoré dodávaju automobilu charakter skutočnej limuzíny.
Jazdné vlastnosti a komfort v novej C5 sú na najvyššej úrovni. Vozidlo
sa na ceste správa suverénne a bezpečne v každej situácii. Nový Cit-
roën C5 je viac ako auto, je to životný štýl. Navyše, má všetky predpo-
klady, aby vás zviedol.

Čistý štýl,
čistá technológia

Vybavenie, opísané v tomto katalógu, je kompletnou ponukou technológie modelu Citroën C5. Vozidlá
značky CITROËN, ktoré sú v ponuke pre Európsku úniu,môžumať odlišné vybavenie, a to v závislosti od
krajiny. Kompletné informácie o základnom vybavení vozidiel nájdete v dokumente “Technické charak-
teristiky a základné vybavenie”, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky www.citroen.sk.





Pruženie Hydractive iii + je inteligentné,
reaktívne a autoadaptabilné. Potvrdzuje
vysokú technickú úroveň a schopnosti
značky CitrOËN v oblasti jazdných
vlastností.

KOMFORT
Pruženie je zárukou vysokého pohodlia.
Vďaka permanentnej kontrole naklá-
ňania karosérie ponúka bezpečné jazd-
né vlastnosti a stabilitu v každom oka-
mihu, na akejkoľvek vozovke a pri akej-
koľvek rýchlosti.
Vďaka špecickým senzorom, ktoré ne-
pretržite analyzujú jazdný štýl a prol
cesty, pruženie Hydractive iii+ ponúka
vodičovi dva režimy pruženia: „komfort”
a „dynamik”. tieto dva režimy sú riade-
né inteligentne, nezávisle a oddelene,
pričom pruženie automaticky nastavuje
tlmenie a odpruženie. Navyše, vodič si

môže aktivovať aj režim „sport”, ktorý
uprednostňuje dynamické nastavenie
podvozku, a tým aj športové správanie
vozidla.

STABILITA A JAZDNÉ
VLASTNOSTI
Pruženie Hydractive iii+ v novom mo-
deli Citroën C5 zabezpečuje perma-
nentnú svetlú výšku vozidla, ktorá je ne-
závislá od zaťaženia. svetlú výšku vozid-
la upravuje automaticky v závislosti od
rýchlosti vozidla � spôsobmi :
- v meste a na kvalitnej vozovke, pri
rýchlosti do 110 km/h, sa vozidlo na-
chádza v základnej výške
- na kvalitnej vozovke, pri rýchlosti nad
110 km/h, sa svetlá výška vozidla zníži
o približne desať milimetrov. Zníženie
ťažiska vozidla zvýši jeho stabilitu. Vý-
sledkom je znížené nakláňanie karosé-

rie, vylepšená aerodynamika a pokles
spotreby.
- na nekvalitnej vozovke, pri rýchlosti do
60 km/h, sa svetlá výška zvýši, čo za-
ručí optimálne jazdné vlastnosti a do-
konalý komfort.

systém Hydractive iii+ poskytuje vášmu
vozidlu to najlepšie z technológií, a to
za každých podmienok.

PružENiE HyDraCtiVE iii + :
inteligentná technológia
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Citroën C5, vozidlo s nezameniteľným charakterom spojeným s dyna-
mickým a elegantným štýlom, vám zaručuje neobyčajný zážitok z jazdy.
Klasická aj športová verzia sú pohodlné a vynikajú veľkými rozmermi,
Citroën C5 spája rôzne štýly.
Plynulosť línii je zrejmá aj vďaka prelisom, ktoré ešte podčiarkujú celko-
vú siluetu vozidla.
Osobnosť, ktorá vás presvedčí akonáhle nastúpite do kabíny.

ČistÁ
estetiKa







Cítite sa veľmi dobre – je prvé, čo vám
zíde na um, keď nastúpite do vozidla.
Citroën C5 poskytuje pôžitok a výni-
močný jazdný komfort.
Nový Citroën C5 vybavený novým navi-
gačným systémom eMyWay zobrazuje
európske mapy, uložené v internej pa-
mäti, z vtáčej perspektívy. takisto mô-
žete listovať vo vašom hudobnom preh-
rávači na 7” displeji a využiť handsfree
sadu Bluetooth* pre váš mobilný tele-
fón. Môže byť vybavený aj systémom
audio kompatibilným s MP� a WMa.
Connecting Box pozostáva zo zásuvky
„jack”, zásuvky usB a handsfree sady
Bluetooth* a je možné ho prepojiť s
väčšinou prehrávačov.
slogan značky CrÉatiVE tÉCHNO-
lOGiE sa transformoval cez CitrOËN
etouch a prináša vám 4 nové služby.
Z toho � sú priamo na palube vozidla:
CitrOËN tiesňové volanie a Cit-
rOËN lokalizovaná asistencia. Vďaka
GPs modulu a integrovanej siM-karte

je možné, v prípade nehody alebo iné-
ho problému, vozidlo okamžite a pres-
ne lokalizovať. Dokonca aj vtedy, keď
ste v zahraničí. V prípade poruchy vám
poskytne rýchlu pomoc služba Cit-
rOËN asistencia. Pri nehode sú upo-
vedomené verejné bezpečnostné zlož-
ky. Obidve služby sú bezplatné a bez
časového obmedzenia. ich prevádzka
je nepretržitá (�4 hodín, 7 dní v týž-
dni). Ďalšie dve služby sú vám k dispo-
zícii prostredníctvom vašej osobnej zlož-
ky MyCitrOËN na internete alebo
v smartphonoch : CitrOËN Virtuálna
servisná Knižka a CitrOËN EcoDriving
(ekologická jazda). tieto dve služby (za-
tiaľ nedostupné v sr) sú počas zmluv-
nej záruky na vozidlo bezplatné a
umožnia vám sledovať servisné úkony
na vozidle a nasledujúce servisné preh-
liadky, alebo vás upozornia na chybu
vozidla. Posledná služba vás informuje
o spotrebe vášho vozidla a úrovni emi-
sií CO�. Zároveň vám umožňuje sle-

dovať informácie o servisných prehliad-
kach a jazdné informácie z centrálnej
jednotky vozidla. Bližšie informácie zís-
kate u vášho predajcu CitrOËN.
Počas svojich ciest môžete byť nepre-
tržite pripojený na internet, a to vďaka
technológii Wi, ktorá je v ponuke prí-
slušenstva. Wi vám umožňuje simul-
tánne pripojiť prenosné počítače, note-
booky, herné konzoly alebo multime-
diálne prehrávače. K dispozícii tak mô-
žete mať svoje e-maily, obľúbené web-
stránky alebo sieťové hry. Každý si náj-
de to svoje. systém je v predaji bez ak-
tivovanej služby. Prenos dát cez vášho
operátora sa aktivuje pomocou siM-
karty �G a �G+. Vitajte vo svete pres-
ného riadenia.

PrEsNÉ RiaDenie

*Dostupné len s kompatibilným telefónom.



V interiéri cítiť dokonalú symetriu, či ide
o použitie matného kovu, kože (v zá-
vislosti od verzie) alebo vysoko umiest-
nené výduchy vetrania. tento dojem
podčiarkuje aj jemná chrómová línia na
volante. Maximálne funkčné miesto vo-
diča je vizuálnym zážitkom. Na volante
s pevným stredom sú na jeho vonkajšej
strane umiestnené ovládače riadenia a
komfortu, takže vodič ich má okamžite
poruke. Vďaka permanentnému pod-
svieteniu sú dokonale viditeľné cez deň
aj v noci. Okrem toho sú označené do-
tykovými piktogramami, ktoré vodič roz-

pozná aj bez toho, aby prerušil sledo-
vanie cesty.
Citroën C5 ponúka aj funkciu predvoľ-
by s pamäťou (v závislosti od verzie).
Dva ovládače vo výplni predných dverí
umožňujú dvom rôznym vodičom pa-
mätať si ich nastavenia polohy sedadla
alebo nastavenia automatickej klimati-
zácie. Zážitok z jazdy je zvýraznený ori-
ginálnym lED osvetlením, aktívnym cez
deň aj v noci. lED diódy sú integrované
v predných svetlometoch a zabezpečujú
príjemné osvetlenie, aby ste videli a zá-
roveň boli videný. Modelu Citroën C5

dodávajú nezameniteľný vzhľad, ale aj
prenikavý výhľad dopredu, a to až do
posledného detailu. Objavte to najlep-
šie z jazdy.

tO NaJlEPšiE Z JaZDY
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Pohodlie je asi najdôležitejší pocit, potrebný na zvládnutie cestovania
v dobrej kondícii. Citroën C5 reaguje na túto skutočnosť a ponúka
vám interiér veľkej limuzíny. Všetko v tomto vozidle je vyvinuté s je-
diným cieľom – zabezpečiť vám maximálny komfort počas dlhých ciest.

tO NaJlEPšiE
Z KoMFoRtU







Citroën C5 vás pozýva zmeniť pohľad na
cestovanie. Všetko vo vozidle vrátane vnú-
torného priestoru je vytvorené pre váš je-
dinečný zážitok. Interiér modelu Citroën
C5 bol navrhnutý ako miesto pre život –
moderná architektúra, ktorá spája dva
základné prvky : priestor a svetlo. Predné
komfortné sedadlá sú vyrobené z dô-
kladne vybratých materiálov. Ich zosilnená
konštrukcia poskytuje chrbtu lepšiu oporu.

Určite oceníte mohutnú lakťovú opierku,
umiestnenú medzi prednými sedadlami,
ale aj veľkolepý priestor pre nohy.
Predné sedadlá sa vďaka rôznymmožnos-
tiam nastavení (v závislosti od verzie) do-
konale prispôsobia každej postave –
vzdialenosť od volantu, výška sedáku,
sklon operadla, bedrová výstuha či uhol
hornej časti operadla. Zadné sedadlá sú
rovnako komfortné. Kľučky dverí vynikajú

výrazným a jedinečným dizajnom v tvare
písmena Alfa. Špeciálna pozornosť bola
venovaná aj výberu použitých materiálov a
prevedeniu každého detailu. Lakované
prvky sú na dotyk mäkké. Chrómované a

zajn a architektúru v interiéri modelu Ci-
troën C5.

POHODLIE PRE VŠETKÝCH



Citroën C5 vám umožňuje užiť si nefal-
šovaný komfort. V jeho interiéri zažijete
jedinečnú vyváženosť : výbornú akustiku
zabezpečuje kvalitné tesnenie, akustic-
ké čelné sklo, zdvojenie blatníkov akus-
tickými vláknami a veľké množstvo l-
tračnych častí. Výsledkom je tiché a prí-
jemné prostredie, v ktorom si vychut-
náte napríklad vašu obľúbenu hudbu,
reprodukovanú kvalitnou audiosústavou
Hi-Fi Dolby surround. tento systém po-
zostáva z vysokovýkonného digitálne-
ho zosilňovača, basového reproduktora

umiestneného v batožinovom priestore
a ôsmich reproduktorov zakompono-
vaných do palubnej dosky, v predných
aj zadných dverách, a to všetko zabez-
pečuje vysokú kvalitu zvuku v interiéri.
ako každá príjemná vec, aj nové auto
sa najlepšie vychutnáva pri správnej te-
plote. Model Citroën C5 je sériovo vy-
bavený automatickou klimatizáciou s
výduchmi pre predné aj zadné miesta.
Vodič a spolujazdec majú možnosť vy-
užiť individuálne ovládanie teploty aj
smer vzduchu. systém jemného preve-

trávania udržuje stabilnú teplotu bez ci-
teľných vzdušnych prúdov.
Jazdite v pohodlí.

POHODa Na PalUBe







CITROËN pri vývoji automobilov berie
vždy ohľad aj na životné prostredie.
Tento zámer však nesmie byť na úkor
skvelého pocitu z jazdy. Značka CIT-
ROËN vyvinula pod názvom Airdream
viaceré technológie za účelom ochrany
životného prostredia, jednou z nich je
mikrohybridná technológia e-HDi.
Táto technológia umožňuje výrazne zvý-
šiť energetický úžitok, a to spojením
motora HDi, systému Stop & Start po-
slednej generácie, manuálnej robotizo-
vanej 6-stupňovej prevodovky a reku-
peračnej jednotky, ktorá uskladňuje
energiu vytvorenú pri brzdení. Techno-
lógia vám umožní znížiť emisie CO2
a spotrebu paliva pri zachovaní nezme-
neného pôžitku z jazdy. Technológia
je dokonalá a zároveň veľmi jednodu-
chá… Vždy pri zastavení, napríklad na
semafóre, sa motor nastaví do úspor-
ného režimu. Hneď po uvoľnení brzdo-
vého pedálu sa motor automaticky bez
akejkoľvek manipulácie, napríklad kľú-

čom, reštartuje. Systém Stop & Start
poslednej generácie je tichý a bez vi-
brácii, preto sa dá využiť v každodennej
prevádzke a mení tak váš pohľad na
zaužívaný štýl vedenia vozidla.
Nový Citroën C5 vám ponúka sedem
motorizácii. V ponuke benzínových mo-
torov ide o motory VTi 120 (6-st. ma-
nuálna prevodovka) a THP 155 (6-st.
manuálna prevodovka alebo 6-st. au-
tomatická prevodovka), ktoré spájajú
nízku spotrebu a vysoký výkon. Motor
THP 155 je veľmi pružný a disponuje
vynikajúcimi hodnotami zrýchlenia. V
sortimente dieselových motorov je HDi
115, ktorý ponúka pružnosť a dyna-
miku pri veľmi nízkej spotrebe a emi-
siách CO2. Motorizácie HDi 140 (6-st.
manuálna prevodovka) a HDi 160 (6-
st. manuálna prevodovka alebo 6-st.
automatická prevodovka) ponúkajú nad-
priemerný výkon pre bezpečnú a dyna-
mickú jazdu. Motor HDi 200 (6-st. au-
tomatická prevodovka) umožňuje vyni-

kajúci kompromis medzi výkonom a
spotrebou. Na vrchole ponuky je motor
V6 HDi 240 (6-st. automatická prevo-
dovka), ktorý je mimoriadne tichý a po-
núka vysoký výkon pri optimalizovanej
spotrebe a emisiách CO2.
Všetky dieselové motory sú sériovo vy-

ňuje vypúšťaniu škodlivých častíc do vý-
fukového potrubia.
Citroën C5 ostáva verný tradícii tech-
nologických inovácií a ponúka vám 6-
stupňovú automatickú sekvenčnú pre-
vodovku, umožňujúcu voľbu medzi
automatickým a manuálnym režimom.
V automatickom režime sa stará o hlad-
ké radenie prevodových stupňov na-
miesto vodiča prevodovka, pričom pre-
cízne sleduje váš štýl jazdy. Manuálny
režim umožňuje voľbu prevodových
stupňov podľa vášho želania. Stačí iba
zatlačiť na prevodovú páku.
Jednoducho, výkon šitý na vašu mie-
ru…

VÝKON ŠITÝ NA MIERU
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Citroën C5 existuje tiež vo verzii kombi s nezameniteľnými líniami. ro-
bustné krivky a veľký batožinový priestor – Citroën C5 tourer je sku-
točná limuzína, ktorá vám dokáže svoje opodstatnenie počas dlhých
ciest. Citroën v tomto vozidle spája kombi s pôžitkom z jazdy, takže
vitajte na palube.

CitrOËN c5 toUReR





≈ 12 cm

ViaC PRiestoRU
Citroën C5 tourer s dynamickými a ply-
nulými líniami ponúka veľkolepý batoži-
nový priestor, veľké množstvo úložných
priestorov a praktického vybavenia. Nie-
ktoré verzie tohto modelu sú vybavené
elektrickým otváraním a zatváraním dve-
rí batožinového priestoru. Navyše, s
možnosťou nastavenia želaného uhla
otvorenia dverí. Zadné sedadlo je de-
lené v pomere �/� – 1/� a je sklo-
piteľné. Po sklopení vytvorí s podlahou
kufra rovnú ložnú plochu. Základný ob-
jem batožinového priestoru je 5�� lit-
rov VDa (so sadou na opravu defektu)
alebo 505 litrov VDa s rezervným ko-
lesom.
Jeho otváranie je veľmi praktické, maxi-
málna vnútorná šírka medzi kolesami je
115 mm a maximálna vnútorná výška
je 851 mm. automatický navíjací kryt
batožinového priestoru zabezpečuje je-
ho diskrétnosť pred nežiadúcimi po-

hľadmi. sieť oddeľujúca kabínu od ba-
tožinového priestoru je vybavená xo-
vateľným navíjacím systémom, ktorý sa
pri sklopení zadnej lavice môže uchytiť
za operadlami predných sedadiel. Po-
čas silného brzdenia tak zabráni pre-
sunu batožiny do priestoru pre cestujú-
cich. špeciálne vyrobená plastová va-
nička v batožinovom priestore chráni
čalúnenie pred zašpinením alebo po-
škodením (dostupná v príslušenstve). Je
veľmi odolná a jej inštalácia a údržba
sú jednoduché.
Citroën C5 tourer môže byť vybavený
strešnými lištami s výrazným dizajnom,
ktoré využijete na prevážanie objem-
ných predmetov. Navyše, Citroën C5
tourer má vo verziách vybavených pru-
žením Hydractive iii+ funkciu nastave-
nia výšky nakladacej hrany. Výška na-
kladacej hrany je v rozmedzí ± 6 cm od
základnej polohy a celý systém sa ov-

láda tlačidlom umiestneným na boku
batožinového priestoru. Po otočení kľú-
ča do pozície kontakt, sa výška auto-
maticky dostane do základnej polohy.
Disponibilný v ponuke príslušenstva,
strešný nosič ponúka slobodu pri pre-
prave väčšieho objemu batožiny. Má
moderný a aerodynamický dizajn,
odolný voči mechanickému poškodeniu
a nepriaznivému počasiu. Prináša
funkčnosť a bezpečnosť. Jednoduchý
na používanie, ľahko sa umiestňuje na
strechu vozidla. Prináša zadosťučinenie
pre milovníkov cestovania. Cestujte,
kam len chcete…?







Pomoc pri jazde, kontrola stability, vý-
konnosť bŕzd, optimalizácia priľnavosti
k vozovke, ochrana cestujúcich, systém
ochrany vozidla proti odcudzeniu – bez-
pečnosť v modeli Citroën C5 je na
prvom mieste. Vďaka karosérii s rozde-
leným absorbovaním energie v prípade
nárazu smerom do podlahy a do stĺpi-
kov, spĺňa vozidlo nové normy v oblasti
ochrany chodcov a znižovania násled-
kov pri bočnej alebo čelnej zrážke s
iným vozidlom. Jazdné vlastnosti sú op-
timalizované vďaka technologicky vy-
spelému elektronickému vybaveniu,
ktoré je v ponuke v závislosti na verzii :
systém detekcie podhustenia pneuma-
tík neustále sleduje tlak vo všetkých šty-
roch pneumatikách a ak je to potrebné,

okamžite informuje vodiča vizuálnym a
zvukovým upozornením na konkrétne
koleso. Pre vyšší komfort a bezpečnosť
sa automaticky po vypnutí motora akti-
vuje elektrická parkovacia brzda; deak-
tivuje sa pri rozjazde. Brzda môže byť
ovládaná aj ručne, pomocou ovládača
na stredovej konzole.
Na zjednodušenie parkovania môže byť
nový Citroën C5 vybavený prednými a
zadnými cúvacími senzormi a takisto
napríklad cúvacou kamerou (za prípla-
tok iba na C5 Tourer), pričom k tejto
opcii automaticky dostanete navigačný
systém eMyWay. Keď zaradíte spiatoč-
ku, cúvacia kamera umiestnená vo dve-
rách batožinového priestoru, zobrazuje
priestor za vozidlom na farebnom dis-

pleji navigácie, čo vám iste uľahčí par-
kovanie v meste.
V ponuke príslušenstva sa nachádza aj
detská sedačka Kiddy Komfort Pro s lo-
gom Citroën na ochranu najmenších
pasažierov s hmotnosťou od 9 do 36
kilogramov. Sedačka zaručuje zvýšenú
bezpečnosť dieťaťa, jednoduchú mon-
táž a praktické ovládanie na miestach

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE,
BEZPEČNOSŤ V INTERIÉRI





KONTROLA
V KAŽDOM OKAMIHU :
INTELIGENTNÁ
KONTROLA POHONU
Koncepcia modelu Citroën C5 je za-
ložená na jednoduchej myšlienke : pre-
dísť dopravnej nehode a ponúknuť
maximálnu bezpečnosť. Od ergonómie
sedadla vodiča, ktorá aktívne prispieva k
znižovaniu únavy, až po veľké množ-
stvo bezpečnostného vybavenia, táto
základná koncepcia prispieva k ochrane
celej posádky. Pre aktívnu bezpečnosť
analyzuje inteligentná kontrola pohonu
povrch a prol vozovky, priľnavosť k po-
vrchu, typ snehu a následne umožňuje
preklz poháňaných kolies, nezávisle ria-
di každé predné koleso, čím dosiahne
lepšie riadenie vozidla v nedotáčavom
šmyku. V oblasti aktívnej bezpečnosti
ponúka Citroën systém upozornenia
na neželané opustenie jazdného pruhu
(aFil). Od rýchlosti 80 km/h sleduje
systém aFil prekročenie bielej čiary od-
deľujúcej jazdné pruhy. Po jej prekro-
čení bez aktivácie smerového svetla,
upozorní vodiča na túto skutočnosť vi-
bračný mechanizmus umiestnený v se-
dadle. Vodič tak môže upraviť smer
jazdy. aj v oblasti pasívnej bezpečnosti
ponúka Citroën C5 vysoko kvalitné vy-

bavenie. V prípade nárazu sa okamžite
aktivuje až deväť airbagov.
Vodič má k dispozícii ďalšie bezpeč-
nostné vybavenie, napr. tyč riadenia so
schopnosťou stiahnuť sa dovnútra o 5
mm a kolenný airbag. Okrem toho je
Citroën C5 sériovo vybavený elektro-
nickým brzdovým systémom a elektro-
nickým stabilizačným programom :
aBs proti zablokovaniu kolies, rEF na
vyrovnávanie brzdného účinku na kaž-
dé koleso, aFu na skrátenie brzdnej
dráhy pri naliehavom brzdení na mini-
mum a systém EsP na udržanie opti-
málnej trajektórie vozidla pri prejazde
zákruty.
Pri prejazde ostrými zákrutami osvetľujú
prídavné svetlomety do zákruty (za prí-
platok pre určité verzie) okraje ciest až
do 105° uhla, a to pri rýchlosti nižšej
ako 40 km/h, v prípade zapnutého
smerového svetla alebo v situácii, keď
dosiahnete určitý uhol natočenia vo-
lantu. tento systém osvetlenia, spojený
s natáčacími bi-xenónovými svetlomet-
mi, poskytuje lepšiu viditeľnosť.
Pri parkovaní v meste nepochybne oce-

níte systém zamerania voľného parko-
vacieho miesta, čo umožňuje vodičovi
okamžite identikovať, či je miesto do-
statočne veľké na zaparkovanie. systém
sa aktivuje tlačidlom na palubnej doske
a pri zapnutom smerovom svetle. sys-
tém upozorní vodiča na úroveň obtiaž-
nosti parkovania.
Elektrická parkovacia brzda, v kombiná-
cii s pružením Hydractive iii+ a systém
pomoci pri rozjazde do kopca, umož-
ňujú vodičovi bezproblémový rozjazd.
Prístroj automaticky pribrzdí vozidlo po-
čas � sekúnd od uvoľnenia brzdového
pedálu – čas určený pre vodiča na pre-
sun nohy z brzdového pedálu na ply-
nový pedál.
Pre Citroën C5 je bezpečnosť jeho šies-
tym zmyslom.
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sivá thorium (M) Biela Banquise (N)

Biela Nacré (N)

Hnedá Guaranja (N)

Čierna Perla Nera (N) sivá aluminium (M)

sivá Haria (M) Bourrasque (M)

Mativoire (M) Čierna Perla
Nera Mat (N)

(1) A iný doplnkový materiál.
(2) V ponuke príslušenstva.
(M) : metalické farby (N) : nemetalické farby. Metalické farby sú v ponuke za príplatok.

látka C&t rafaelo Mistral(1) látka C&t Brise Mistral(1)

Koža Claudia Matinal(1) Koža Claudia Mistral(1)

Kožené čalúnenie Criollo(1)

Ozdob. kryt alboran 16” Disk iroise 16”

Disk atlantique 18”

Disk Baltique 17”

Disk adriatique 19” Disk adriatique čierny 19” Disk Caspienne 18”(�)

Disk ionienne 17”

Disk Egée 17”

KOlEsÁ, FarBy a čalÚnenie

Ozdob. kryt laponie 16”

Mix koža / látka saint-Cyr Mistral(1)

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE
PODĽA VERZIE
CITROËN C5 ATTRACTION :
ABS + REF + AFU – ESP + ASR – 7 airbagov (airbag vodiča,
spolujazdca, bočné a hlavové airbagy, kolenný airbag vodiča)
– Predné svetlomety do hmly – Tempomat – Elektrické ovlá-
danie predných a zadných okien – Elektricky ovládané a vy-
hrievané vonkajšie spätné zrkadlá – Automatická klimatizácia
– Volant v koži – Audiosystém CD MP3, 6 repro, ovládanie
na volante.

CITROËN C5 SEDUCTION :
VYBAVENIE ATTRACTION A K TOMU NAVYŠE : Pruženie
HYDRACTIVE III + s permanentnou kontrolou svetlej výšky
vozidla + elektrická parkovacia brzda + funkcia pomoci pri
rozjazde do kopca (pre THP 155, HDi 140 Exclusive, HDi
160, HDi 200 a V6 HDi 240) – Automatická dvojzónová
klimatizácia – Automatické spúšťanie svetiel – Predné stierače
s dažďovým senzorom – Elektricky sklopné vonkajšie spätné
zrkadlá – Connecting Box (USB Box + Bluetooth) – Disky
kolies z ľahkých zliatin 17”.

CITROËN C5 EXCLUSIVE :
VYBAVENIE SEDUCTION A K TOMU NAVYŠE : Elektrické
zatváranie 5. dverí (len pre Tourer) – Elektricky nastaviteľné
predné sedadlá – Sedadlo vodiča s masážnou funkciou v be-
drovej oblasti – Vyhrievané predné sedadlá – Zadný parkovací
asistent – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo –
Čalúnenie mix koža-látka.

Látka C&T Brise Matinal(1)
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Označenie CitrOËN airdream spája to najlepšie z technológii vyvíjaných pod značkou CitrOËN ako mikrohybridná technológia e-HDi, technológia full hybrid Hybrid4 a technológia
Full Electric. aby boli takéto vozidlá ľahšie identikovateľné, dostali obchodný názov a logo airdream.

Na optimálnu ochranu všetkých cestujúcich vám Citroen C5 ponúka aktívne a pasívne bezpečnostné
systémy poslednej generácie :

ABS : systém proti zablokovaniu kolies napomáha pri brzdení a v prípade potreby upravuje tlak v brzd-
nom systéme s cieľom zamedziť blokovaniu kolies, a tak umožniť vodičovi stálu kontrolu nad vozidlom.

AFU : Brzdový asistent krátkodobo zvyšuje brzdný tlak v prípade prudkého stlačenia brzdového pe-
dálu, čím znižuje brzdnú dráhu. Pri aktivácií brzdového asistenta sa automaticky spustia výstražné svetlá.

ASR : Protipreklzový systém je elektronický prvok, ktorý zabraňuje preklzu kolies pri rozjazde hlavne na
šmykľavom povrchu s nízkou adhéziou. systém v prípade zistenia prešmyku kolesa, na základe infor-
mácií zo snímačov, dané koleso pribrzdí.

AFIL : systém upozorňujúci na neželané opustenie jazdného pruhu v prípade mikrospánku. ak sys-
tém zistí prechod cez čiaru jazdného pruhu bez zapnutia smerového svetla, upozorní vodiča vibráciou
sedáku, a to na strane, ktorou vozidlo prešlo cez čiaru.

CITROËN eTouch : sortiment inovatívnych služieb pozostáva z núdzového volania a lokalizovanej asis-
tencie (v závislosti na krajine), dvoch bezplatných služieb, ktoré v prípade poruchy alebo havárie garantujú
presnú lokalizáciu vozidla a rýchlu intervenciu. Novinkou sú dve nové integrované služby : Virtuálna ser-
visná knižka a EcoDriving. Prístup k nim umožňuje osobný internetový priestor MyCitrOËN.

Inteligentná kontrola pohonu : tento nový prvok výbavy ponúka zvýšenie bezpečnosti a mobility
na zamrznutých, zasnežených alebo mokrých cestách. Po analýze povrchu vozovky, sklonu svahu alebo
typu snehu, tento dôvtipný systém povolí alebo zamedzí prešmykovaniu ľavého či pravého kolesa, pre
čo najlepšie zvládnutie nedotáčavosti.

ESP : alebo Electronic stability Program je inteligentný elektronický systém, ktorý v medziach zákona
fyziky kontroluje želanú trajektóriu vozidla a v prípade zistenia šmyku upravuje smer vozidla pribrzdením
a/alebo zrýchlením.

FSE : Elektrická parkovacia brzda je systém pomoci pri rozjazde, ktorý udržuje vozidlo zabrzdené počas
dvoch sekúnd, čo je čas nevyhnutný na presun nohy z brzdového pedálu na plynový.

Systém zmerania miesta na parkovanie : toto vybavenie umožňuje okamžite identikovať vodičovi
či je priestor dostatočne veľký na zaparkovanie. systém sa aktivuje tlačidlom na palubnej doske pri zap-
nutom smerovom svetle a identikuje prekážky pri parkovaní.

Natáčacie bi-xénónové svetlomety : táto technológia zavedená spoločnosťou Citroën umožňuje
osvetliť až stopäť stupňový uhol, napríklad pri ostrých zákrutách, kľukatej ceste alebo na križovatkách.

REF : Elektronický rozdeľovač brzdného účinku využíva snímače systému aBs a optimalizuje využitie
brzdného účinku zadných kolies, a to nezávisle.

tECHNOlóGia
K VaŠiM slUžBáM OCHraNa žiVotnÉho PRostReDia

* Všetky informácie ohľadommotorizácií samôžumeniť, preto si aktuálne informácie preverte na internetovej stránke www.citroen.sk, kde sú priebežne aktualizované.

Spotreby paliva uvádzané v tomto dokumente sú podľa homologovaných údajov európskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na každého výrobcu vozidiel predávaných v Európe. Tieto údaje boli dosiahnuté v presne stanovených pod-
mienkach (teplota, zaťaženie, charakteristika jazdnej dráhy atď.) a pri veľmi pokojnej jazde. Reálna spotreba samôže líšiť od homologovanej, keďže atmosferické podmienky, zaťaženie vozidla, jazdný štýl vodiča, tlak v pneuma-
tikách, využívanie klimatizácie a/alebo kúrenia ako aj prípadný úložný priestor na streche (aj keďprázdny) sú odlišné od podmienok pri homologizácii. Všetky rady pre ekologickú jazdu nájdete na stránke www.citroen.sk

Model Citroën C5 e-HDi 115 Airdream BMP6 znižuje emisie CO2 na úroveň 117 g/km, a to vďaka :
- systému stop & start novej generácie
- sytému rekuperácie energie pri brzdení
- systému klimatizácie so zvýšeným výťažkom
- Pneumatikám Michelin Energy savertM
- robotizovanej manuálnej prevodovke s optimalizovaným radením
- Optimalizovanému posilňovaču riadenia so zníženou stratou energie
- špecickému oleju na zníženie spotreby
- riadenej olejovej pumpe
- špecickému vzduchovému navádzaču
- aerodynamickému paketu : kryt podlahy vozidla, tesnenie kapoty, 16-palcový kryt kolies alboran, špecický vzduchový navádzač.

SPOTREBA A EMISIE CO2 (normy CEE 1999–100)*

Motory Emisie CO2

(g/km)
V meste

(l/100 km)
Mimo mesta
(l/100 km)

Kombinovaná
(l/100 km)

VTi 120 BMP6 Berline 8,3 5,0 6,2 144
Tourer 8,5 5,2 6,4 149

THP 155 BVM6 Berline 9,3 5,1 6,7 153
Tourer 9,5 5,2 6,8 155

THP 155 BVA6 Berline 10,5 5,6 7,3 169
Tourer 10,5 5,6 7,3 169

HDi 115 BVM Berline 6,0 4,4 5,0 129
Tourer 6,0 4,4 5,0 129

e-HDi 115 Airdream BMP6 Berline 5,2 4,1 4,5 117
Tourer 5,2 4,1 4,5 117

HDi 140 BVM6 Berline 7,0 4,2 5,2 135
Tourer 7,1 4,3 5,3 139

HDi 160 BVM6 Berline 6,4 4,1 4,9 129
Tourer 6,6 4,3 5,1 133

HDi 160 BVA6 Berline 8,2 5,1 6,2 163
Tourer 8,2 5,1 6,2 163

HDi 200 BVA6 Berline 8,0 4,7 5,9 155
Tourer 8,2 4,9 6,1 159

V6 HDi 240 BVA6 Berline 9,9 5,7 7,2 189
Tourer 9,9 5,7 7,2 189
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ROZMERY CITROËN : SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKA

• ZÁKLADNÁ ZMLUVNÁ ZÁRUKA : 2 ROKY
Zahŕňa opravy a výmenu chybných súčiastok. asistenčná služba
Citroën assistance �4 hodín, 7 dní v týždni.

• ZÁRUKA PROTI PREHRDZAVENIU
1� rokov na osobné vozidlá.
5 rokov na úžitkové vozidlá.

• ZÁRUKA NA LAK
� roky na osobné vozidlá.
� roky na úžitkové vozidlá.

• CITROËN CHRONO SERVICE
rýchla výmena oleja, pneumatík, bŕzd, výfuku, pruženia
a doplnkov bez vopred dohodnutého stretnutia.

DODATOČNÉ SLUŽBY

• Citroën EssentialDrive
Záruku na svoje vozidlo si môžete predĺžiť až na 5 rokov. Môžete

si vybrať medzi zmluvou, ktorou si predĺžite záruku o 1, � alebo �
roky alebo s limitom od 50 do 140 tisíc km.
PrEDĹžENÍM ZÁKlaDNEJ ZÁruKy taKtO ZÍsKatE :
- ochranu pred neočakávanými výdajmi na opravy, pretože počas
tohto obdobia budete môcť využívať rovnaké výhody, ako v čase,
keď bolo vaše vozidlo v základnej zmluvnej záruke
- záruku, že vaše vozidlo opravia odborníci značky Citroën
a pri oprave použijú výhradne originálne náhradné diely Citroën
- pri poruche bezplatný odťah k autorizovanému servisu Citroën
- vyššiu hodnotu vozidla pri jeho ďalšom predaji pretože
vaša Zmluva o záruke prejde automaticky na nového majiteľa
- istotu na cestách do zahraničia.

• Citroën FreeDrive
Dabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje vozidlo. Od �4 do 60
mesiacov s limitom od �0 do 150 tisíc km.
V sieti autorizovaných servisov Citroën budete mať zabezpečené:
- pravidelné prehliadky
- výmenu opotrebovaných dielov
- rozšírenú záruku na vozidlo

- asistenčnú službu Citroën assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke
- prvú technickú kontrolu.

• Citroën IdealDrive
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné prehliadky. Od �4 do
60 mesiacov alebo s limitom od �0 do 1�0 tisíc km.
Získate:
- predĺženie záruky
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí.

CITROËN odporúča

C

citRoËn sloVaKia, s. r. o. : Prievozská 4/c, 8�1 09 Bra-
tislava, slovensko, telefón: + 4�1 � 5� 48 �9 00, fax : + 4�1
� 5� 48 �9 80, www.citroen.sk.
tento dokument sa týka iba vozidiel predávaných v EÚ a ich denícia
sa môže v každej z členských krajín EÚ líšiť. informácie o modeloch

a ich charakteristiky zodpovedajú denícii platnej v období tlače to-
hoto dokumentu. sú uvádzané iba orientačne a nemôžu byť pova-
žované za záväzné. CitrOËN si vyhradzuje právo meniť bez pred-
chádzajúceho upozornenia charakteristiky predstavených modelov,
a to bez toho, aby musel aktualizovať tento dokument. Na presné

vybavenie vozidla a sortimentu sa informujte u svojho predajcu, v cen-
níku alebo na www.citroen.sk. Zobrazené farebné odtiene karosérie sú
iba orientačné, pretože tlačiarenska technika neumožňuje presnú re-
produkciu farieb.

PEFC/10-31-1420

testované vozidlo : c5 Berline.
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