D O D AT E Č N Á

S L E VA
NA SKLADOVÉ VOZY

40 000 Kč

CITROËN C5 TOURER
Úroveň
výbavy

Motor

EXCLUSIVE
EDITION

2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 110 / 150 Hydractive III+ 1 007 700
2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6
132 / 180 Hydractive III+ 1 087 700

kW / k CEE

Odpružení

Cena

Sleva

Bonus
za starý vůz

Akční
cena (1)

167 800
197 800

40 000
40 000

799 900
849 900

> Exkluzivní ﬁnancování CITROËN PRIVILEGE (*) se skutečnou výhodou ve formě slevy 30 000 Kč vč. DPH z Akční ceny (1) vozu.
Ideální volba s možností nízké anebo nulové akontace, s délkou ﬁnancování od 1 roku až do 6 let bez jakýchkoliv poplatků
za uzavření smlouvy.

(1)

Akční ceník s platností od 15. 5. 2017. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 5. 2017 a předané do 7. 6. 2017 nebo do vyprodání zásob. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou
nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Na ceny vozů objednávaných do výroby se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN. Konkrétní nabídku Vám zašle nebo potvrdí Váš autorizovaný prodejce. Akce platí pouze u participujících prodejců
CITROËN na území ČR.
* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

CITROËN C5 TOURER
STANDARDNÍ VÝBAVA
EXCLUSIVE EDITION
> Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností
odpojení airbagu spolujezdce
> Hlavové airbagy pro první a druhou řadu
sedadel
> Kolenní airbag řidiče
> Boční airbagy pro druhou řadu sedadel
> Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým
předpínačem a omezovačem tahu
> 3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu s omezovačem
tahu pro krajní sedadla
> Akustická a vizuální signalizace nezapnutého
bezpečnostního pásu řidiče a rozepnutí
bezpečnostních pásů spolujezdce a cestujících
na zadních sedadlech za jízdy
> Vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních
pásů spolujezdce a cestujících na zadních
sedadlech
> 5x výškově nastavitelné opěrky hlavy (výklopné pro
první řadu sedadel)
> 2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské
sedačky ve druhé řadě
> Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru
za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní
nehody)
> Alarm s vnitřním prostorovým a obvodovým
čidlem a senzorem zachycujícím nadzvednutí vozidla,
superzamykání
> ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná
aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
> Intelligent Traction Control - ITC
> Kontrola stavu tlaku vzduchu v pneumatikách
> Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
> Automatická elektrická parkovací brzda
> Variabilní posilovač řízení
> Tempomat + omezovač rychlosti
> Palubní počítač s ukazatelem venkovní
teploty
> Zpětná parkovací kamera + přední a zadní
parkovací asistent se systémem změření volného místa
pro parkování
> Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
> Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří se
sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí

> Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná
zrcátka s integrovanými ukazateli změny směru jízdy
> Elektrická dětská pojistka
> Výškově a podélně nastavitelný volant s pevným
středem a sdruženými ovladači
> Kožený volant
> Kožená hlavice řadicí páky
> Akustické čelní sklo
> Vyhřívané zadní sklo
> Zatmavená skla zadních oken
> Automatická klimatizace dvouzónová s nezávislou
regulací pro levou a pravou stranu
> Výdechy automatické klimatizace ve druhé řadě
na středových sloupcích
> Klimatizovaná přihrádka spolujezdce
> Pylový a prachový ﬁltr
> Impulzní spouštění směrových světel
> LED diody integrované do předních
světlometů
> Denní světlomety
> Přední mlhové světlomety
> Automatické stěrače s dešťovým senzorem
> Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
> Bi-xenonové samonatáčecí světlomety
s automatickou výškovou regulací a s dynamickým
systémem přídavných světlometů (osvětlení do úhlu
105°) + výsuvné ostřikovače světlometů
> Vnější zpětná zrcátka s automatickou clonou
> Stěrač zadního okna
> Osvětlení zavazadlového prostoru
> Stropní lampičky pro první řadu sedadel a osvětlení
odkládací přihrádky spolujezdce
> Stropní lampičky pro druhou řadu sedadel, osvětlená
toaletní zrcátka v protislunečních clonách
> Samočinné rozsvícení světel za snížené
viditelnosti, nastavitelné zpoždění zhasínání
světlometů (funkce “Guide Me Home”), osvětlení
interiéru s funkcí postupného zhasínání
> Přenosná samonabíjecí kapesní svítilna
> Protisluneční roletka ve druhé řadě sedadel
> CITROËN Connect Box (mikrofon, reproduktor,
karta SIM)

> Dotykový 7” displej (Rádio, AM/FM, RDS,
6x repro, ovládání na volantu, audio zásuvka typu
jack, Hands free Bluetooth® + konektor USB,
Mirror Screen a WIFI) + Navigace s 5 letou
aktualizací mapových podkladů zdarma
> Zadní lavice dělená v poměru 2/3 - 1/3 a sklopná
do podlahy
> Elektricky nastavitelná sedadla řidiče
a spolujezdce (podélné nastavení, nastavení sklonu
a výšky sedáku, nastavení sklonu opěradla samostatně
pro spodní a horní část a nastavení bederní opěrky)
s pamětí polohy sedadla řidiče a funkcí automatického
odsunutí sedadla řidiče po vypnutí motoru pro
snadnější vystupování
> Čalounění Kůže Claudia
> Středová loketní opěrka pro přední sedadla s úložným
prostorem
> Středová loketní opěrka pro druhou řadu sedadel
s úložným prostorem a otvorem na lyže
> Vyhřívaná přední sedadla (3 stupně intenzity
vyhřívání)
> Sedadlo řidiče s masážní funkcí v bederní oblasti
> Vkládané textilní koberečky vpředu a vzadu
> Kryt zavazadlového prostoru (samonavíjecí,
vyjímatelný)
> Zásuvka 12V umístěná na zadní straně středové
loketní opěrky mezi předními sedadly
> Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru
> Podélný střešní nosič v odstínu hliníku
> Elektricky otevíratelné víko zavazadlového
prostoru
> 4 hliníkové disky kol “Atlantique” R18
> Náhradní dojezdové kolo
> Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě a v barvě
karoserie
> Nárazníky a dotykové lišty v barvě karoserie
> Chromované boční ochranné lišty
> Chromovaná lišta okenního rámu
> Chromovaná dvojitá koncovka výfuku
(pro Exclusive EDITION pouze pro motor
2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (AFIL)
Panoramatické střešní okno s elektricky ovládanou protisluneční roletou a s ochranou proti přiskřípnutí
Hi-Fi Systém (Dolby Surround, digitální zesilovač, subwoofer, 8x repro Philips)
Vertikální síť v zavazadlovém prostoru
Čalounění Kůže Claudia
Paket Criollo: Exkluzivní kožené čalounění Criollo
Metalický lak
Speciální perleťový lak Bílá Nacré
4 hliníkové disky kol "Adriatique" 8.0J x 19, pneumatiky 245/40 R19

LI01
OK01
UN01
NM01
QRFX /
XTFC
QSFE
0MM0
0NN9
ZH4T

Exclusive Edition
14 000
20 000
15 000
5 000

65 000
15 100
21 300
10 800
= standard – = nelze objednat

CITROËN C5 TOURER
TECHNICKÉ PARAMETRY
> MOTOR
Zdvihový objem v cm3
Vrtání x zdvih v mm
Max. výkon v kW (k CEE)
při ot/min
Max. točivý moment v Nm CEE
při ot/min
Filtr pevných částic (FAP)
Emisní norma
Technologie Stop&Start
> PŘEVODY, ŘÍZENÍ
Převodovka
Počet převodových stupňů
> PNEUMATIKY
Pneumatiky*
> OBJEMY
Počet míst
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3
(vč. / bez náhradního kola)
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly až ke stropu v dm3
(vč. / bez náhradního kola)

2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
1997
85 x 88
110 (150)
4000
370
2000

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6
1997
85 x 88
133 (180)
3750
400
2000

Euro 6

Euro 6

Manuální
6

Automatická
6

225/60 R16, 225/55 R17,
245/45 R18, 245/40 R19

225/55 R17, 245/45 R18,
245/40 R19

5

5

505 / 533

505 / 533

1462 / 1490

1462 / 1490

nebržděného /
bržděného (3)
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy
Maximální zatížení střešního nosiče
Maximální zatížení zadního nosiče

1650
585
2235
750
1650
3635
80
67

1730
560
2290
750
1250
3290
80
67

> PROVOZNÍ VLASTNOSTI (pouze řidič)
Max. rychlost v km/h
400 m s pevným startem v sekundách
1000 m s pevným startem v sekundách
Z 0 na 100 km/h v sekundách

211
16,8
30,8
9,6

219
16,4
29,8
8,8

> SPOTŘEBA - NORMY CEE (1999/100)
Městský provoz (l/100 km)
Mimoměstský provoz (l/100 km)
Smíšený provoz (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)

5,0 / 5,1 (4)
3,9 / 4,0 (4)
4,3 / 4,4 (4)
113 / 115 (4)

5,2
3,8
4,4
114

71

71

> HMOTNOST (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost
Maximální hmotnost přívěsu

> OBJEM PAL. NÁDRŽE (v litrech)
Motorová nafta

(1) Hmotnosti se mohou zvýšit v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení. (2) Rozdíl mezi největší provozní hmotností a pohotovostní hmotností. (3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
(4) Hodnota platná pro pneumatiky 16” / 17”, 18”, 19”.
* Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik.

* Odpružení Hydractive III+ s možností výškové regulace hrany
zavazadlového prostoru

** Odpružení Hydractive III+

Doporučené ceny v Kč s DPH platné od 15. 5. 2017.
C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek.
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

