НОВИЙ КРОСОВЕР

CITROËN C5 AIRCROSS
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CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C1

CITROËN C3

новий CITROЁN C5 Aircross
Кросовер комфорт-класу.

Citroёn для всіх і кожного

Кожна поїздка — від жвавого центру міста до
великих шосе — буде зручною й позбавленою
стресів. Конструктори та інженери CITROËN
завжди досягають такого результату.

CITROËN C4 CACTUS
HATCHBACK

CITROËN SPACETOURER
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SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

CITROËN C4 SPACETOURER

CITROËN C3 AIRCROSS
COMPACT SUV

CITROËN GRAND C4
SPACETOURER
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новий SUV Citroën C5 Aircross
і його 10 ключових особливостей
ДИНАМІЧНИЙ ДИЗАЙН

Сильний і впевнений, новий кросовер CITROËN C5 Aircross
вирізняється великими колісними дисками, збільшеним
кліренсом і фірмовими захисними накладками Airbump®.
Це приклад автомобіля, що пропонує відчуття потужного
кросовера, однак без зайвої агресії.

30 ВАРІАНТІВ ЗОВНІШНОСТІ

Пропонуючи 7 основних кольорів кузова, опційний
чорний дах, 3 пакети персоналізації COLOUR PACKS,
декілька варіантів легкосплавних колісних дисків,
автомобіль допоможе легко створити ваш власний
бажаний дизайн.

ПІДВІСКА З ПРОГРЕСИВНИМИ
ГІДРАВЛІЧНИМИ
ОБМЕЖУВАЧАМИ
Ексклюзив від CITROËN: система, що забезпечує
відчуття «польоту на м’якому килимку».

ПОКРАЩЕНІ
КОМФОРТНІ СИДІННЯ

Надзвичайно привітні та зручні, ці сидіння
роблять інтер'єр більш схожим на сучасний
лаунж-клуб, ніж на салон автомобіля.

ТРИ ОКРЕМІ СИДІННЯ
Зустрічайте єдиний кросовер класу, що пропонує
три окремі сидіння другого ряду, які можуть
регулюватися.
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ВРАЖАЮЧІ ПРОСТІР І
ГНУЧКІСТЬ САЛОНУ

Завдяки окремим заднім сидінням, що рухаються
вперед/назад, розкладаються та навіть повністю
знімаються, кросовер CITROËN C5 Aircross здобуває
титул найгнучкішого й найзручнішого кросовера
свого класу.

ДО 690 ЛІТРІВ ПРОСТОРУ
В БАГАЖНОМУ ВІДСІКУ

Просторий і практичний, новий кросовер CITROËN
C5 Aircross також пропонує найбільший багажний
відсік у своєму класі.

ПОКРАЩЕНІ МОЖЛИВОСТІ
ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СВІТОМ

Багато систем для зв’язку зі світом,
усе зрозуміло й зручно в керуванні.

СИСТЕМИ ДОПОМОГИ
ВОДІЮ

Покращена безпека завдяки активним
системам безпеки, що є великим кроком до
напівавтономного кермування й руху.

НОВА АКПП СЕРІЇ EAT8

Відмінний баланс ефективності, паливної
економічності й задоволення від кермування.
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змiст
C. 08 – ДИЗАЙН
C. 20 – КОНЦЕПЦІЯ CITROËN
ADVANCED COMFORT®
C. 42 – ТЕХНОЛОГІЇ
C. 56 – ОБЛАДНАННЯ
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ЗМIСТ
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гнучкий, зручний, комфортний
– справжній кросовер
CITROËN C5 Aircross дуже зручний і комфортний завдяки
максимально гнучкому й найпросторішому салону у
своєму класі. Секрет його повсякденної функціональності й
атмосфери, що розслабляє, — у напрацюваннях унікальної
програми Citroën Advanced Comfort ®.
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ДИЗАЙН
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елегантність
і впевненість
Завдяки динамічному профілеві й візуально
великій висоті кузова, новий кросовер
CITROËN C5 Aircross надає нових відчуттів
своєму класові. Він упевнений у своїх силах,
він сміливий. Та водночас він елегантний і
сучасний у кожній деталі, без жодного сліду
зарозумілості. На передній панелі розмістився
відомий і поважний «подвійний шеврон», що
охоплює всю передню частину й пов’язує бічні
поверхні. Кругове засклення на 360°
підкреслено динамічним хромованим декором
з мотивами літери C. Задні ліхтарі прикрашено
чотирма прямокутними об’ємними модулями
3D LED, що підкреслюють ширину й стійкість
автомобіля.

10 ДИЗАЙН
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потужність і контроль
СИСТЕМИ GRIP CONTROL І HILL
DESCENT ASSIST

Справжній кросовер повинен уміти долати
різноманітні перепони на своєму шляху.
CITROËN C5 Aircross забезпечує відмінне
зчеплення та прохідність за будь-яких умов
завдяки технології Grip Control. Ця система
пропонує п’ять режимів роботи, які можна
миттєво обрати за допомогою перемикача на
центральній консолі. Для безпеки й керування
під час спускання слизькою поверхнею також
пропонується функція Hill Descent Assist, яка
мінімізує ризик занесення або небажаного
прискорення. Ця система працює як на
передачі для руху вперед, так і під час
заднього ходу*.
* Опція для рівня Live, стандартне обладнання
для Feel та Shine

12 ДИЗАЙН
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7 ОСНОВНИХ КОЛЬОРІВ КУЗОВА

30
персональних

Білий перламутр

Платиновий металік
Сріблястий металік

комбінацій

Завдяки 7 основним кольорам кузова
й опційному двокольоровому
фарбуванню (чорний дах Perla Nera),
новий CITROËN C5 Aircross гарантує
відмінний вибір для фанатів
індивідуальності. І це лише початок,
бо додатково ще пропонується 3
пакети персоналізації COLOUR
PACKS: сріблястий Silver Anodised,
білий White Anodised, червоний Red
Anodised. Кожен із цих пакетів
включає в себе стильні декоративні
вставки на передній бампер,
накладки Airbump ® і декор в основі
рейлінгів.

Помаранчевий металік

Білий перламутр

Платиновий металік

Смарагдовий металік

Смарагдовий металік
3 ПАКЕТИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ COLOUR PACKS: СРІБЛЯСТИЙ, БІЛИЙ, ЧЕРВОНИЙ КОЛЬОРИ

Білий лак

Чорний металік
14 ДИЗАЙН

2-КОЛЬОРОВЕ ФАРБУВАННЯ З ЧОРНИМ ДАХОМ PERLA NERA

Сріблястий металік

Вставки
в передньому бампері

декор
накладок Airbump®

основа рейлінгів
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вишуканий інтер’єр
Щойно ви відкриєте двері, одразу це помітите.
Новий кросовер CITROËN C5 Aircross привітає
вас рідкісним поєднанням вишуканого
комфорту й просторого салону. Сядете
досередини й швидко відчуєте високе
положення водія та чудову оглядовість.
Одночасно із цим у салоні відчувається
престижність. Горизонтальні лінії передньої
панелі тонко підкреслили низку корисних і
надсучасних систем, як-от 8-дюймовий
сенсорний дисплей. Ретельно підібрані
кольори й тактильні матеріали — чи то
структурована тканина, чи шкіра Nappa —
надихають оформленням у стилі аксесуарів
для пригод і дарують відчуття приємної
подорожі. Глянцеві деталі з оформленням
Gloss black і хромовані елементи
підкреслюють максимальну увагу навіть до
найменших дрібниць.
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почувайтеся як удома
завдяки тематичним
варіантам оформлення
салону.
Висловіть себе й створіть власний світ завдяки
різноманітним варіантам оформлення інтер’єру, що
задають власну атмосферу салону.
1. Стандартним оформленням версій LIVE та Feel є
м’яка й вишукана атмосфера: сидіння сірого
кольору Grey Silica Cloth й необтяжлива
повсякденна практичність.
Крім того, пропонують інші додаткові варіанти
оформлення салону:
2. Варіант Metropolitan Beige пропонує оформлення
сидінь із сірої великозернистої шкіри Grey Grained у
поєднанні із сірою тканиною Grey і темно-сірою
смугою. Центральна консоль і верхня частина
передньої панелі мають відтінок бежево-сірого
кольору. Стандартне обладнання для SHINE,
опціональне для FEEL.
3. Вишуканий і витончений варіант Metropolitan Grey
пропонує оформлення сидінь із сірої
великозернистої шкіри Grey Grained у поєднанні з
темною тканиною Graphite і світло-сірою смугою.
Центральна консоль і верхня частина передньої
панелі набудуть сірого оформлення. Стандартне
обладнання для SHINE, опціональне для FEEL.
4. Унікальним варіантом оформлення салону є Hype
Brown Ambiance. Сидіння оформлено вишуканою
шкірою Brown Nappa в комбінації з чорною
тканиною й світло-сірим покриттям Alcantara
(штучна замша). Центральну консоль і панель
приладів також виконано в коричневому кольорі.
Нарешті, комбіноване 2-кольорове чорнокоричневе кермо доповнює відчуття максимальної
розкоші. Опціональне обладнання для версії
SHINE.
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внутрішній
спокій

DCAD2016_CAC_PICTURES-02

зручні
дрібниці

ВСЕОХОПНИЙ РЕЛАКС
Розроблена, щоб запропонувати
неперевершений комфорт і добробут
кожному пасажирові, програма
CITROËN ADVANCED COMFORT® забезпечує
найліпші відчуття для тіла та розуму. Наприклад,
м’які поверхні в зонах тактильного контакту й низький
рівень шуму дарують відчуття спокою. Водночас інтер’єр
автомобіля спроектовано так, щоб він був стильним і
максимально зручним. Загальна атмосфера салону робить
кожну подорож безтурботною, а інтуїтивно зрозумілі
технології дарують вам можливість утримувати контроль
над унікальними функціями автомобіля буквально на
кінчиках пальців.

легка
подорож

практичність
та інновації
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салон-кокон
для максимального
комфорту

Яскравий і привітний, що типово для CITROËN,
новий кросовер C5 Aircross пропонує інтер’єр
такий самий особливий, як і його зовнішність.
Винятково просторий салон є справжнім
притулком спокою завдяки подвійним товстим
ламінованим переднім вікнам з додатковим
ізоляційним шаром. Тепер вітер і дорожній
шум зменшено до абсолютного мінімуму.
Підвищенню відчуття комфорту сприяє й нова
система AQS (Air Quality System*) для
контролю якості повітря. Ця система
відстежує забруднення повітря навколишнього
середовища та, якщо треба, переводить
систему вентилювання салону до режиму
рециркулювання, водночас очищуючи повітря
завдяки вбудованому салонному фільтру.
* Стандартне обладнання для рівня Shine
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панорамне життя*
Панорамний скляний дах робить кожну
подорож особливою. Наповнення салону
природним сонячним світлом дійсно створює
епічну атмосферу й незабутні враження від
подорожей у кросовері CITROËN C5 Aircross.
Панорамний скляний дах рухається за
допомогою двох електродвигунів (систему
оснащено функцією автоматичного
«відкочування», як трапиться перешкода).
Також передбачено зручну шторку для точного
налаштування рівня яскравості й проникнення
сонячного світла.
* Опційне обладнання для рівня Shine
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CITROËN
WORLD
EXCLUSIVE

ефект «летючого килима»
Ексклюзивна розробка компанії CITROËN, підвіска з
технологією «прогресивних гідравлічних обмежувачів»®,
переінакшує розуміння комфорту під час руху. Ця підвіска
згладжує як відчутні удари, так і незначні недоліки поверхні,
що створює враження, ніби новий кросовер CITROËN C5
Aircross «летить у повітрі на магічному килимку». Водночас
також гарантовано стабільність і динаміку. Ласкаво просимо
отримати найкраще з обох світів!
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відбійники
амортизаторів –
це вже історія
Звичайна підвіска складається з амортизатора,
пружини й механічного відбійника-обмежувача.
Однак завдяки амортизаторам РНС ви
отримаєте спеціальні гідравлічні відбійникиобмежувачі з обох боків амортизатора: один
працює для ходу стиснення, інший слугує для
ходу відбою. Наслідком буде надзвичайно
м’який і плавний рух.

Коли виникають великі
удари, гідравлічні
обмежувачі прогресивно, проте м’яко,
контролюють рух штока
амортизатора й
запобігають сильному
ударові.

З незначними
недоліками дороги
амортизатори працюють у звичайному
режимі, максимально
поглинаючи нерівності
й створюючи відчуття
«польоту на магічному
килимку».
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CITROËN
WORLD
EXCLUSIVE

сидіння
Advanced Comfort*

Надихнувшись світом сучасних меблів, сидіння
в салоні нового CITROËN C5 Aircross
забезпечують неперевершений комфорт, ніби
улюблені крісла у вітальні затишного дому.
Окрім широкої подушки й високої спинки, ці
сидіння також пропонують поєднання
високощільної піни в основі крісла й м’якої
текстурованої піни-наповнювача на його
поверхні. Завдяки цьому досягається ідеальна
підтримка тіла, зручність і м’якість посадки чи то
під час найкоротшої поїздки, чи під час
найдовших подорожей.
* Пропонується стандартно або як опція залежно від обраної
версії автомобіля.
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сидіння з масажем
для заспокійливих
поїздок*

Передні сидіння нового CITROËN C5 Aircross
гарантують відмінний комфорт, а також
багаторівневе підігрівання. Однак це
далеко не все: сидіння водія також має
багатозонну масажну систему, що
використовує 8 пневматичних камеркишень, які встановлено всередині спинки
сидіння. Використовуючи сенсорний
дисплей у салоні, ви можете обрати одну з
5 масажних програм: для попереку, спини,
плечей, а також їхнє поєднання.
Регулювання висоти переднього сидіння,
повністю регульований підголівник,
відмінний профіль усіх сидінь — усе це
разом створює відчуття справжнього
кросовера для релаксу.
* Пропонується в пакеті зі шкірою Nappa як опція для
певних версій автомобіля.
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повнорозмірні задні сидіння
Пропонуючи 3 окремі задні сидіння однакової ширини, CITROËN
C5 Aircross забезпечує однаковий рівень комфорту кожному
пасажирові, хоч би де він сидів. Крім того, пропонують 5 різних
кутів нахилу спинки й можливість рухати сидіння вперед/назад у
діапазоні 150 мм, аби зрештою знайти ідеальне положення.
Водночас, коли вам потрібні максимальні вантажні можливості,
то задні сидіння складаються й утворюють ідеально рівну
підлогу для розміщування вантажу.
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керуйте вашим
простором
Ви можете переналаштувати просторий і
гнучкий салон нового кросовера CITROËN C5
Aircross як завгодно, аби задовольнити свої
потреби. Роздільні задні сидіння можуть
рухатися та зсуватися окремо одне від одного,
також їх можна легко скласти в різноманітній
пропорції залежно від ваших потреб.
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простір для всього

ОБ'ЄМ
БАГАЖНОГО ВІДСІКУ

ДО

CITROËN C5 Aircross має місткий багажний
відсік стандартним об’ємом 550 літрів, однак
це лише початок історії. Перемістіть задні
сидіння до максимальної передньої позиції й
отримаєте до 690 літрів корисного об’єму, що
є найкращим показником простору багажного
відсіку у своєму класі. Коли задні сидіння
складені, автомобіль пропонує вражаючі 1
630 літрів, а завдяки «розумному»
складаному механізмові багажник також
пропонує 2-рівневу пласку підлогу. Доступ до
цього корисного простору максимально
легкий: передбачено сенсорне відкривання й
закривання кришки багажного відсіку, для
чого треба лише провести ногою під заднім
бампером*.
* Опція для рінів Feel та Shine

690 Л
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обмірковані й зручні
ніші для речей

Обов’язковим складником справжнього
комфорту під час подорожі є ідеальне місце
для всіх потрібних вам у дорозі дрібниць.
CITROËN C5 Aircross має безліч обміркованих,
зручних і корисних поличок та кишень для
зберігання речей. Наприклад: великий відсік
під центральним підлокітником здатен
розмістити пляшку об’ємом 1,5 л; перед
пасажиром попереду є містке й зручне
відділення з кришкою; передбачено великі
«кишені» на дверях. Також ви неодмінно
оціните нішу на центральній консолі, де
встановлено бездротовий заряджальний
пристрій для смартфона.
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корисні технології
скрізь і всюди
CITROËN C5 Aircross гарантує, що ваш цифровий
світ завжди буде на зв’язку з вами, адже
автомобіль пропонує нові мультимедійні
можливості. Крім того, передбачено сучасні
системи допомоги водієві, що підвищують безпеку
й роблять автомобільне життя простішим і
приємнішим. Яскравий і кришталево чистий
12,3-дюймовий TFT-дисплей слугує не лише
цифровою панеллю приладів, але й надає вам
чудові можливості контролювати різноманітні
системи та має величезний потенціал для
персоналізації.
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точна навігація на
кінчиках ваших пальців
Побудована на основі 8-дюймового сенсорного
дисплея надсучасна система забезпечує
миттєві відповіді й максимальну зручність
використання вашого смартфона. Навігаційномультимедійна система Citroën Connect Nav*
пропонує точні й зрозумілі навігаційні карти, а
також можливість зручного та безпечного
використання смартфона, щоб відшукати
потрібний будинок та адресу, кафе й ресторани,
кінотеатри та АЗС, переглянути найближчі цікаві
точки РОІ по маршруту, складати й обирати свій
найліпший варіант маршруту. Інакше кажучи, ви
отримуєте все потрібне, щоб насолоджуватися
спокоєм під час руху й бути впевненим, що
досягнете кінцевого пункту призначення.
* Опція для рінів Feel та Shine
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інноваційні додатки
та сервіси
ТЕХНОЛОГІЯ MIRROR SCREEN*
Ця високотехнологічна система використовує
сенсорний екран у салоні автомобіля для
передавання інформації з дисплея вашого
смартфона, демонструючи всі сумісні додатки.
Залежно від вашого телефону, додатками можна
керувати голосом, завдяки чому ви можете
постійно дивитися на дорогу, не відволікаючись на
смартфон. Система сумісна з технологіями Android
Auto, Apple CarPlay™ і MirrorLink®.

Камера ConnectedCAM Citroën ®**
Ця розташована на основі внутрішнього дзеркала
заднього огляду інноваційна камера пропонує
записування у форматі Full HD, підтримку технології
GPS і вбудовану пам’ять 16 Гб. Завдяки цьому ви
можете робити фотографії та знімати відео, які далі
можна відправляти електронною поштою та/або
додавати до своїх соціальних мереж. Однією з
ключових функцій камери є безпека: під час ДТП
автоматично зберігається актуальний відеозапис.
* Стандартне обладнання для всіх версій
**Опція для рівнів Feel та Shine
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покращена безпека й системи допомоги водієві

АВТОМАТИЧНЕ
ГАЛЬМУВАННЯ
ACTIVE SAFETY BRAKE
Систему автоматичного екстреного
гальмування Active Safety Brake розроблено, аби зменшити ризик ДТП або
допомогти уникнути її. Ця система працює на швидкостях понад 5 км/год і
контролює простір попереду автомобіля, виявляючи інший транспорт, різноманітні об’єкти й пішоходів. У разі
небезпеки система подасть водієві сигнал, а якщо той не зреагує – система
подасть сигнал про гальмування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО РИЗИК ДТП

НАГАДУВАННЯ ПРО
ПЕРЕРВУ «НА КАВУ»

АКТИВНА СИСТЕМА
КОНТРОЛЮ СМУГИ РУХУ*

АКТИВНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
СЛІПИХ ЗОН ДЗЕРКАЛ

Використовуючи розташований
попереду автомобіля радар,
система попереджає вас про
ризик імовірного зіткнення. Ця технологія допомагає підтримувати
безпечну правильну дистанцію відносно автомобіля попереду.
Система працює на швидкості 30
км/год і вище. Однак зауважте, що
вона не може гарантувати повне
зупинення й уникнення ДТП, тож
відповідальність за гальмування
залишається на водієві.

Турбуючись про вашу безпеку під час
довгих подорожей, система Coffee
Break Alert нагадає вам про потребу
зупинитися для короткочасного відпочинку. Умови спрацювання: дві години
безперервної подорожі за швидкості 60
км/год чи вище.

Використовуючи камеру для розпізнавання розмітки
смуги руху, ця система стежить за положенням автомобіля у своїй смузі й обережно підправляє його, повертаючи кермо. Умови спрацювання: можливість зміни
смуги руху без умикання індикатора повороту (у цьому
разі система вважає маневр некоректним). Якщо індикатор повороту ввімкнено, то система розуміє маневр як
коректний і не намагається вирівняти автомобіль.

Дуже корисна на великих багатосмугових шляхах, ця
система відстежує й попереджає вас про інші автомобілі чи
перешкоди, що потрапили до сліпої зони дзеркал заднього
огляду. Якщо система фіксує інший автомобіль у сліпій зоні,
то сигналізує про це ввімкненням яскравого помаранчевого
світлодіодного індикатора в кутку відповідного дзеркала.
Якщо ви рухаєтеся так, що може статися ДТП, система автоматично збільшує зусилля на рульовому колесі, яке допомагає вирівняти положення вашого автомобіля.

* Залежно від обраної версії автомобіля.
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покращена безпека й системи допомоги водієві

СИСТЕМА
РОЗПІЗНАВАННЯ
ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ*

БЕЗКЛЮЧОВИЙ
ДОСТУП І ЗАПУСК
ДВИГУНА*

Аби постійно інформувати
вас про умови руху на
певній ділянці дороги, ця
інноваційна система
використовує камеру для
розпізнавання знаків
обмеження швидкості,
пропонуючи вам одразу
прийняти зазначену
швидкість як
максимально допустиму
для круїз-контролю.

Завдяки цій системі
автомобіль вас одразу
впізнає. Ви зможете відмикати
й замикати двері, а також
запускати й глушити двигун,
навіть не дістаючи ключі зі
своєї кишені або валізи.
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ЕЛЕКТРИЧНЕ РУЧНЕ
ГАЛЬМО

ФУНКЦІЯ
БОКОВОГО СВІТЛА*

Просте й зручне у
використанні, електричне
ручне гальмо (паркувальне
гальмо) активується
автоматично, якщо вимкнути
двигун. Також автомобіль
автоматично знімається з
гальма, як почати рух. Ви
можете керувати ручним
гальмом (паркувальним
гальмом) за своїм бажанням,
послуговуючись відповідною
клавішею на центральній
консолі.

При повороті праворуч
або ліворуч, автоматично
вмикатиметься
відповідна протитуманна
фара, що значно
поліпшить оглядовість і,
відповідно, безпеку руху.

КАМЕРА ЗАДНЬОГО
ОГЛЯДУ TOP REAR
VISION*
Безпроблемне паркування
заднім ходом завдяки камері,
що надає чітке зображення з
кутом огляду 180° на кольоровий дисплей у салоні автомобіля. Додаткові кольорові
лінії дають змогу точно розрахувати свою траєкторію й
позначити певні перешкоди
під час паркування. А як
наблизитеся до перешкоди,
камера автоматично перейде
до режиму zoom і покаже все
зблизька.

ДОПОМОГА ПІД ЧАС
СТАРТУ ВГОРУ*

ТЕХНОЛОГІЇ GRIP
CONTROL® І HILL DESCENT*

Ця функція забезпечує
поліпшення комфорту й
керування автомобілем,
утримуючи його від скочування
назад, якщо є потреба
стартувати вгору. Система
працює на схилах крутістю 3% й
більше, утримуючи автомобіль
нерухомим близько 2 секунд
після відпускання педалі гальм,
що є достатнім часом, аби
перенести ногу на педаль
акселератора, натиснути її та
м’яко рушити вперед.

Фірмові технології й антибуксувальна система дають змогу
поліпшити зчеплення передніх коліс на будь-якому дорожньому
покритті. Розташований у салоні на передній панелі регулятор
пропонує зручний вибір одного з 5 режимів роботи системи Grip
Control: «Стандартний» (Standard), «Сніг» (Snow), «Пісок» (Sand),
«Бруд» (Mud), «Вимкнення» ESP (ESP OFF). Крім того, система
Hill Descent Assist підтримує низьку швидкість автомобіля під час
спускання слизькою поверхнею, що означає можливість
керування та, зрештою, поліпшення безпеки. Ви можете
ввімкнути цю систему натисканням певної кнопки на центральній
консолі, після чого вона працюватиме як рухаючись уперед, так і
рухаючись на передачі заднього ходу.

* Залежно від обраної версії автомобіля.
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м’які перемикання
швидкостей,
покращена
ефективність та
економічність
Новий кросовер CITROЁN C5 Aircross
пропонується з новою 8-ступеневою
автоматичною коробкою перемикання
передач серії EAT8. Ця трансмісія
забезпечує ще кращу паливну ефективність,
ніж будь-коли раніше, а також дарує
задоволення від неймовірно м’якого
перемикання передач. Крім того, ви також
можете обирати потрібний ступінь у ручному
режимі за допомогою підкермових пелюсток.
Причому це можна робити як у ручному
режимі М, так і в автоматичному режимі D»;
за необхідності – АКПП сама повернеться до
автоматичного режиму роботи.
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найсучасніші
бензинові й дизельні
двигуни

Новий кросовер CITROЁN C5 Aircross
пропонує вам вибір з декількох двигунів, і,
що б ви не обрали, це буде ефективний і
потужний силовий агрегат. Завдяки
найсучаснішим досягненням у світі моторів,
ви отримаєте незначний рівень споживання
пального й справжнє задоволення від
процесу кермування, адже двигуни
розвивають потужність від 130 к.с. до 180 к.с.
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3 ПАКЕТИ
ЗОВНІШНЬОГО
ДЕКОРУ

7 КОЛЬОРІВ КУЗОВА

БІЛИЙ ПЕРЛАМУТР (P)

ПОМАРАНЧЕВИЙ МЕТАЛІК (М)

ПАКЕТ ЗОВНІШНЬОЇ
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ
WHITE

СМАРАГДОВИЙ МЕТАЛІК (M)

4 ВАРІАНТИ
ОФОРМЛЕННЯ САЛОНУ

СТАНДАРТНІ СИДІННЯ, ТЕМНО-СІРА
ТКАНИНА "SILICA GREY" + КОНСОЛЬ
ДЕКОРОВАНА ВСТАВКАМИ СІРОГО
КОЛЬОРУ

СИДІННЯ ADVANCED COMFORT, ПРЕМІУМ
ШКІРА "НАППА" КОРИЧНЕВОГО КОЛЬОРУ
"NAPPA BROWN LEATHER" + КОНСОЛЬ
ДЕКОРОВАНА ВСТАВКАМИ
КОРИЧНЕВОГО КОЛЬОРУ.

СИДІННЯ ADVANCED COMFORT, ШКІРА
СІРОГО КОЛЬОРУ КОМБІНОВАНА З
ТЕМНОЮ ТКАНИНОЮ "METROPOLITAN
GREY" + КОНСОЛЬ ДЕКОРОВАНА
ВСТАВКАМИ СІРОГО КОЛЬОРУ.

СИДІННЯ ADVANCED COMFORT, ШКІРА
БЕЖЕВОГО КОЛЬОРУ КОМБІНОВАНА З
СВІТЛОЮ ТКАНИНОЮ "METROPOLITAN
BIEGE" + КОНСОЛЬ ДЕКОРОВАНА
ВСТАВКАМИ БЕЖЕВОГО КОЛЬОРУ.

СРІБЛЯСТИЙ МЕТАЛІК (M)

ПАКЕТ ЗОВНІШНЬОЇ
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ RED

БІЛИЙ ЛАК (F)

ЧОРНИЙ МЕТАЛІК (М)

ПЛАТИНОВИЙ МЕТАЛІК (M)

ПАКЕТ ЗОВНІШНЬОЇ
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ
SILVER
P — фарба «перламутр» (Pearlescent), М — фарба «металік» (Metallic). F — однокомпонентна фарба (Flat)
Усі продемонстровані в цьому буклеті системи передають загалом усі технології нового CITROЁN C5 Aircross. Цей буклет засновано на міжнародній версії, тому деякі
зображення та специфікації автомобіля можуть відрізнятися залежно від ринку продажів. Через особливості друкування наведені приклади кольорів можуть дещо
відрізнятися від реальної фарби автомобіля. Докладнішу інформацію про оснащення, комплектації й вартість автомобіля можна отримати на сайті citroen.ua.
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АКСЕСУАРИ

ВИБІР КОЛІСНИХ ДИСКІВ

CITROËN:

ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ
C5_Ru_2_C532P11_F_2009 14.04.10 17:24 Page 23

ЗАХИСНИЙ ЧОХОЛ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЯ

ДИТЯЧІ СИДІННЯ З
КРІПЛЕННЯМ ISOFIX

17" ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ
ELIPSE

18" ЛЕГКОСПЛАВНІ
КОЛІСНІ ДИСКИ
SWIRL

ДОГОВІРНА ГАРАНТІЯ:
2 роки без обмеження пробігу
ГАРАНТІЯ НА ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ:
3 роки
ГАРАНТІЯ ВІД НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ:
12 років

СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОРОЗІ
CITROËN ASSISTANCE:
24 години на добу, 7 днів на тиждень протягом дії договірної
гарантії
СЕРВІСНІ КОНТРАКТИ:
уточнюйте в офіційного дилера CITROËN

CITROËN FINANCIAL SERVICES
ПРИДБАЙТЕ СВІЙ CITROËN ВИГІДНО!

ТРИМАЧ ДЛЯ
МУЛЬТИМЕДІЙНОГО
ПЛАНШЕТА

ІЗОТЕРМІЧНА СУМКА ДЛЯ
ПРОДУКТІВ

ВИД ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

КРЕДИТ, ФІНАНСОВИЙ АБО ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ, СТРАХУВАННЯ

Авансовий платіж

Від 10% вартості автомобіля

Термін фінансування

Від 12 до 84 місяців

Валюта фінансування

Гривня або гривня з прив'язкою до курсу USD

Ставка фінансування

Фіксована або плаваюча

Страхові продукти

КАСКО, ОСЦПВ, ДЦВ, страхування життя та інше

Деталі на сайті www.citroen.ua та в офіційних дилерів Citroën в Україні.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ
2005

SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО РАЛЛИ
CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

0 800 502 200
(Безкоштовно зі всіх стаціонарних телефонів на території України.)

Інформація про моделі та їхні характеристики діє на момент видання цього документа, наводиться лише для довідки і не може розглядатися як контрактні зобов’язання. Citroёn залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в характеристики представлених моделей автомобілів без зобов’язань щодо
оновлення цього документа. Подання кольорів кузова й матеріалів внутрішнього оздоблення наведено для інформації, оскільки технології друку не забезпечують
точного відтворення колірної гами. Кольори, представлені на фотографіях у каталозі, можуть відрізнятися. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до
найближчого дилера Citroën.
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