
Citroën C5 Aircross Hybrid

JAUNAIS C5 AIRCROSS SUV HYBRID
Ë-KOMFORTA KLASES APVIDUS AUTO

Jaunais Citroën C5 Aircross SUV Hybrid ir mūsu pirmais hibrīda modelis ar iespēju to uzlādēt no tīkla. Pirmais modelis mūsu zemo emisiju

automašīnu klāstā, kas nodrošinās pāreju uz 100% elektromobiļu klāstu līdz 2025. gadam. Šī automašīna apvieno 100% elektriskās piedziņas

priekšrocības īsiem braucieniem līdz 50 km* ar iekšdedzes dzinēja plašajām izmantošanas iespējām, nodrošinot garākus ceļojumus ar zemāku CO2

emisiju līmeni (tikai 39 grami*). 

*Aptuvenie dati, tikai informatīvi, var mainīties pašlaik notiekošās WLTP sertifikācijas procesa rezultātā. Sertifikācija ir īstenošanas procesā.

NOSKATIES VIDEO PAR JAUNO CITROËN C5 AIRCROSS SUV HYBRID
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UZLĀDE

Uzlāde no elektroapgādes tīkla mājās vai ceļā ļaus jums pilnībā uzlādēt akumulatoru mazāk nekā 2 stundu laikā (32A uzlādes punkts). Jūs varat

programmēt un ieplānot uzlādi automašīnas skārienekrānā vai lietotnē MyCitroën, lai veiktu uzlādi tad, kad elektroenerģija ir lētāka.

DZINĒJI
VIDEI DRAUDZĪGI DZINĒJI UN JAUNĀ 8 PAKĀPJU ĀTRUMKĀRBA

EAT8 ir 8 pakāpju ātrumkārba, kas ir optimizēta tieši braukšanai ar hibrīdauto, nodrošinot īpaši gludu ātrumu pārslēgšanu un akumulatora uzlādi
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brīdī, kad notiek bremzēšana.

DIZAINS
UNIKĀLA HIBRĪDA IDENTITĀTE

Jaunais Citroën C5 Aircross SUV Hybrid saglabā jaudīgu, spēcīgu un enerģisku apvidus auto personību. Neuzkrītošie zilas krāsas akcenti (priekšējā

bampera ieliktnis un Airbump®) un stilīgie “H” logotipi uz abiem priekšējiem spārniem, kā arī uzraksts “Hybrid” identificē šo automašīnu kā

hibrīdauto.

INTUITĪVA SASKARNE
Plašā pasažieru zona jaunajā C5 Aircross SUV hibrīdauto ir aprīkota ar īpašām saskarnēm: 

Selektors pieejamo braukšanas režīmu izvēlei: ELEKTRISKAIS, HIBRĪDA VAI SPORTA

12,3 collas liels digitālais instrumentu panelis, kurā ir redzama visa hibrīdauto specifiskā informācija: jaudas līmenis, attālums elektriskajā

braukšanas režīmā un degvielas režīmā, uzlādes laiks, uzlādes ātrums vai braukšanas režīms

8 collu skārienekrāns nodrošina piekļuvi braukšanas informācijai, piemēram, enerģijas plūsmas un degvielas patēriņa statistika

Bezrāmja atpakaļskata spogulis ar automātiskās aptumšošanas funkciju un ciāna krāsas LED indikatoru, kas ieslēdzas brīdī, kad automašīna

darbojas 100% elektriskajā režīmā.
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Ë-KOMFORTS
VĒL AUGSTĀKS KOMFORTS 100% ELEKTRISKAJĀ REŽĪMĀ

 

Par komforta etalonu kļuvušais jaunais C5 Aircross SUV Hybrid paceļ Citroën Advanced Comfort® programmu jaunā līmenī, izmantojot elektriskā

dzinēja sniegtās priekšrocības - klusāka un vienmērīgāka braukšana, kā arī zibenīga jauda. Maksimālais braukšanas ātrums elektriskajā braukšanas

režīmā ir 135 km/h*.

Jaunākās paaudzes piekares sistēma ar Progressive Hydraulic Cushions® risinājumu rada lidojuma sajūtu virs ceļa, saglabājot lielisku kontroli un

dinamiku. Jaunais C5 Aircross SUV Hybrid modelis ir aprīkots ar tikai hibrīda modeļiem pieejamo uzlaboto aizmugurējo asi īpaši labam līdzsvaram

uz ceļa.

*Aptuvenie dati, tikai informatīvi, var mainīties pašlaik notiekošās WLTP sertifikācijas procesa rezultātā.

 

 

ADVANCED COMFORT SĒDEKĻI  MODULĀRĀKAIS APVIDUS AUTO SAVĀ
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ADVANCED COMFORT SĒDEKĻI  MODULĀRĀKAIS APVIDUS AUTO SAVĀ
SEGMENTĀ

 
Jaunais Citroën C5 Aircross SUV Hybrid ir aprīkots ar plašiem un
ērtiem sēdekļiem ar paaugstināta blīvuma putu pildījumu ar 15
mm biezu teksturēto putu slāni virspusē. Sēdekļi nodrošina visa
ķermeņa atbalstu un patīkamu sēdēšanu brauciena laikā. Pēc
izvēles ir iespējams pasūtīt priekšējo sēdekļu apsildīšanas un
masāžas sistēmu, kas ir iekļautas “Hype Brown” interjera dizainā,
nodrošinot papildu luksus klases ērtības elementu.

 Jaunais C5 Aircross SUV Hybrid modelis saglabā visas
modularitātes priekšrocības, ko nodrošina trīs pilna platuma
atsevišķi sēdekļi aizmugurē, kurus ir iespējams bīdīt 150 mm
garumā, nolocīt un iestatīt 5 dažādās pozīcijās. Autovadītājam un
pasažieriem dažādu priekšmetu uzglabāšanai salonā ir pieejami
nodalījumi 32 litru tilpumā, kā arī bagāžas nodalījums ar 460 līdz
600 litru tilpumu. 

 

Jaunais Citroën C5 Aircross SUV Hybrid ir aprīkots ar plašiem un ērtiem sēdekļiem ar paaugstināta blīvuma putu pildījumu ar 15 mm biezu

teksturēto putu slāni virspusē. Sēdekļi nodrošina visa ķermeņa atbalstu un patīkamu sēdēšanu brauciena laikā. Pēc izvēles ir iespējams pasūtīt

priekšējo sēdekļu apsildīšanas un masāžas sistēmu, kas ir iekļautas “Hype Brown” interjera dizainā, nodrošinot papildu luksus klases ērtības

elementu.

 

TEHNOLOĢIJAS
JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

Jaunais C5 Aircross SUV Hybrid modelis ir aprīkots ar 19 tehnoloģijām drošībai, ceļošanas komfortam un patīkamai braukšanai.

19 VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMAS
 

 

VIENMĒR TĪKLĀ
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VIENMĒR TĪKLĀ

Jaunais C5 Aircross SUV Hybrid ir aprīkots ar intuitīvām savienojamības sistēmām. Connect Play piedāvā iespēju izveidot savienojumu ar Apple

Carplay un Android Auto, sniedzot jums iespēju sinhronizēt jūsu viedtālruni ar automašīnu. Connect Nav nodrošina ne tikai internetam pieslēgtas

navigācijas priekšrocības (situācija uz ceļa reāllaikā, laika apstākļi un degvielas cenas), bet arī parāda elektromobiļu uzlādes vietas un vizuāli parāda

attālumu, kuru ir iespējams nobraukt ar pašreizējo automašīnas akumulatora uzlādes līmeni un degvielu.

INOVATĪVI PAKALPOJUMI

Connect Assist sniedz lietotājiem atbalstu un palīdzību ārkārtas situācijās. Reģistrējoties lietotnē MyCitroën, jūs varat attālināti programmēt jūsu

automašīnas uzlādes un uzsildīšanas vai atdzesēšanas laikus pirms došanās ceļā. Lietotnē ir iespējams apskatīt arī akumulatora uzlādes līmeni,

degvielas līmeni un nobraukumu, kā arī uzzināt dažādus noderīgus padomus, kas ļaus jums maksimāli efektīvi izmantot savu hibrīdauto.

Cenrādis

   Modelis Transmisija Jauda
(kW / zs) Degviela

NEDC
Vidēja

patēriņš

NEDC
CO2 Cena Cena ar atlaidi

EUR iekļ.PVN 21%

Ikmēneša
maksa

60 mēneši/15%

pirmā iemaksa

Feel Pack Hybrid 225 AT8 A
133 /
181

Benzīns/hibrīds 1.4 32 39 990 443

Shine Hybrid 225 AT8 A
133 /
181

Benzīns/hibrīds 1.4 32 40 990 39 990 443

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. Auto-Bon AC AS patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma

/files/upload/image/connectewip_cl.19.029.022_1500x400.333351.70.jpg
/files/upload/image/en-cpp-1480x400-6.334910.70-2.jpg


sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN. 

Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa 

Jauna Citroën iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62 €, procentu likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem
izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā summa: 11 900 € ar PVN, depozīts 1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce

Aprīkojums
Iekļauts Live pakā Feel Pack Shine

Citroen Connect Box

ESP - elektroniskā stabilitātes kontrole + ASR vilces kontrole

Elektroniskā rokas bremze

Automātiskā divzonu klimata kontrole

Lietus sensors

Apsildāmas priekšējās sēdvietas

Vadītāja sēdvietas jostas vietas regulēšana

Miglas lukturi ar statisko pagriezienu apgaismojuma funkciju

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori

Vadītāja un pasažiera drošības spilveni

Sānu drošības spilveni, aizkara tipa drošības spilveni

Drošības jostu piesprādzēšanas brīdinājums

Isofix bērnu sēdeklīša stiprinājumi, priekšā un aizmugurē

Progressive Hydraulic Cushions® apturēšana

2 x USB

2 x 12V kontakligzda

17 collu "Ellipse" alumīnija riteņi

Ādas stūre

8" skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns, Bluetooth, USB

Android Auto

Apple CarPlay

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs

ātruma ierobežojuma informācija un viedā ātruma pielāgošanas sistēma

Active Safety Brake

Joslas saglabāšanas palīgsistēma



Brīdinājuma sistēma par vadītāja uzmanību

Automātiskie dienas gaitas lukturi

LED dienas gaitas lukturi

Silicia Grey auduma salons  

Bezmaksas Citroën palīdzības pakalpojumi, derīgi garantijas laikā

Feel, kas pievienota pakai Live Feel Pack Shine

Wild Grey salona apdare  

Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas

3D navigācija, digitālais radio

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie priekšējie sensori + atpakaļskata kamera

LED virzienrādītājiem

Informācijas panelis mēraparātu panelī (12,3''

18 collu "Diamond Cut SWIRL" alumīnija riteņi

Jumta reliņi, sudraba

COLOR PACK SILVER

"Active Safety Brake" ar video kameru un radaru

Aktīvā aklās zonas noteikšanas sistēma

Tonēti aizmugurējie sānu logi un aizmugurējais logs

Elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi

Automātiska salona spoguļa aptumšošanās funkcija

Ambiente apgaismojums

3,7 kW vienfāzes lādētājs

Shine, kas pievienota pakai Feel Feel Pack Shine

Viedtālruņa bezvadu lādētājs  

Metropolitan Beige pelēka ādas un auduma salona apdare  

Aktīvā kruīza kontrole ACC Stop (tikai ar automātisko ātrumkārbu)  

Tālo gaismu palīgsistēma  

Highway Drive Assist  

Brīdinājuma sistēma par vadītāja uzmanību  

ātruma ierobežojuma informācija un viedā ātruma pielāgošanas sistēma  

Full LED priekšējie lukturi  



Laminēti akustiski sānu logi  

Alumīnija pedāļi  

Tekstila paklājiņi  

 Standarta aprīkojums

Papildus aprīkojums
Rūpnīcas papildus aprīkojums Feel Pack Shine

Blue Colour Pack (Hybrid) 40 40

Baltā krāsu kombinācija 0 0

Sarkanā krāsu kombinācija 0 0

ConnectedCAM Citroën® - vējstikla kamera 250 250

Blanc Noir oniksa jumts un spoguļu ietvari 400 400

7,4 kW vienfāzes lādētājs 450 450

19 collu alumīnija riteņi  300

19 collu melni alumīnija riteņi  300

Brīvroku bagāžas nodalījuma atvēršana  590

360° skats, automātiska palīgsistēma automašīnas novietošanai stāvvietā  550

Metropolitan Beige gaiša ādas un auduma salona apdare 1000 0

Hype Black pusādas salona apdare  2300

Metropolitan Beige pelēka ādas un auduma salona apdare 1000

Atverams panorāmas stikla jumts ar saules aizsargu  950

Metāliska krāsa 430 430

Balts, metālisks 560 560

Latvijā uzstādītais papildus aprīkojums Feel Pack Shine

Reģistrācija CSDD + LE drošības komplekts + tekstila paklājiņi 300 300

Jumta reliņi 260 260

Salona gumijas paklājiņi, priekšējie + aizmugurējie 85 85

Sakabes āķis, fiksēts 585 585

Noņemams sakabes āķis 730 730

Tekstila paklājiņi 75 75

Gumijas vanniņa bagāžas nodalījumam 80 80

Dubļusargi priekšējie 85 85

Dubļusargi aizmugurējie 85 85



Garantija

3 gadus vai 200 000 km 410

4 gadus vai 150 000 km 150

4 gadus vai 200 000 km 670

5 gadus vai 150 000 km (Standarts)

5 gadus vai 200 000 km 670

6 gadus vai 120 000 km 220

6 gadus vai 150 000 km 505

6 gadus vai 200 000 km 1050

 Standarta aprīkojums

Tehniskie dati
Hybrid 225 AT8

Motors

Veids Hybrid 225 AT8

Cilindru skaits R4

Darba tilpums, cm³ 1598

Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min 165/225

Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min 360

Transmisija A

Dzenošā ass Priekša

Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) 81/110

Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) 320

Akumulatora kapacitāte (kWh) 13.2

Lādētājs salonā (kW) 3,7/7,4

Šasijas tips

Durvju skaits 5

Kategorija M1

Veida apakšgrupa Hečbeks

Izmēri

Garums, mm 4500



Platums, mm 1859

Augstums, mm 1688-1695

Garenbāze, mm 2730

Min.apgriešanās rādiuss, m 10.7

Klīrenss, mm 230

Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums 460-1510

Masas

Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg 1615-1758

Pilna masa, kg 2300

Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg 1300/750

Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg 500-550

Degvielas tvertnes tilpums 43

Ekspluatācijas raksturlielumi

Maksimālais ātrums, km/h 225(el.135)

Ieskrējiens 0-100 km/h 8.7

Degvielas patēriņš

Degvielas veids Benzīns/hibrīds

NEDC Vidēais degvielas patēriņš, l/100km 1.4

NEDC Kombinēta CO2 emisija, g/km 32

Nobraucamais attālums (km) 50

Riepas un riteņi

Riteņa izmēri (piem.16X6) 18

Riepas izmēri 235/55R18

Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa

Krāsu palete

Noir Perla Blue Lagoon Gris Artense



Blanc Nacré Oranž Gris Platinium

Blanc Banquise

NB! Ņemiet vērā, ka attēliem ir tikai ilustratīva nozīme. Automašīnas aprīkojums, tai skaitā jumta krāsa, sānu spoguļi, jumta reliņi, riteņu diski,
aizmugurējie logi u.tml. var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa.

Kontakti

SIA ANDRÉ MOTORS

Rīga

Kārļa Ulmaņa gatve 90, LV-1046

info@andremotors.lv

tālr. +371 6740 8700

SIA KARLO MOTORS

Rīga

Vecā Biķernieku iela 3, LV-1079

info@karlomotors.lv

tālr. +371 6751 4514

SIA MITAU MOTORS

Jelgava

Atmodas iela 19, LV-3007

info@mitaumotors.lv

tālr. +371 6301 1223

SIA AUTOGARS

Cēsis

Saulrītu iela 9, LV-4101

autogars@autogars.lv

tālr. +371 6412 2831

SIA REZERVE

Kuldīga

Ēdoles iela 54, LV-3301

info@rezerve.lv

tālr. +371 6332 2884

SIA MILE AUTO

Sigulda

Mālpils iela 2, LV-2150

info@mile-auto.lv

tālr. +371 6797 0970
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