
Dziękujemy za zainteresowanie samochodami marki Citroën. W nawiązaniu do naszych ustaleń związanych z preferencjami zakupowymi poniżej
prezentujemy propozycję handlową dotyczącą modelu C5 AIRCROSS dla:

Nazwa firmy Numer telefonu Adres email Identyfikator

DANE SAMOCHODU:

Model: C5 Aircross

Wersja: PureTech 180 EAT8 Shine
Lakier: BLANC BANQUISE NIEMETALIK

Tapicerka: Skóra Claudia + tkanina

Rok produkcji: 2019

KALKULACJA:

Cena katalogowa brutto: 127 400 zł

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 2 900 zł

Fotele przednie podgrzewane, 3 stopniowa regulacja 2 000 zł

Koło zapasowe - dojazdowe 500 zł

Szyba czołowa z podgrzewanymi strefami 400 zł

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU C5 AIRCROSS

ABS + EBD + BAS
Automatyczne zapalanie świateł awaryjnych w razie gwałtownego hamowania
Automatycznie włączane reflektory i wycieraczki przednie
Centralny zamek z pilotem
Chłodzony schowek w desce rozdzielczej
Citroen Connect Navi z 6 głośnikami, bi-tunerem, MirrorLink, Wi-Fi, nawigacja
3D on-line, gniazdo USB
Cyfrowy zestaw wskaźników 12''
DAA 3 : Alarm nieuwagi kierowcy 3
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, zawiera ADML (YD04)
Elektryczny hamulec postojowy
ESP + ASR + wspomaganie ruszania na wzniesieniu + Inteligentny System
Kontroli Trakcji
FCW (Front Collision Warning)
Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
Gniazda 12V z przodu i z tyłu konsoli centralnej oraz w bagażniku
Kierownica regulowana na wysokość i głębokość
Klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa z filtrem zapachów (RFTA)
Koła ze stopów lekkich 18" diamentowane dwukolorowe 235/55R18
Koło kierownicy pokryte skórą
Kompozycja 2: tapicerka z połączeniem skóry Claudia Nixon szary Confort / z
dodatkami z tkaniny
Komputer pokładowy
LKA (Lane Keeping Assist - Aktywny system zapobiegania opuszczenia pasa
ruchu)
Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie z kierunkowskazami LED
Ładowarka indukcyjna Qi do smartfona w dolnej części konsoli centralnej
Mocowania Isofix dla fotela z przodu i bocznych w drugim rzędzie
PACK DRIVE ASSIST: ACC (Tempomat aktywny) + AEBS3 ( > 30 km/h)
Pasy przednie z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia
Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera i boczne z przodu, kurtynowe z przodu i
z tyłu
Reflektory przeciwmgłowe ze statycznym doświetlaniem zakrętów
Reflektory przednie Full LED
Regulator/ogranicznik prędkości programowany
Relingi dachowe wzdłużne - w kolorze ALUMINIUM
Schowek w konsoli środkowej z roletą
SLI - ISA - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
Szyby boczne z przodu foliowane, akustyczne
Szyby przycyemniane
Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprzytrzaskową (x4)
Światła do jazdy dziennej LED
Tablet dotykowy 8" sterujący funkcjami samochodu (klimatyzacja, radio, zestaw
głośnomówiący Bluetooth)
Visio Park 1: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania
Wspomaganie kierownicy elektryczne
Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC)™
Zderzaki przednie i tylne w kolorze nadwozia
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Zestaw naprawczy do kół

WYPOSAŻENIE DODATKOWE MODELU C5 AIRCROSS
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, zawiera ADML (YD04)
Citroën Connect Navi (NAC B4): ekran dotykowy 8", bi-tuner AM/FM + DAB, 6
głośn

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).


