CITROËN C5 AIRCROSS SUV HYBRID
VEHICUL HYBRID REÎNCĂRCABIL

PRIMUL HYBRID
REÎNCĂRCABIL
DIN GAMA
CITROËN
CITROËN C5 AIRCROSS SUV HYBRID,
SUV-UL DE CLASĂ Ë-CONFORT

Acest SUV este primul model ce se înscrie în strategia Mărcii Citroën,
care vizează electrificarea întregii game până în anul 2025, gamă
adaptată tuturor tipurilor de utilizare și accesibilă unei tipologii
din ce în ce mai variate de cumpărători. Vehicul hybrid reîncărcabil,
Citroën C5 Aircross SUV Hybrid oferă o utilizare polivalentă:
electrică pentru deplasările zilnice şi termică, la nevoie,
oferind un confort de referinţă în orice situaţie.
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ZECE AVANTAJE
ESENŢIALE
SILENT URBAN VEHICLE*

O nouă experienţă
de condus.
PAG. 6 - 7

AUTONOMIE DE 55 KM**
ȘI VITEZĂ MAXIMĂ DE 135 KM/H

În modul 100% electric.
PAG. 8 - 9

HYBRID
SIMPLU DE REÎNCĂRCAT

Cu 3 modalităţi posibile de reîncărcare,
dintre care una rapidă, în mai puţin de 2h***.
PAG. 10 - 11

Descoperă tutorialele video
despre Citroën C5 Aircross SUV Hybrid
scanând codul cu ajutorul
smartphone-ului.

SCAUNE ADVANCED COMFORT
Pentru o senzaţie de confort unică.

PAG. 14 - 15

SPAŢIU INTERIOR ȘI
MODULARITATE DE EXCEPŢIE

Graţie celor 3 scaune spate
rabatabile, culisabile și înclinabile.
PAG. 16 - 17

DESIGN ENERGIC
Cu 39 de combinaţii
exterioare posibile.

PAG. 18 - 19

CUTIE DE VITEZE
AUTOMATĂ ë-EAT8

ULTRA-CONECTAT

PAG. 12 - 13

PAG. 20 - 25

Pentru un plus de eficienţă și plăcere.

SUSPENSII CU AMORTIZARE
HIDRAULICĂ PROGRESIVĂ®

Pentru un veritabil efect de „covor zburător”.
PAG. 14 - 15

Și programabil, graţie
aplicaţiei MyCitroën.

20 DE SISTEME DE
ASISTENŢĂ LA CONDUS

Printre care Frânarea regenerativă amplificată,
care crește autonomia motorului electric.
PAG. 26 - 27

* Vehicul urban silenţios.
** Autonomie în modul electric cuprinsă între 54 și 55 km, în funcţie de dotările opţionale ale mașinii. Autonomia poate varia în funcţie de condiţiile reale de utilizare.
*** La un Wall Box, cu ajutorul unui încărcător opţional de 7,4kW.
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Citroën C5 Aircross Hybrid invită la o nouă experienţă de condus, care îmbină toate
avantajele unui SUV cu programul Citroën Advanced Comfort®, ce garantează
starea de bine la bordul unei mașini electrice reîncărcabile. Este suficient să te instalezi
la bord pentru a te simţi imediat protejat și apreciat. SUV-ul oferă un sentiment
de relaxare, amplificat de rularea silenţioasă în modul 100% electric, dar și de absenţa
zgomotelor exterioare, graţie geamurilor faţă izolate acustic.
Vehicul urban silenţios.
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HYBRID
REÎNCĂRCABIL
8

3 MODURI PENTRU
TOATE TIPURILE DE UTILIZARE
Polivalent, Citroën C5 Aircross SUV Hybrid
îmbină toate avantajele unui condus
100% electric pentru deplasările zilnice,
cu autonomia oferită de motorul său termic
pentru traseele mai lungi. Un selector
amplasat pe consola centrală permite
conducătorului auto să aleagă modul
de condus: Electric, Hybrid sau Sport.
ÎN MODUL ELECTRIC
Mașina dispune de o autonomie de 55km*
la viteze de până la 135km/h, adaptată
pentru majoritatea traseelor cotidiene
ale utilizatorilor.
ÎN MODUL HYBRID
Gestionarea între motorul electric și cel termic
se face automat, pentru o eficienţă optimă.
ÎN MODUL SPORT
Citroën C5 Aircross SUV Hybrid oferă
performanţe optime, graţie motorului
electric care oferă mai multă putere
motorului termic, pentru o putere combinată
de 225CP.

PÂNĂ LA 135 KM/H
MOTORIZARE
HYBRID

VITEZĂ MAXIMĂ
ÎN MODUL 100% ELECTRIC

PÂNĂ LA 55 KM*
AUTONOMIE

HYBRID
REÎNCĂRCABIL

ÎN MODUL 100% ELECTRIC

CONSUM MIXT
DE 1,4 L/100 KM***
ENERGIE
RECUPERATĂ

EMISII DE CO2
ÎNCEPÂND DE LA 32 G/KM**
(WLTP)

225 CP
PUTERE COMBINATĂ

Cuplu instant de 320 Nm generat de motorul
electric. Cuplu cumulat de 360 Nm.

ALIANŢA

ÎNTRE UN MOTOR PE BENZINĂ PURETECH
180 S&S ȘI UN MOTOR ELECTRIC
DE 80 KW

* Autonomie în modul Electric cuprinsă între 54 și 55 km, în funcţie de dotările opţionale ale mașinii. Autonomia poate varia în funcţie de condiţiile reale de utilizare.
** Valoare cuprinsă între 32 și 33 g de CO2, în funcţie de dotările opţionale.
*** Valoare cuprinsă între 1,4 l/100km și 1,5 l/100km, în funcţie de dotările opţionale.
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SOLUŢII DE
REÎNCĂRCARE
SIMPLE ȘI
PRACTICE
Citroën C5 Aircross SUV Hybrid se distinge
prin simplitatea cu care poate fi utilizat.
Sunt oferite trei soluţii de reîncărcare a bateriei,
alături de o gamă completă de servicii practice.

STAŢIE DE ÎNCĂRCARE DE TIP WALL BOX (32 A)
ÎNCĂRCARE ÎN MAI PUŢIN DE 2H

PRIZĂ DE TIP GREEN’UP (14 A)
ÎNCĂRCARE ÎN 4H

La o priză standard, bateria se încarcă
în decurs de 7 ore (priză standard 8A)
sau în 4 ore (priză 14 A Green’up).
Încărcarea durează mai puţin de 2 ore
la un Wallbox* 32A cu încărcător de 7,4 kW,
disponibil opţional. Cablul de reîncărcare poate fi
depozitat într-un compartiment special,
amplasat sub podeaua portbagajului.
Trapa de reîncărcare este situată în partea
din spate stânga a mașinii.
Trapa integrează un martor luminos pentru
a putea urmări vizual procesul de reîncărcare.
Odată încărcat, motorul electric afișează
o autonomie maximă de 55 de kilometri**.
Garanţia pentru baterie este de 8 ani
sau 160.000 km sau 70% din capacitatea
iniţială a acesteia.
MARTOR LUMINOS ALB PENTRU
MODUL "SE AȘTEAPTĂ ÎNCĂRCAREA"

MARTOR LUMINOS VERDE INTERMITENT
PENTRU MODUL "ÎNCĂRCARE ÎN CURS"

MARTOR LUMINOS VERDE ATUNCI
CÂND ÎNCĂRCAREA S-A TERMINAT

PRIZĂ STANDARD (8 A)
ÎNCĂRCARE ÎN 7H

MARTOR LUMINOS ALBASTRU
PENTRU ÎNCĂRCARE AMÂNATĂ

* Încărcător disponibil opţional. Pentru mai mult informaţii,
contactează dealerul tău Citroën.
** Autonomie în modul electric cuprinsă între 54 și 55 km,
în funcţie de dotările opţionale ale mașinii.
Autonomia poate varia în funcţie de condiţiile reale de utilizare.
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MODUL ELECTRIC
PENTRU O EXPERIENŢǍ
DE CONDUCERE
MAI RELAXATǍ
Citroën C5 Aircross SUV Hybrid îmbină toate avantajele unui condus 100% electric pentru deplasările
cotidiene, cu autonomia oferită de motorul termic pentru traseele mai lungi. Cutia de viteze automată
cu 8 rapoarte ë-EAT8 optimizează schimbările de viteză și oferă un plus de fluiditate și plăcere la condus.
Atunci când mașina rulează în modul electric, un martor luminos albastru turcoaz se aprinde în oglinda
interioară electrocromică și este ușor vizibil din exterior pentru a putea fi reperat în trafic.
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CITROËN
ADVANCED
COMFORT
SCAUNE ADVANCED COMFORT® ȘI SUSPENSII
CU AMORTIZARE HIDRAULICĂ PROGRESIVĂ®.
Citroën C5 Aircross SUV Hybrid oferă un confort unic pentru conducătorul auto,
dar și pentru pasagerii săi. La aceasta contribuie scaunele concepute după
standardele programului Citroën Advanced Comfort® și suspensiile cu amortizare
hidraulică progresivă care filtrează imperfecţiunile și denivelările drumului.
Chintesenţă a confortului, Citroën C5 Aircross SUV Hybrid garantează, în plus,
o stabilitate perfectă a caroseriei graţie suspensiei spate de tip multibraţ, indiferent
de condiţiile meteo exterioare.
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SPAŢIU
INTERIOR
DE NEEGALAT
MODULARITATE DE REFERINŢĂ,
SPAŢIU INTERIOR ȘI VOLUM
PORTBAGAJ DE EXCEPŢIE
În același timp culisabile, escamotabile,
înclinabile și reglabile pe lungime, cele
trei scaune spate fac din acest SUV
cel mai modulabil din segmentul său.
Graţie acestor scaune individuale,
spaţiul la bord poate varia, la fel
ca și volumul portbagajului
(de la 460 la 600 litri).

VOLUME PORTBAGAJ

CITROËN
C5 AIRCROSS SUV
HYBRID, PÂNĂ LA

600 L

Pentru acces simplificat la portbagaj,
SUV-ul este dotat cu sistem hands-free
de deschidere și închidere a hayonului
printr-o simplă trecere a piciorului pe sub
bara de protecţie spate.
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DESIGN
ENERGIC
Citroën C5 Aircross Hybrid rescrie codurile SUV-urilor
prin atitudinea sa puternică și îndrăzneaţă, fără nicio urmă
de aroganţă. Partea frontală impunătoare, de mari dimensiuni,
poartă semnătura ultimelor modele Citroën. Liniile laterale puternic
curbate prezintă suprafeţe vitrate înlănţuite în 360°.
În partea din spate, blocurile optice în relief sunt prevăzute
cu 4 module 3D LED alungite, care pun în valoarea lăţimea
mașinii și atrag toate privirile.
Citroën C5 Aircross SUV Hybrid propune 39 de combinaţii
de culori exterioare. Logo-ul ”hybrid” aplicat pe hayon,
simbolul “h” de pe aripile faţă și Pachetul de culoare
specific Blue Anodisé sunt elemente de design specifice
pentru versiunea hybrid reîncărcabil.
Atât la interior, cât și la exterior, C5 Aircross SUV Hybrid
se adaptează la toate preferinţele prin multitudinea de materiale
de calitate utilizate, de la tapiţeria textilă, la pielea Nappa.
Este suficient să te instalezi la bord pentru a te simţi imediat
protejat, graţie poziţiei înalte la volan, care domină drumul,
precum și habitaclului spaţios.
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INTERFEŢE
INTUITIVE
Pentru a rămâne în permanenţă informat cu privire la tehnologia hybrid și la modul său
de funcţionare, Citroën C5 Aircross SUV Hybrid este echipat cu ecran de 12,3" cu afișaj hybrid
specific, pentru a putea vizualiza informaţii esenţiale privind rularea în modul hybrid, precum
indicatorul de putere sau autonomia disponibilă. Tableta tactilă de 8" prezintă, de asemenea,
informaţii specifice, precum diagrama fluxului de energie, statistici privind consumul, setările
încărcării programate a bateriei sau funcţia ”e-save” ce permite conducătorului auto să își
planifice traseele și să anticipeze rezerva de energie electrică (10 km, 20 km sau bateria
completă) care va fi utilizată atunci când acesta dorește.
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Modul Cadrane : permite vizualizarea informaţiilor cu privire la modul
de condus ELECTRIC/HYBRID/SPORT.

Flux de energie : permite vizualizarea
modului de funcţionare a tehnologiei hibride.

Modul Personal : permite personalizarea informaţiilor afișate.

Statistici : afișează informaţii
privind consumul în modul electric și termic,
pentru un condus optimizat.
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APLICAŢIA
MY CITROËN

Și dacă ai programa încărcarea
SUV-ului Citroën C5 Aircross Hybrid
pentru a profita de tariful în afara
orelor de vârf? Ai acces la încărcarea
programată de pe tableta tactilă,
în habitaclu sau de pe smartphone,
prin intermediul aplicaţiei MyCitroën.
Graţie aplicaţiei MyCitroën poţi
să presetezi temperatura din habitaclu
la 21°C și ai acces la toate informaţiile
esenţiale, precum nivelul de autonomie
a bateriei, nivelul de carburant din
rezervor și chiar localizarea mașinii.
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ULTRACONECTAT
CITROËN CONNECT NAV
Tableta tactilă de 8" cu ecran capacitiv de ultimă
generaţie este la fel de simplu de utilizat precum
un smartphone, oferind aceeași reactivitate.
Ideal amplasată, aceasta te invită să folosești Citroën
Connect Nav, sistemul de navigaţie conectată 3D
ce oferă informaţii în timp real din trafic, dar și informaţii
privind condiţiile meteo, localizare, preţ al carburanţilor
și al parcărilor sau zone de risc (opţional).
Citroën Connect Nav oferă, în plus, pentru vehiculele
electrice, o hartă a staţiilor de încărcare și o reprezentare
a zonei acoperite în modul 100% electric în funcţie
de nivelul de încărcare a bateriei. Ai la dispoziţie
toate informaţiile necesare pentru a călători
în deplină relaxare*.
MIRROR SCREEN*
Graţie acestei funcţii, compatibile cu Android Auto
și Apple CarPlayTM poţi conecta smartphone-ul și poţi
accesa aplicaţiile compatibile cu interfaţa ecranului tactil.
În funcţie de model, aplicaţiile pot fi comandate prin
voce, pentru ca șoferul să nu își ia privirea de la drum.
CONNECTEDCAM CITROËN®
Acest sistem de înregistrare video poziţionat
în partea superioară a parbrizului utilizează tehnologia
full HD GPS și este dotat cu un card de memorie
integrat de 16GB, ce permite captarea de imagini
și filme din viaţa de zi cu zi, pe care le poţi descărca
prin intermediul e-mailului sau le poţi distribui
pe reţelele de socializare. O altă funcţie: în cazul unui
accident, camera salvează automat înregistrările video.
Acest sistem poate fi deconectat în orice moment.
* Disponibil în funcţie de ţară.
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20 DE SISTEME
DE SIGURANŢĂ ȘI ASISTENŢĂ LA CONDUS

DEZACTIVABIL

DEZACTIVABIL

FRÂNARE REGENERATIVĂ HIGHWAY DRIVER
AMPLIFICATĂ
ASSIST *
(sau Modul Brake) Acest sistem
recuperează energia disponibilă
la accelerare sau frânare,
ceea ce permite reîncărcarea
parţială a bateriei.

DEZACTIVABIL

RECUNOAȘTERE
EXTINSĂ A
INDICATOARELOR
RUTIERE ȘI
RECOMANDĂRI *
Sistemul recunoaște
indicatoarele rutiere pentru
limitare de viteză și afișează
informaţiile pe instrumentarul
de bord.
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Sistemul menţine poziţia
vehiculului pe banda
de rulare, adaptează distanţa
de siguranţă și gestionează
oprirea și repornirea
în funcţie de mișcarea
vehiculului situat în faţă.

DEZACTIVABIL

REGULATOR DE
VITEZĂ ADAPTIV
CU FUNCŢIE
STOP & GO*

DEZACTIVABIL

DEZACTIVABIL

DEZACTIVABIL

DEZACTIVABIL

REGULATOR DE
VITEZĂ ADAPTIV *

ACTIVE
SAFETY BRAKE

AVERTIZARE
RISC DE COLIZIUNE

ALERTĂ ATENŢIE
ȘOFER *

Sistemul detectează vehiculul
situat în faţă menţinând în mod
automat o anumită distanţă de
siguranţă aleasă în prealabil de
conducătorul auto, intervenind
asupra frânei și acceleraţiei.
Sistemul funcţionează la viteze
mai mari de 30 km/h.

Acest sistem de frânare
de urgenţă se activează automat
la o viteză mai mare de 5 km/h
atunci când este detectat
un obstacol fix sau mobil
sau un pieton.

Această funcţie avertizează
conducătorul auto în cazul
unei coliziuni iminente
cu vehiculul din faţă,
menţinând distanţa potrivită
faţă de acesta.

Acest sistem evaluează
vigilenţa șoferului, identificând
diferenţele dintre traiectorie
și marcajele de la sol.

ACCES ȘI
PORNIRE
HANDS-FREE*

CONTROLUL
STABILITĂŢII
LA REMORCARE**

FRÂNĂ DE
PARCARE
ELECTRICĂ

360
VISION**

CAMERĂ VIDEO
DE MARȘARIER CU
TOP REAR VISION*

Acest sistem permite blocarea,
deblocarea și demararea
vehiculului păstrând cheia
în apropiere.

Sistemul detectează mișcările
oscilatorii ale remorcii și
acţionează asupra sistemului
de frânare a vehiculului
pentru a stabiliza remorca.

Acest sistem permite, în cazul
funcţionării automate,
acţionarea frânei de parcare la
oprirea motorului și eliberarea
acesteia imediat după punerea
în mișcare a vehiculului.

Sistemul detectează vehiculul situat
în faţă, menţinând în mod automat
distanţa de siguranţă aleasă de
conducătorul auto, intervenind
asupra frânei și acceleraţiei, până
la oprirea completă a vehiculului.

DEZACTIVABIL

ALERTĂ ACTIVĂ
DE PĂRĂSIRE
INVOLUNTARĂ A
BENZII DE RULARE

DEZACTIVABIL

DEZACTIVABIL

SISTEM ACTIV
DE SUPRAVEGHERE
A UNGHIULUI MORT *

COMUTARE
AUTOMATĂ A
LUMINILOR DE DRUM *

În caz de depășire a marcajului
rutier continuu sau discontinuu,
fără ca sistemul de semnalizare
să fie activat, sistemul rectifică
traiectoria vehiculului.

Acest sistem avertizează
conducătorul de prezenţa unui alt
vehicul în zonele de unghi mort,
prin semnalizarea cu un led
portocaliu pe sticla retrovizoarei
de pe partea în cauză și poate
corecta traiectoria vehiculului.

Sistemul schimbă automat luminile
de drum cu luminile de întâlnire,
în funcţie de condiţiile de iluminat
și de circulaţie. Sistemul oferă un
iluminat optim pe timp de noapte.

ASISTENŢĂ LA PORNIREA
DIN RAMPĂ

ILUMINAT STATIC
DE ÎNTÂLNIRE*

COFFEE BREAK
ALERT

Tehnologia împiedică deplasarea
nedorită a vehiculului în rampă
atunci când pedala de frână
este lăsată liberă. Sistemul se
declanșează automat atunci
când detectează o înclinare mai
mare de 3% și stabilizează
vehiculul pentru aproximativ
două secunde.

Această funcţie permite
fasciculului luminos
al proiectoarelor să lumineze
interiorul virajului, pentru un
plus de vizibilitate și siguranţă
în viraje și intersecţii.

Sistemul avertizează șoferul când
este timpul să facă o pauză sau
după ce acesta a condus mai mult
de 2 ore cu o viteză de peste
65 km/h.

DEZACTIVABIL

PARK
ASSIST **
La comanda șoferului,
sistemul detectează un spaţiu
de parcare și acţionează apoi
mecanismul de direcţie pentru
a parca în acel spaţiu.
Sistemul comandă direcţia,
în timp ce conducătorul auto
gestionează acceleraţia, frâna
și cutia de viteze.

Tehnologia oferă 3 imagini
diferite, selectând imaginea
ideală pentru fiecare situaţie.

Imediat ce trece în treapta de
marșarier, camera video permite
vizualizarea pe ecranul tactil
a spaţiului din spatele vehiculului.
Sistemul este dotat cu repere gradate
color, în funcţie de apropierea
de obstacole, reconstituind imaginea
din spate la 180°.

* În funcţie de versiune.
** Dotare opţională.
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5 CAROSERII BI-TON

7 CULORI EXTERIOARE

BLANC NACRÉ (P)

GRIS ACIER (M)

ROUGE VOLCANO (P)

4 AMBIANŢE DE INTERIOR

JANTE ALIAJ DE 18”
SWIRL DIAMANTATE
BI-TON

BLUE ANODISÉ

AMBIANŢA WILD GREY EVO

AMBIANŢA HYPE BROWN

AMBIANŢA METROPOLITAN BEIGE

AMBIANŢA METROPOLITAN GREY

BLANC BANQUISE (N)

GRIS PLATINIUM (M)

NOIR PERLA NERA (P)

GRIS ACIER (M)

JANTE ALIAJ 19”
ART BLACK*

SILVER ANODISÉ

GRIS PLATINIUM (M)

BLEU TIJUCA (M)
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JANTE ALIAJ 19”
ART DIAMANTATE
BI-TON**

WHITE ANODISÉ

BLEU TIJUCA (M)

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID FEEL
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3 TIPURI
DE JANTE

ROUGE VOLCANO (P)

BLANC NACRÉ (P)

PRINCIPALELE
ECHIPAMENTE
STANDARD
ÎN FUNCŢIE
DE NIVELUL
DE ECHIPARE

3 PACHETE
DE CULOARE
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¿

¿

¿
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¿
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¿
¿

¿

¿
¿

¿

¿

¿
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* Disponibil în funcţie de ţară.
** Opţional.
(M) : metalizat – (P) : perlat – (N) : nemetalizat.
Nuanţele metalizate și perlate sunt disponibile opţional.
(1) ABS, AFU, ESP, REF, Airbaguri frontale, laterale și tip cortină, Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri,
Sistem ISOFIX pentru locurile laterale spate și scaun pasager fata, Kit depanare provizorie.
(2) Necesită un telefon compatibil.
(3) Compatibil cu Android Auto și Apple CarPlay™.
(4) Include Active Safety Brake (funcţionează la viteze cuprinse între 10 și 85 km/h și detectează pietonii),
Avertizare activă de părăsire involuntară a benzii de rulare, Avertizare Risc de Coliziune,
Recunoașterea indicatoarelor de viteză și recomandări, Coffee Break Alert și Regulatorul-Limitatorul de Viteză.
(5) Include Active Safety Brake + (funcţionează cu ajutorul unui radar, la viteze cuprinse între 10 și 135 km/h,
chiar și pe timp de noapte și detectează bicicliștii).
(6) Disponibil doar cu nuanţele Blanc Nacré, Bleu Tijuca, Gris Acier, Gris Platinum și Rouge Volcano.
Include carcase oglinzi retrovizoare exterioare Noir Perla Nera.
Echipamentele descrise în această broșură reprezintă toate tehnologiile disponibile în dotarea
noului Citroën SUV C5 Aircross Hybrid. Autovehiculele Citroën fiind comercializate în întreaga Uniune Europeană,
definiţia acestor echipamente poate varia de la o ţară la alta. Pentru a cunoaște toate detaliile referitoare la
echipamentele standard sau opţionale disponibile, se poate consulta Lista de preţuri la adresa www.citroen.ro.
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GAMA DE ACCESORII

ANGAJAMENTELE MĂRCII
CAPACITATEA BATERIEI GARANTATĂ TIMP DE 8 ANI
SAU 160 000 KM
CITROËN ASSISTANCE - Un condus în deplină relaxare 24h/24 și 7z/7.
 -EXPERT CENTER - Experţii noștri se vor ocupa de vehiculul tău
E
și vor răspunde la toate întrebările tale.

GARANŢIE COMERCIALĂ PENTRU DEFECTE DE FABRICAŢIE : 4 ANI în limita a 100.000 km.
GARANŢIE PENTRU VOPSEA :				4 ANI în limita a 100.000 km.
GARANTIE

GARANŢIE anti-perforare :					12 ANI.
Pentru informaţii suplimentare consultaţi condiţiile detaliate la dealerul Citroën.

SOLUŢIE CERTIFICATĂ DE REÎNCĂRCARE (Recomandat) O gamă completă de wallbox-uri instalate de profesioniști.
HUSĂ DE PROTECŢIE
PENTRU EXTERIOR

BARE DE ACOPERIȘ TRANSVERSALE

SOLUŢIE DE MOBILITATE
 CTUALIZARE PERMANENTĂ A SOFTWARE-URILOR A
Pentru a beneficia de cea mai bună experienţă de condus.
 EÎNCĂRCAREA MAȘINII LA 80% - Cu ocazia fiecărei intervenţii
R
în atelierul de service*.
 EVIZ ȘI PROGRAMARE ONLINE - Fă o programare și calculează serD
viciile post-vânzare.
* La mașinile 100% electrice.

SUPORT MULTIMEDIA

Motorizare

GEANTĂ PENTRU CABLU
DE REÎNCĂRCARE

DIMENSIUNI

Hybrid 225 ë-EAT8*

Consum și emisii de CO2 (NEDC)(1)
Ponderat, mixt (l/100 km)

1,6

Emisii de CO2 - ciclu combinat (g/km)

36

Consum și emisii de CO2 (WLTP)(2)(3)
1,4 - 1,5

Emisii de CO2 - ciclu combinat (g/km)

32 - 33

(1) Datele privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt determinate în baza noii Proceduri de testare a
autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial, WLTP, valorile relevante fiind apoi exprimate în conformitate cu NEDC
pentru a permite comparaţia între diferite autovehicule. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să contactezi dealerul tău
Citroën. Valorile nu iau în calcul utilizări și condiţii de conducere, echipamente sau opţiuni și pot varia în funcţie de tipul
pneurilor. Pentru mai multe informaţii privind valorile oficiale ale consumului de carburant și ale emisiilor de CO2, te rugăm să
consulţi "Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi" disponibil gratuit în toate punctele de
vânzare sau pe www.rarom.ro.
(2) Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 respectă omologarea WLTP. Începând cu data de 1 septembrie
2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare
armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). WLTP înlocuiește Noul Ciclu de
Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condiţiilor de testare mai realiste, valorile
consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate
prin NEDC. Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 pot să difere în funcţie de condiţiile reale de utilizare și de
diferiţi factori, cum ar fi echipamentele specifice, dotări opţionale și tipul anvelopelor. Pentru informaţii suplimentare
contactează dealerul tău Citroën. Pentru mai multe detalii, accesează pagina www.citroen.ro, rubrica Univers Citroën.
(3) Valori minime -maxime, în funcţie de echipări.
* Sub rezerva omologării.

1654 – 1689**

Consum - ciclu combinat (l/100 km)

30 DOTĂRI

1608 – 1630

1579 – 1601
2099 – 1969*

917

2730

853

4500

Valori exprimate în milimetri.
* Lăţime cu oglinzi exterioare rabatate/nerabatate.
** Înălţime cu bare longitudinale.

  –  TRUST MOTORS SRL: Importator oficial Citroën în România – își rezervă dreptul de a modifica, fără notificare prealabilă, caracteristicile modelelor prezentate, fără a fi obligată să
actualizeze acest document. Prezentarea nuanţelor de culoare a caroseriei este pur informativă; tehnicile de tipărire nu permit o reproducere fidelă a culorilor. Dacă, în ciuda atenţiei acordate realizării acestui
catalog, consideraţi că s-a inserat vreo greșeală, nu ezitaţi să ne contactaţi. Pentru informaţii privind Service Citroën, contactaţi unul dintre punctele de vânzare ale reţelei noastre din ţară. Informaţii Clienţi Citroën:
office@trustmotors.ro.
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