
PROPOZYCJA HANDLOWA nr: 27932/2022

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

Identyfikator

54

DANE SAMOCHODU:

Model: C5 X

Wersja: 1.6 PURETECH 180 SHINE
Lakier: NOIR PERLA NERA METALIK

Tapicerka: Gris Nixon / czarna Metropolitan, skóra - TEP

Rok produkcji: 2022

KALKULACJA:

Cena katalogowa brutto: 177 300 zł

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 3 100 zł

NOIR PERLA NERA, LAKIER CZARNY METALICZNY 3 100 zł

Rabat: 4 500 zł

Cena samochodu po rabacie brutto: 175 900 zł

Cena samochodu po rabacie netto: 143 008,13 zł

Produkty dodatkowe:

Łączna cena z produktami dodatkowymi po rabacie brutto: 175 900 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 X

19'' felgi aluminiowe Aero X o średnicy 720 mm - dwukolorowe, lakierowane
w kolorze "Onyx Black", wstawki aero w kolorze "Onyx Black", opony 205/55
R19
Aktywna maska (ochrona pieszych)
Alert uwagi kierowcy DAA1 (Coffe Break)
Asystent automatycznych świateł drogowych HBA (High Beam Assist)
Asystent jazdy autostradowej HIA (tempomat adaptacyjny ACC z funkcją Stop
& Go z systemem utrzymywania pozycji na pasie ruchu LCA) / System
ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu RCTA
Asystent ruszania pod górę (HSA)
Automatyczne mechaniczne składanie tylnych siedzeń
Automatyczne oświetlenie powitalne/pożegnalne
Automatyczne włączanie/wyłączanie reflektorów
Bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu ADML
Bezprzewodowa ładowarka do smarfona
Bezramkowe elektrochromatyczne wewnętrzne lusterko wsteczne
Boczne kurtyny powietrzne w obu rzędach siedzeń
Boczne przednie poduszki powietrzne
Centralny zamek, zdalne otwieranie/zamykanie drzwi, pokrywy bagażnika
klapki zbiornika paliwa
Chromowane elementy grilla przedniego i zderzaka
Chromowane wykończenie na tylnym zderzaku
Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 7" TFT (z oświetleniem
ambientowym)
Czujniki ciśnienia w oponach
Czujniki wspomagania parkowania z przodu
Czujnik wspomagania parkowania z tyłu
Duży schowek pod centralnym podłokietnikiem z przodu
Dwa gniazda USB typu C z przodu
Elektroniczny program stabilizacji/kontrola trakcji
Elektroniczny selektor ustawienia skrzyni biegów w konsoli centralnej
Elektryczne wspomaganie kierownicy
Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne, składane
elektrycznie, zintegrowany kierunkowskaz LED , oświetlenie powitalne LED ,
czarne wykończenie, system kontroli martwego pola
Elektryczny hamulec postojowy
Element ozdobny w kolorze Shiny Black
Fotele przednie sterowany manualnie (regulacja wzdłużna, regulacja
pochylenia oparcia, regulacja wysokości, regulacja podparcia lędźwiowego,
zagłówki z regulacją w dwóch płaszczyznach)
Funkcje zdalne (klakson i światła, zamykanie/otwieranie, podgląd statusu
pojazdu)
Gniazdko 12V w bagażniku
Gniazdko 12V z przodu
Gniazdo USB typu C oraz gniazdo USB w drugim rzędzie siedzeń
Hamulce tarczowe z przodu oraz tyłu
Kanapa tylna składana w proporcji 40/60, z podłokietnikiem centralnym i
otworem na długie przedmioty, trzy zagłówki
Kierunkowskazy przednie LED
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klakson dwutonowy
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, sterowana za pomocą
dedykowanych przycisków/pokręteł, z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń
Kompozycja Metropolitan Grey skóra naturalna-skóra syntetyczna TEP, w
kolorach czarnym / szarym Nixon
Komputer pokładowy
Lusterka zewnętrzne w kolorze Shiny Black
Łopatki do manualnej zmiany biegów przy kierownicy
Manualna regulacja kolumny kierownicy (w dwóch płaszczyznach)
Opuszczane osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i oświetleniem LED w
pierwszym rzędzie
Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa

Oświetlenie ambietowe LED w kolorze białym, klamki drzwi, strefa nóg w
pierwszym rzędzie, za wskaźnikami kierowcy, nad deską rozdzielczą
Oświetlenie kabiny, z przodu dwie diody LED, z tyłu dioda LED, dwa światła
do czytania
Oświetlenie LED schowka pasażera, schowków konsoli centralnej, bagażnika
Otwarty schowek dla drugiego rzędu z tyłu konsoli środkowej
Ozdobna listwa chromowa wzdłuż okien
Podgrzewana kierownica
Podgrzewanie szyby tylnej
Podłoga bagażnika z szynami
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu (z opcją dezaktywacją
poduszki powietrznej pasażera z przodu)
Progressive Hydraulic Cushions (PHC)™- zawieszenie z progresywnymi
ogranicznikami hydrauliczynymi
Przednia oś - kolumny McPhersona
Przycisk blokady zamków drzwi oraz szyb w drugim rzędzie
Reflektory przednie Eco LED, z ręczną elektryczną regulacją wysokości
Roleta bagażnika
Schowek na smartfona przed centralnym podłokietnikiem z przodu
Schowek pasażera, chłodzony, oświetlenie LED
Schowek w tylnym podłokietniku, dwa uchwyty na kubki
Selektor trybów jazdy w konsoli centralnej ECO/NORMAL/SPORT
System audio, 8 głośników (po 2 głośniki niskotonowe oraz 2 głośniki
wysokotonowe z przodu i z tyłu)
System hamowania po zderzeniu (multi collision braking)
System monitorowania martwego pola o dalekim zasięgu LCA
System multimedialny IVI High z nawigacją 3D, ekran dotykowy 12" ,
Bluetooth, system nagłośnienia Arkamys, bezprzewodowa funkcja
MirrorScreen (Android Auto, Apple Carplay), obsługa poleceń głosowych,
system połączenia awaryjnego e-call/b-call, antena dachowa typu "płetwa
rekina"
System wspierający prowadzenie podczas jazdy z przyczepą TSM (Trailer Sway
Mitigation)
System wykrywania przeszkód z alarmem wizualnym i dźwiękowym FCW
(Front Collision Warning)
Szyba czołowa z folią akustyczną
Szyby tylne przyciemniane
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne LED, z funkcją doświetlania zakrętów
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tuner radia cyfrowego DAB
Tylna oś - belka skrętna
Tylne światła oraz światło stopu LED
Uchwyty Isofix, na dwóch skrajnych miescach tylnej kanapy
Visio Park 1: kamera tylna, z systemem myjącym
Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą Minstral, podgrzewana, z funkcją
wykrywania rąk
Wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu), spryskiwacze wbudowane
Wyświetlacz projekcyjny eHUD, wyświetlanie informacji na szybie czołowej
Zamykany schowek modułowy z roletą w konsoli centralnej w kolorze
Adamantium
Zdalne zamykanie/otwieranie 4 okien za pomocą pilota lub klamki (oraz okna
dachowego jeśli występuje)
Zestaw naprawczy do opon

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%).



DANE TECHNICZNE: SILNIK 1.6 PURETECH 180 SHINE

Pojemność skokowa (cm3) 1598 Emisja CO2 w cyklu mieszanym
WLTP (g/km) 147

Moc maksymalna w kW (KM) przy
obr./min 133 (180) / 5500 Spalanie w cyklu mieszanym WLTP

(l/100km) 6.5

Maks. moment obrotowy Nm przy
obr./min 250 / 1650 Spalanie w cyklu niskim WLTP

(l/100km) 8.5

Norma emisji spalin EURO 6 Spalanie w cyklu średnim WLTP
(l/100km) 6.6

Paliwo Benzyna bezołowiowa Spalanie w cyklu wysokim WLTP
(l/100km) 5.6

Maksymalna prędkość km/h 230 Spalanie w cyklu bardzo wysokim
WLTP (l/100km) 6.5

Homologacja Osobowa

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%).



INFORMACJE DODATKOWE

GWARANCJA PRODUCENTA
GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA (Swoim zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz
hydraulicznych. Dodatkowo umożliwia skorzystanie z Programu pomocy drogowej Citroën Assistance);
GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA (12 lat dla samochodów osobowych, 5 lat dla samochodów dostawczych);
GWARANCJA NA LAKIER (3 lata dla samochodów osobowych, 2 lata dla samochodów dostawczych).

UMOWY SERWISOWE
KONTRAKT BASIC (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczając gwarancję umowną.)

1. PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI - Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną.
2. ASSISTANCE – Całodobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
3. USŁUGI MOBILNOŚCI – Pojazd zastępczy, kontynuowanie podróży lub powrót do domu, hotel.

KONTRAKT COMFORT (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczając gwarancje umowna.)
1. PRZEGLĄDY OKRESOWE – Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta

(oryginalne części zamienne, robocizna, homologowane oleje, płyny i materiały smarne).
2. ASSISTANCE – Całodobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dostępna 7 dni w tygodniu

KONTRAKT COMFORT PLUS (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczając gwarancje umowna.)
1. PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI - Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną.
2. PRZEGLĄDY OKRESOWE – Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta

(oryginalne części zamienne, robocizna, homologowane oleje, płyny i materiały smarne).
3. ASSISTANCE – Całodobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
4. USŁUGI MOBILNOŚCI – Pojazd zastępczy, kontynuowanie podróży lub powrót do domu, hotel…

KONTRAKT PREMIUM (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczając gwarancje umowna.)
1. CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE – Pokrycie kosztów wymiany części zużywających się eksploatacyjnie (klocki, tarcze hamulcowe, sprzęgła, amortyzatory,...)

wraz z kosztem tych części, jednakże z wyłączeniem opon (o ile nie dokupiono tej opcji).
2. PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI - Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną.
3. PRZEGLĄDY OKRESOWE – Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta
4. ASSISTANCE – Całodobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
5. USŁUGI MOBILNOŚCI – Pojazd zastępczy, kontynuowanie podróży lub powrót do domu, hotel.

AKCESORIA
Oryginalne akcesoria CITROEN pozwalają wyróżnić Państwa samochód na tle innych. Obszerna oferta jest podzielona na kilka grup tematycznych w zależności od ich przeznaczenia. 
Szczegółowe informacje o całej ofercie akcesoriów można uzyskać w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży CITROEN. Jest ona zaprezentowana także na stronie www.citroen.pl.

SYSTEM ASSISTANCE
Dodatkowo wszystkie samochody bezpłatnie w okresie gwarancji (także przedłużonej) objęte są całodobowym systemem Citroen Assistance na terenie całej Europy. Istnieje 
możliwość korzystania z samochodów zastępczych w przypadku unieruchomienia pojazdu wg zasad opisanych w szczegółowych warunkach Citroen Assistance.

OFERTA FINANSOWANIA
Użytkowanie pojazdu i jego cykliczna wymiana na nowy to wyraźny trend na rynku samochodowym. Podążając za potrzebami naszych Klientów, stworzyliśmy Free2Move Lease w 
formie leasingu operacyjnego dla przedsiębiorców oraz pożyczkę Simply Drive dla klientów prywatnych. Są to nowoczesne programy finansowe z gwarantowaną wartością rynkową 
pojazdu na koniec umowy oraz możliwością wpłaty własnej od 1zł. Dzięki temu płaci się jedynie za utratę wartości, oszczędza na racie, unika kłopotów przy odsprzedaży i używa 
nowego samochodu. Decyzję, co zrobić ze swoim Citroënem, podejmuje się pod koniec umowy, a nie przy jej zawieraniu. Można zwrócić pojazd Dealerowi lub wymienić go na nowy 
model odnawiając umowę. Szczegóły oferty u Doradcy Handlowego

ODKUP SAMOCHODÓW
Oferujemy możliwość odkupu samochodów używanych różnych marek.

JAZDA TESTOWA
Zachęcamy do skorzystania z jazdy testowej, która pomoże Państwu w podjęciu decyzji o zakupie samochodu Citroen.

Data utworzenia propozycji handlowej: 30.06.2022
Termin ważności propozycji handlowej: 30.06.2022

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%).


