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Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΝΕΟ SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID:   

Ë-COMFORT CLASS SUV 

 

 

 

• Η Citroën συνεχίζει την “ηλεκτρική” της στρατηγική, αποκαλύπτοντας την 

τεχνολογική ναυαρχίδα της, το Νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid, το Silent 

Urban Vehicle (Αθόρυβο Αστικό Όχημα) που ορίζει μία νέα κατηγορία, την ë-

Comfort. 

• Προσφέροντας ήδη εξαιρετική άνεση, με την ανάρτηση με Progressive 

Hydraulic Cushions®, τα Advanced Comfort καθίσματα και τα 20 συστήματα 

υποβοήθησης οδηγού, το SUV C5 Aircross SUV εισέρχεται σε μια ακόμη νέα 

φάση του προγράμματος Citroën Advanced Comfort® χάρη στην plug in 

επαναφορτιζόμενη υβριδική τεχνολογία. 

• ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟ: εμπνευσμένο από την καθημερινότητα των πελατών, 

προσφέρει μηδενικές εκπομπές CO2 σε καθημερινή χρήση χάρη στην 100% 

mailto:ikaravas@citroen.gr
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ηλεκτρική λειτουργία (αυτονομία έως 55 km*) και απεριόριστη αυτονομία για 

μεγάλα ταξίδια χάρη στην υβριδική κίνηση με χρήση και του βενζινοκινητήρα 

του. 

• ΑΘΟΡΥΒΟ: ήρεμες και γαλήνιες διαδρομές στην ηλεκτρική λειτουργία μέσα σε 

αυτό το “Silent Urban Vehicle”, σε μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα χωρίς θόρυβο, 

δονήσεις ή κραδασμούς. 

• HIGH-END ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: εξηλεκτρισμένη απόδοση χάρη στο 

συνδυασμό ενός βενζινοκινητήρα PureTech 180 hp, ενός ηλεκτρικού κινητήρα 

80 kW και ενός αυτόματου κιβωτίου 8 ταχυτήτων ë-EAT8, με απόδοση 

συνδυασμένης ισχύος 225 hp και άμεσα διαθέσιμη ροπή 320 Nm. 

• ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ: ένα πλήρες οικοσύστημα, διαισθητικό και φιλικό προς τον 

χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου ελέγχου των λειτουργιών 

οδήγησης, της εύκολης φόρτισης και μιας ειδικής ψηφιακής πύλης (portal) 

έξυπνων υπηρεσιών. 

• Το Νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid είναι το πιο διαμορφώσιμο μοντέλο στην 

κατηγορία του: 3 αυτόνομα, συρόμενα, ρυθμιζόμενα και αναδιπλούμενα πίσω 

καθίσματα, - και ο μεγαλύτερος “Best in Class” όγκος φόρτωσης. 

• Προσφέροντας αυτονομία 55 km* σε ηλεκτρική λειτουργία, εκπομπές CO2 32 

g/km και κατανάλωση 1,4 L/100 km* στον κύκλο WLTP, το Νέο SUV C5 

Aircross Plug-in Hybrid αντιπροσωπεύει μια νέα φάση στη στρατηγική 

ενεργειακής μετάβασης της Citroën, καθώς προσφέρει επαναφορτιζόμενο 

υβριδικό κινητήρα που συνδυάζει τεχνολογία και ανταγωνιστικό κόστος 

χρήσης. 

Κατασκευασμένο στη Γαλλία στο εργοστάσιο Rennes - La Janais, παράλληλα με 

τις εκδόσεις των κινητήρων εσωτερικής καύσης που έχουν ήδη ξεπεράσει τις 

110.000 πωλήσεις, μέσα σε ένα χρόνο, το Νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid 

είναι τώρα διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα σε τιμές που ξεκινούν από 

43.500 €. Οι πρώτες παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν άμεσα.  

* Εξαρτάται από την έκδοση και τον προαιρετικό εξοπλισμό του μοντέλου 

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
https://www.citroen.gr/
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“Είμαι πολύ υπερήφανος για το Νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid, το οποίο αντιπροσωπεύει 

το πρώτο στάδιο της στρατηγικής μας για την ηλεκτροκίνηση. Η αληθινή τεχνολογική 

ναυαρχίδα της Citroën, διαθέτει πραγματική ευελιξία χρήσης με καθημερινή αμιγώς ηλεκτρική 

κίνηση και βενζινοκινητήρα όταν χρειάζεται, προσφέροντας την απόλυτη άνεση για όλους.” 

Vincent Cobée, Διευθύνων Σύμβουλος Citroën 

 

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ “ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΗΣ” ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ CITROËN 

 

Το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid είναι το πρώτο βήμα στην πορεία εξηλεκτρισμού 

της Citroën, η οποία στοχεύει να διαθέτει μια ηλεκτρική πρόταση σε ολόκληρη τη γκάμα 

της έως το 2025. Το έτος 2020 βρίσκει τη Citroën με μια εκτεταμένη γκάμα, η οποία θα 

ενισχυθεί με 100% ηλεκτρικές προτάσεις και plug-in υβριδικές εκδόσεις, πέραν των μοντέλων 

που είναι εφοδιασμένα με ισχυρούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ξεκινώντας με το νέο SUV 

C5 Aircross Plug-in Hybrid, όλα τα νέα μοντέλα που κυκλοφόρησε η Μάρκα θα διαθέτουν 

μια εξηλεκτρισμένη έκδοση, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Citroën στην 

ενεργειακή μετάβαση και της πρόθεσής της να προσφέρει προτάσεις εμπνευσμένες από 

την καθημερινότητα των πελατών της σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, στην 

καρδιά της αγοράς, σε κάθε τμήμα της αγοράς, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή αγορά. 

 

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

 

Όλη η ελκυστικότητα ενός SUV με μοναδική προσωπικότητα, μοντέρνα και υψηλή τεχνολογία, 

μπαίνει σε μια νέα φάση του προγράμματος Citroën Advanced Comfort® με αυτήν την 

υβριδική plug-in έκδοση: 

 

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
https://www.citroen.gr/
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ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Αποτελώντας την κορυφή της γκάμας της Citroën, το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid 

προσφέρει μια εκτεταμένη εμπειρία βιώσιμης μετακίνησης για πραγματική ευελιξία 

χρήσης. Η απόλαυση της οδήγησης σε ηλεκτρική λειτουργία, κατάλληλη για καθημερινές 

διαδρομές, χωρίς άγχος και με αυτονομία έως 55 km* (κύκλος WLTP), διευκολύνει την 

πρόσβαση σε αστικές περιοχές όπου υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία οχημάτων, ενώ 

συνδυάζεται ανά πάσα στιγμή με την ελευθερία που προσφέρει ο βενζινοκινητήρας, για 

μεγαλύτερες διαδρομές. 

 

TΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ Ë-COMFORT CLASS 

 

• Το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid, είναι ένα αθόρυβο αστικό όχημα ικανό 

να κινείται σιωπηρά και χωρίς κραδασμούς στις καθημερινές διαδρομές, 

προσφέροντας εξαιρετική άνεση στους επιβάτες του, χάρη στην ενισχυμένη 

ηχομόνωση που παρέχεται από τα ηχομονωτικά εμπρός παράθυρα, την ανάρτηση 

με τα Progressive Hydraulic Cushions® και τα Advanced Comfort 

καθίσματα - και δημιουργώντας έτσι το “μαγικό χαλί” που είναι το τυπικό 

χαρακτηριστικό των παλαιότερων μοντέλων της Citroën. 

• Όλη η άνεση και η ρευστότητα της ηλεκτρικής οδήγησης, αλλά και η 

γραμμικότητα της επιτάχυνσης, έχουν να κάνουν αφενός με την άμεσα διαθέσιμη 

υψηλή ροπή των 320 Nm, και αφετέρου με το εξηλεκτρισμένο αυτόματο 

κιβώτιο ë-EAT8. Με συνδυασμένη ισχύ 225 hp (βενζινοκινητήρας 180 hp, 

ηλεκτρικός κινητήρας 80 kW), το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid προσφέρει 

δυναμική απόδοση υψηλών προδιαγραφών για αυξημένη οδηγική απόλαυση. 

• Στην plug-in υβριδική έκδοσή του, το C5 Aircross SUV εξακολουθεί να 

είναι το καλύτερο στην κατηγορία από άποψη δυνατοτήτων 

διαμόρφωσης, χάρη στην έξυπνη αποθήκευση της μπαταρίας υψηλής τάσης κάτω  

* Εξαρτάται από την έκδοση και τον προαιρετικό εξοπλισμό του μοντέλου 

https://www.citroen.gr/
https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
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από τα πίσω καθίσματα. Τα τρία αυτόνομα, συρόμενα, ρυθμιζόμενα και 

αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα, καθώς και ο μεγάλος όγκος φόρτωσης που 

κυμαίνεται μεταξύ 460 και 600 λίτρων, αποτελούν ρεκόρ για την κατηγορία 

των plug-in υβριδικών C-SUV. 

• Απλό και φιλικό προς το χρήστη, το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid είναι ένα 

plug-in υβριδικό όχημα που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την 

καθημερινή ζωή με απλοποιημένη και προγραμματιζόμενη ταχεία φόρτιση, 

διαισθητικές και φιλικές προς το χρήστη διεπαφές, αλλά και με ένα ψηφιακό 

οικοσύστημα έξυπνων υπηρεσιών που προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ηρεμία. 

 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Διαθέσιμο σε τιμές που ξεκινούν από 43.500 €, το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid 

ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Citroën να προτείνει μοντέλα προσαρμοσμένα 

σε διαφορετικές χρήσεις στην καρδιά της αγοράς. 

 

01. ΝΕΟ SUV C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ CITROËN 

 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, 

ΕΜΠΝΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Ως μάρκα με πλουραλισμό μοντέλων στις περισσότερες κατηγορίες, η Citroën έχει στόχο της 

να διαθέτει μια πρόταση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε χρήστη και να είναι ο 

ηγέτης της ενεργειακής μετάβασης, διευρύνοντας την προσφορά οχημάτων χαμηλών 

εκπομπών ρύπων (LEV: Low Emission Vehicles) σε κάθε κατηγορία και σε κάθε αγορά, για όσο 

το δυνατόν περισσότερους χρήστες είναι δυνατόν. Η Citroën έχει προσφέρει κατά το παρελθόν 

ηλεκτρικά μοντέλα που κάλυπταν τις ανάγκες που προκύπτουν από συγκεκριμένες χρήσεις: το 

Berlingo Electric για χρήστες που επιθυμούσαν να ταξιδεύουν ή να παραδίδουν αγαθά σε 

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
https://www.citroen.gr/
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αστικές και περιαστικές περιοχές, το C-Zero, που προσφέρει ευελιξία και ευκολία οδήγησης στην 

πόλη και το “ανοιχτό” E-MEHARI που επιτρέπει σε 4 άτομα να μετακινούνται με θέα στον 

ουρανό, ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό Citroën Méhari του 1968. Με το νέο SUV C5 Aircross 

Plug-in Hybrid, η Citroën σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια εκτεταμένη γκάμα, η οποία 

σύντομα θα διαθέτει 100% ηλεκτρικές προτάσεις και plug-in υβριδικές επαναφορτιζόμενες 

εκδόσεις, πέραν των μοντέλων που είναι εφοδιασμένα με ισχυρούς κινητήρες εσωτερικής 

καύσης. 

 

Το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο του πυρήνα της 

προϊοντικής στρατηγικής της Citroën, που μέχρι το 2023 θα έχει οδηγήσει σε μία γκάμα, η οποία 

σε ποσοστό 80% θα διαθέτει κάποια ηλεκτρική έκδοση, ενώ το 2025 το ποσοστό εξηλεκτρισμού 

της θα φτάσει το 100%. Έτσι, ξεκινώντας με το C5 Aircross SUV, όλα τα νέα μοντέλα που 

λανσάρει η μάρκα θα έχουν και μια εν γένει ηλεκτροκίνητη εκδοχή, στοιχείο που 

αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Citroën στην ενεργειακή μετάβαση. Το νέο SUV C5 

Aircross Plug-in Hybrid συμβολίζει την προσαρμοστικότητα και απευθύνεται σε πελάτες που 

επιθυμούν να επωφεληθούν τα μέγιστα και από τους δύο τύπους ενέργειας: ο λόγος από τη μια 

για τα οφέλη της 100% ηλεκτρικής λειτουργίας μηδενικών εκπομπών ρύπων - ZEV (Zero 

Emission Vehicle) - για καθημερινή οδήγηση στην πόλη και, από την άλλη, για τις δυνατότητες 

που προσφέρει ο βενζινοκινητήρας για μεγαλύτερα ταξίδια. Με αυτήν την εκτεταμένη 

προσφορά ηλεκτρικής κινητικότητας, η Citroën ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών που 

αναζητούν τη βιώσιμη μετακίνηση, ιδίως κατά τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας για 

καθημερινή οδήγηση, αλλά που παράλληλα εξακολουθούν να επιθυμούν να κάνουν μακρύτερα 

ταξίδια για αναψυχή και αποδράσεις. Αυτή η υβριδική επαναφορτιζόμενη πρόταση καλύπτει τις 

ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των επαγγελματιών, που μοιράζονται την ίδια επιθυμία για 

ελεγχόμενο κόστος χρήσης. Πρόκειται για δύο προφίλ πελατών που ενδιαφέρονται για την 

ενεργειακή μετάβαση και την αναζήτηση αθόρυβων, αποτελεσματικών και ισχυρών κινητήρων, 

για πρακτική και χωρίς προβλήματα καθημερινή κινητικότητα. 

 

 

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
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02. ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ SUV ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 

Όπως και οι εκδόσεις με μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), το νέο SUV C5 Aircross Plug-in 

Hybrid έχει μια ισχυρή και τολμηρή προσωπικότητα. Ανθεκτικό και προστατευτικό, ως τυπικό 

SUV, προσφέρει προηγμένες επιλογές εξατομίκευσης, με λεπτομέρειες ειδικά σχεδιασμένες για 

να τονίζουν τον υβριδικό τρόπο οδήγησης. 

 

- Ένα δυναμικό Νέο Πακέτο Χρωμάτων, το Anodised Blue, συμβολίζει το plug-in υβριδικό 

σύστημα. Αυτό το νέο πακέτο χρωμάτων, το οποίο ενσωματώνεται με χρωματιστά ένθετα στα 

Airbump® στις μπροστινές πόρτες και στο κάτω μέρος του μπροστινού προφυλακτήρα, 

επιτρέπει στους πελάτες να ξεχωρίζουν, αν το επιθυμούν. Το Anodised Blue έρχεται να 

προστεθεί στα υπάρχοντα πακέτα χρωμάτων (Anodised Silver, Anodised White και Deep 

Anodised Red) που είναι διαθέσιμα στο C5 Aircross SUV, ανεξάρτητα από τον τύπο του 

κινητήρα. Ο αριθμός των πιθανών εξωτερικών συνδυασμών φτάνει κατ’ αυτόν τον τρόπο τους 

39, επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέξουν το αυτοκίνητο που τους ταιριάζει. 

 

- Το χαρακτηριστικά λογότυπα “ḧybrid” 

(στην πίσω πόρτα) και “ḧ” (στα μπροστινά 

φτερά), 

βαμμένα 

στο νέο 

χρώμα Anodised Blue, υποδεικνύουν ότι αυτή είναι η 

plug-in υβριδική έκδοση. Αυτό το πρωτότυπο λογότυπο 

παραπέμπει όχι απλώς στην υβριδική πλευρά του 

μοντέλου (hybrid), αλλά και στην plug-in διάστασή του, 

δηλαδή στο επαναφορτιζόμενο - σύστημα κίνησης (αφού το ḧ μοιάζει με πρίζα) καθώς επίσης 

και στο μοναδικό κεντρικό γραφικό στοιχείο στην ταυτότητα της Citroën. 
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- H θυρίδα φόρτισης στην αριστερή πλευρά του 

αμαξώματος, συμμετρική με το πορτάκι της τάπας της 

βενζίνης που βρίσκεται στα δεξιά, είναι εύκολα 

προσβάσιμη για φόρτιση και απόλυτα συμβατή με το 

εξωτερικό στυλ του οχήματος. 

 

Το ανάλαφρο και ευρύχωρο σαλόνι του νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid διατηρεί τα 

χαρακτηριστικά άνεσης, ευεξίας και αρμονίας των εκδόσεων με μηχανές εσωτερικής καύσης, 

ενώ προσφέρει και μια σειρά από ιδιαίτερα στοιχεία. 

 

-  Ο κεντρικός εσωτερικός, αυτόματος αντιθαμβωτικός καθρέπτης είναι ειδικά 

κατασκευασμένος για τη συγκεκριμένη έκδοση, εκλεπτυσμένος και χωρίς πλαίσιο, για πιο 

ξεχωριστή εμφάνιση και  ενίσχυση του 

“τεχνολογικού” στυλ της plug in hybrid 

υβριδικής λειτουργίας. Διαθέτει, δε, ένδειξη της 

100% ηλεκτρικής λειτουργίας οδήγησης. Όταν, 

λοιπόν, το όχημα βρίσκεται σε λειτουργία 

μηδενικών ρύπων (ZEV), ανάβει ένα μπλε φως 

κάτω από αυτόν τον καθρέφτη, το οποίο είναι 

ορατό από έξω, έτσι ώστε το όχημα να μπορεί να 

αναγνωριστεί στην κυκλοφορία ως όχημα που κινείται σε λειτουργία ZEV. Αυτή η ειδική 

δυνατότητα επιτρέπει στους οδηγούς του νέου SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid να έχουν 

ευκολότερη πρόσβαση σε ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας σε αστικά κέντρα. 

 

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
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-  Η κεντρική κονσόλα διαθέτει έναν επιλογέα λειτουργίας στα δεξιά του αυτόματου κιβωτίου 

ταχυτήτων, προσφέροντας στον οδηγό τη δυνατότητα 

να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών  τρόπων κίνησης, μέσω 

της συνδυασμένης ή ξεχωριστής δράσης του κινητήρα 

εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα. 

“Electric” (Ηλεκτρικό, ZEV) για αθόρυβη και 

οικονομική οδήγηση, “Hybrid” (Υβριδικό) για 

ευελιξία και αποδοτικότητα, “Sport” για δυναμική 

οδήγηση. Από προεπιλογή, η διαχείριση μεταξύ ηλεκτροκινητήρα και ΜΕΚ είναι αυτόματη, 

ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τις επιθυμίες του οδηγού. 

 

-  Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 

ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 8 

ιντσών - τύπου tablet  διαθέτουν νέα 

γραφικά, που ενισχύουν την 

ιδιαιτερότητα της εμφάνισης αυτής της 

plug-in υβριδικής έκδοσης και 

επισημαίνουν την υβριδική τεχνολογία 

που συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία 

των ΜΕΚ και των ηλεκτροκινητήρων. 

Αυτά τα γραφικά εμφανίζουν τη 

λειτουργία οδήγησης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα με πολύ παραστατικό 

τρόπο. 
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03. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ 

 

A. ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΑΓΧΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, ΚΑΙ 

ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 

 

Το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid αποτελεί μία πρόταση κατάλληλη για όλες τις χρήσεις, 

για καθημερινή οδήγηση αλλά και για απρογραμμάτιστα ταξίδια, ελεύθερα και χωρίς 

περιορισμούς. Αυτή η επαναφορτιζόμενη υβριδική έκδοση προσφέρει την ευχαρίστηση της 

αθόρυβης κίνησης και λειτουργίας, με μηδενικές εκπομπές CO2 και τη δυνατότητα οδήγησης 

για 55 km* σε λειτουργία μηδενικών ρύπων “ZEV”. Πρόκειται για ηλεκτρική λειτουργία 

που ταιριάζει στις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις των χρηστών 

επιτρέποντας υψηλή μέγιστη ταχύτητα κίνησης - έως 135 km/h. Επομένως, είναι 

δυνατή η οδήγηση επί μία ολόκληρη εβδομάδα για την πραγματοποίηση των συνήθων 

μετακινήσεων χωρίς τη χρήση του βενζινοκινητήρα, με την καθημερινή επαναφόρτιση της 

μπαταρίας του οχήματος όπως απαιτείται, στο σπίτι, στην εργασία ή σε δημόσιο σταθμό 

φόρτισης. 

 

Εκτός από την ευχαρίστηση της οδήγησης σε ηλεκτρική λειτουργία σε καθημερινή βάση, χωρίς 

εκπομπές CO2 και με σημαντική οικονομία, η κίνηση αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα 

επιτρέπει στον οδηγό πρόσβαση σε ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας στα κέντρα της πόλεων, 

στις οποίες απαγορεύονται όλο και περισσότερο τα συμβατικά οχήματα με ΜΕΚ: οι υβριδικές 

εκδόσεις έρχονται να προσφέρουν διευρυμένη κινητικότητα, από τις σύντομες καθημερινές 

διαδρομές, μέχρι τα μεγάλα ταξίδια στις επαρχιακές οδούς και στον αυτοκινητόδρομο. 

 

Μια ιδιαίτερη δυνατότητα που προσφέρεται στον οδηγό μέσω των εντολών της οθόνης αφής, 

ë-Save, είναι το να σχεδιάσει τις διαδρομές του προγραμματίζοντας το απόθεμα ηλεκτρικής 

ενέργειας που επιθυμεί να διατηρήσει η μπαταρία (για 10 km, 20 km ή ακόμα και για τη μέγιστη  

* Εξαρτάται από την έκδοση και τον προαιρετικό εξοπλισμό του μοντέλου 

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
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ηλεκτρική αυτονομία [δηλαδή μπαταρία εντελώς γεμάτη]) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί όταν θα 

χρειαστεί, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να ταξιδέψετε και 

προορισμός σας είναι μια αστική περιοχή, μπορείτε να κρατήσετε το απόθεμα της ενέργειας για 

το τέλος του ταξιδιού. 

 

Στους πελάτες προσφέρεται το καλύτερο και των δύο τύπων ενέργειας. Από τη μια, η επιλογή 

οδήγησης σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία - κάθε ημέρα - με την ιδανική αυτονομία των 55 

km* για τις καθημερινές σας διαδρομές, αλλά και από την άλλη, η δυνατότητα 

πραγματοποίησης ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, είτε πρόκειται για αποδράσεις του 

Σαββατοκύριακου είτε για τις διακοπές,  χωρίς καμία ανησυχία όσον αφορά στη φόρτιση, καθώς 

ο αθόρυβος και ισχυρός βενζινοκινητήρας αναλαμβάνει δράση. 

 

Επιπλέον, για την πλήρη εξασφάλιση του πελάτη, δίνεται εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ. 

για τη διατήρηση της χωρητικότητας της μπαταρίας τουλάχιστον στο 70% των προδιαγραφών 

της. 

 

Β. ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ Ë-COMFORT CLASS: ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

CITROËN ADVANCED COMFORT® ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ… 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Citroën και άνεση, μια ιστορία που διαρκεί πάνω από 100 χρόνια. Το πρόγραμμα Citroën 

Advanced Comfort® υπήρξε οδηγός κατά την εξέλιξη του SUV C5 Aircross, βελτιώνοντας 

όλα τα συστήματα άνεσης, σε κάθε βήμα. Το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid προχωρά 

ακόμη περισσότερο, προσφέροντας μια τεχνολογική και σύγχρονη ηλεκτρική κινητικότητα, για 

ενίσχυση της άνεσης και της ευελιξίας χρήσης: 

 

* Εξαρτάται από την έκδοση και τον προαιρετικό εξοπλισμό του μοντέλου 

 

https://www.citroen.gr/
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- Ë-Comfort class κινητικότητα. Σας επιτρέπει να οδηγείτε σε ηλεκτρική λειτουργία σε 

καθημερινή βάση, σε ένα περιβάλλον ήσυχο, σαν “κουκούλι”, τέλεια μονωμένο από τον 

δρόμο και τον έξω κόσμο: όλη η εξωτερική ένταση φιλτράρεται. Με την ηλεκτρική 

λειτουργία, όλα τα εμπόδια αίρονται και οι επιβάτες απολαμβάνουν μια αύρα ηρεμίας. Η 

αθόρυβη λειτουργία, η ομαλότητα της κίνησης του οχήματος, η ευχαρίστηση της οδήγησης, 

η απαλή ανάρτηση, τα μαλακά καθίσματα Advanced Comfort, η εξάλειψη των 

κραδασμών, η εργονομία και η ευκολία χρήσης των διεπαφών (interface) και των ειδικών 

υπηρεσιών - όλα συμβάλλουν στην ενίσχυση της άνεσης στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, 

για όλους τους επιβάτες. 

 

Ë-Comfort - είναι η εγγύηση της δυνατότητας κίνησης σε ηλεκτρική λειτουργία στις 

καθημερινές διαδρομές, με: 

 

-  Μηδενικές εκπομπές CO2, για να την ικανοποίηση της περιβαλλοντικής και οικολογικής 

συνείδησης των πελατών, 

- Μηδενικό θόρυβο και μηδενικές οσμές, για την εξασφάλιση της βέλτιστης ακουστικής και 

οσφρητικής άνεσης στην ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη, 

-  Μηδενικές δονήσεις, μηδενικοί κραδασμοί, μηδενικές αλλαγές ταχυτήτων για 

απόλυτα ομαλή οδήγηση, 

- Άμεσα διαθέσιμη ροπή για την τόνωση της αίσθησης της οδήγησης, 

-  Απομακρυσμένες προγραμματιζόμενες υπηρεσίες για άνεση στην καθημερινότητα του 

οδηγού. 

 

Έχοντας τη δυνατότητα κίνησης σε αστικές περιοχές σε λειτουργία μηδενικών ρύπων (ZEV), 

αλλά εξακολουθώντας να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ξαφνικά μακρινά ταξίδια, το νέο 

SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid είναι μια νέα πρόσκληση προς τους οδηγούς για να 

μετακινούνται, χωρίς άγχος, ήρεμα και χαλαρά. Για να φαίνεται, δε, ότι βρίσκεται σε ηλεκτρική 

λειτουργία, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όταν κινείται, το νέο SUV C5 Aircross 

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/


 
 

 

13/21 
 

Plug-in Hybrid είναι εξοπλισμένο με ένα συγκεκριμένο σήμα ήχου ZEV, το οποίο εκπέμπεται σε 

ταχύτητες κάτω των 30 km/h, υποδεικνύοντας την 100% ηλεκτρική κίνηση και διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα ότι οι πεζοί μπορούν να το αντιληφθούν δια της ακοής όταν βρίσκεται κοντά τους. 

Ενώ ταυτόχρονα “ενισχύει” την τεχνολογική και μοντέρνα εμφάνισή του. Πρόκειται για ήχο ο 

οποίος δεν ακούγεται στο εσωτερικό αυτού του Silent Urban Vehicle, προκειμένου να 

διατηρηθεί η υψηλή ακουστική άνεση. 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ C5 AIRCROSS 

SUV 

 

Το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid συνδυάζει το ë-Comfort με όλα τα χαρακτηριστικά 

άνεσης των εκδόσεων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στη λειτουργία ZEV, που είναι συνήθως 

ενεργοποιημένη στις πιο αγχωτικές αστικές καταστάσεις κίνησης ή σε σύντομες διαδρομές, η 

ακουστική άνεση βελτιώνεται και καμία δόνηση δεν διακόπτει την γαλήνη του “σαλονιού”. Με 

τα εμπρός ηχομονωτικά παράθυρα του νέου SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid, που διατίθενται 

στάνταρ, η αίσθηση του “κουκουλιού” ενισχύεται, με τους επιβάτες να είναι άνετα καθισμένοι 

και προστατευμένοι από οποιαδήποτε εξωτερική ενόχληση. 

 

Εξοπλισμένο με ανάρτηση με τα Progressive Hydraulic Cushions®, το νέο SUV C5 Aircross 

Plug-in Hybrid αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια, από λακκούβες και χαντάκια μέχρι “σαμαράκια” 

και άλλες ανωμαλίες του οδοστρώματος, εύκολα και χωρίς κόπο, όπως ένα ήσυχο και δυναμικό 

μαγικό χαλί. Ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία της Citroën από τους πολύ απαιτητικούς 

αγώνες αυτοκινήτων, τα Progressive Hydraulic Cushions® παρέχουν καλύτερη 

απορρόφηση κραδασμών. Πρωτοπαρουσιάστηκαν και δοκιμάστηκαν σε ράλι μεγάλων 

αποστάσεων, στo Citroën ZX που νίκησε στο Paris Dakar το 1994, καθώς και σε όλα τα 

αγωνιστικά αυτοκίνητα της Citroën στο WRC. Χρησιμοποιώντας έτσι την εμπειρία και την 

τεχνογνωσία των μηχανικών της, η Citroën ανέπτυξε αυτήν την τεχνολογία ανάρτησης, 

σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση της ποιότητας φιλτραρίσματος, που είναι χαρακτηριστική 

της Citroën, και πολύ σημαντική για τους πελάτες της Mάρκας. Έχουν, μάλιστα, κατατεθεί 20 

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
https://www.citroen.gr/
https://www.citroen.gr/
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διπλώματα ευρεσιτεχνίας ως μέρος της ανάπτυξης της ανάρτησης με Progressive Hydraulic 

Cushions®. 

 

Το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid είναι εξοπλισμένο με πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων, 

ο οποίος αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υβριδικής έκδοσης και εγγυάται αποτελεσματική 

και ασφαλή οδική συμπεριφορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα και αδιατάρακτη ισορροπία 

ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. 

 

Η αίσθηση της άνεσης στο εσωτερικό προέρχεται επίσης από τα καθίσματα. Καθισμένοι 

αναπαυτικά στα καθίσματα Advanced Comfort, οι επιβάτες απολαμβάνουν εξαιρετική 

άνεση, σήμα κατατεθέν των “σαλονιών” της Citroën. 

 

- Οπτική άνεση χάρη στην επένδυση που είναι ορατή με την πρώτη ματιά. 

- Άνεση καλωσορίσματος, με μαλακό αφρώδες υλικό 15 mm στην επιφάνεια του 

καθίσματος, 

-  Δυναμική άνεση με δομημένο αφρό μεγάλου πάχους στην επιφάνεια, σε συνδυασμό με 

αφρό υψηλής πυκνότητας στο μέσο των καθισμάτων, για διαρκή απαλότητα και άνεση. 

-  Άνεση της θέσης του σώματος με μεγάλα μαξιλάρια, βελτιωμένη στήριξη και πολλαπλές 

δυνατότητες ρύθμισης της θέσης των καθισμάτων. 

 

Το εσωτερικό του νέου SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της 

ευρυχωρίας και της λειτουργικότητας του C5 Aircross SUV. Τα τρία αυτόνομα, συρόμενα, 

ρυθμιζόμενα και αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα αποτελούν ένα από τα ειδικά 

χαρακτηριστικά του C5 Aircross SUV, συμπεριλαμβανομένης της υβριδικής έκδοσης, 

που το κάνουν να ξεχωρίζει στην κατηγορία του. Οι εξαιρετικές δυνατότητες διαμόρφωσής του 

διατηρούνται και το πορτμπαγκάζ παραμένει το μεγαλύτερο στην κατηγορία -Best in Class-, 

χάρη στην έξυπνη τοποθέτηση της μπαταρίας υψηλής τάσης κάτω από τα πίσω καθίσματα. Με 

όγκο φόρτωσης 460 έως 600 λίτρα, ανάλογα με τη θέση των πίσω καθισμάτων, το 

πορτμπαγκάζ του νέου SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid είναι το πιο ευρύχωρο στα υβριδικά C-

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/


 
 

 

15/21 
 

SUV και ένα από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία συνολικά, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα. Το 

σπονδυλωτό πάτωμα του χώρου αποσκευών προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης αποθήκευσης 

του εξοπλισμού φόρτισης του οχήματος, ενώ παράλληλα, το νέο SUV C5 Aircross Plug-in 

Hybrid προσφέρει ένα επίπεδο δάπεδο όταν τα πίσω καθίσματα είναι αναδιπλωμένα, για 

μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων με το μήκος φόρτωσης να φτάνει το 1,90 m - αυστηρά 

πανομοιότυπο με αυτό των εκδόσεων με ΜΕΚ. Αυτή η έξυπνη διάταξη καθιστά το νέο SUV C5 

Aircross Plug-in Hybrid το πιο άνετο και διαμορφώσιμο επαναφορτιζόμενο υβριδικό 

SUV στην κατηγορία του. 

 

Σύγχρονο και high-tech, το νέο SUV C5 Aircross Plug-in 

Hybrid προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 20 συστημάτων 

υποβοήθησης οδήγησης που βελτιώνουν την άνεση 

στο εσωτερικό και εξασφαλίζουν ευκολότερη οδήγηση, 

ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. Το Highway 

Driver Assist ειδικότερα (υποβοήθηση κίνησης σε 

αυτοκινητόδρομο), ένα 

σύστημα αυτόνομης 

οδήγησης επιπέδου 2, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για 

κυκλοφοριακή συμφόρηση και κίνηση σε λωρίδες ταχείας 

κυκλοφορίας και επιτρέπει στον οδηγό να αναθέσει μέρος της 

οδήγησης στην τεχνολογία, με μόνο περιορισμό το να 

διατηρήσει την προσοχή του στο δρόμο. 

 

 

ΟΜΑΛΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 

 

Το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid διαθέτει ένα εξαιρετικά αποδοτικό οικονομικό σύστημα 

παραγωγής και μετάδοσης ισχύος, με εκπομπές CO2 μόλις 32 g/km* (κύκλος WLTP). Αυτό το  

* Εξαρτάται από την έκδοση και τον προαιρετικό εξοπλισμό του μοντέλου 

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
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σύστημα κίνησης είναι ιδιαίτερα ισχυρό και δυναμικό, σε κάθε περίπτωση, καθώς συνδυάζει 

έναν βενζινοκινητήρα PureTech 180, που πληροί όλα τα τελευταία πρότυπα ελέγχου εκπομπών 

ρύπων Euro 6, με έναν ηλεκτρικό κινητήρα 80 kW, που είναι εγκατεστημένος μεταξύ του 

βενζινοκινητήρα και του εξηλεκτρισμένου ë-EAT8 κιβωτίου 8 ταχυτήτων. Η μπαταρία είναι 

ιόντων λιθίου (Li-Ion), υψηλής τάσης (200V) και διαθέτει χωρητικότητα 13,2 kWh. Στην 

υβριδική λειτουργία, οι δύο κινητήρες ενώνουν τις δυνάμεις προσφέροντας συνδυασμένη ισχύ 

225 ίππων στους εμπρός τροχούς, ελεγχόμενη κατανάλωση καυσίμου και αυξημένη οδηγική 

απόλαυση. Η μέγιστη ροπή των 320 Nm είναι άμεσα διαθέσιμη. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης 

διαθέτει επιπλέον μία μονάδα μίζας/γεννήτριας για να εξασφαλίσει άμεσες και αθόρυβες 

επανεκκινήσεις. 

 

Το γρήγορο και αποτελεσματικό εξηλεκτρισμένο αυτόματο κιβώτιο ë-EAT8 είναι μια 

αναβάθμιση του κιβωτίου EAT8 με βελτιστοποιημένες αλλαγές ταχυτήτων χάρη στον υγρό 

πολύδισκο συμπλέκτη του, που ενισχύουν τη “ρευστότητα” και την ευχαρίστηση της οδήγησης, 

αλλά και την άμεση διαθεσιμότητα της ροπής των 320 Nm. Το ë-EAT8 διαθέτει, μεταξύ άλλων, 

τη χαρακτηριστική λειτουργία Brake, που ενισχύει την επιβράδυνση του οχήματος, όταν ο 

οδηγός αφήνει το γκάζι (ακόμα και χωρίς να πατάει το πεντάλ του φρένου), για να αυξήσει την 

αυτονομία σε λειτουργία ZEV. Αυτό το σύστημα επιτρέπει την ανάκτηση της ενέργειας που είναι 

διαθέσιμη κατά τις φάσεις της πέδησης και της επιβράδυνσης, σε αντίθεση με τις εκδόσεις με 

κινητήρες εσωτερικής καύσης, αυξάνοντας έτσι την αυτονομία κατά την κίνηση αποκλειστικά 

με τον ηλεκτροκινητήρα. 

 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 

 

Ο χρόνος φόρτισης βελτιστοποιείται: χρησιμοποιώντας μια κλασική οικιακή πρίζα, η μπαταρία 

φορτίζεται σε μία νύχτα, σε 4 ή σε 7 ώρες (σύνδεση σε Green’up™ Legrand 14 A και στάνταρ 

πρίζα schuko, αντίστοιχα). Ενώ με σύνδεση σε έναν επιτοίχιο φορτιστή “Wallbox” 32 A, 7,4 kW, 

η μπαταρία επαναφορτίζεται σαφώς ταχύτερα, σε λιγότερο από 2 ώρες. Η φόρτιση είναι 

τώρα ευκολότερη και μπορεί να προγραμματιστεί ή να αναβληθεί, προκειμένου να 
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επωφεληθείτε από τις ειδικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός ωρών υψηλής 

ζήτησης (π.χ. νυχτερινό τιμολόγιο ΔΕΗ). Οι πελάτες μπορούν επίσης να προγραμματίζουν 

τη φόρτιση του οχήματος χρησιμοποιώντας την οθόνη του νέου SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid 

ή μέσω της εφαρμογής για κινητά “My Citroën”. Η φόρτιση είναι απλή, χάρη στη 

βελτιωμένη εργονομία της θυρίδας φόρτισης και των σχετικών καλωδίων σύνδεσης που είναι 

αποθηκευμένα στο διπλό δάπεδο του χώρου αποσκευών. Το πορτάκι της θυρίδας φόρτισης 

διαθέτει έναν κωδικό χρώματος για οπτική παρακολούθηση της διαδικασίας φόρτισης, ο οποίος 

μπορεί επίσης να προβληθεί στην εφαρμογή My Citroën. 

 

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΡΕΜΙΑ 

 

Με την κυκλοφορία του plug-in υβριδικού συστήματος κίνησης, η Citroën υποστηρίζει τον 

οδηγό προσφέροντας σαφείς και διαισθητικές διεπαφές, εύκολες στην ανάγνωση, την 

κατανόηση και τη χρήση. Ο στόχος είναι απλός: να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ του οδηγού 

και του οχήματος, να απλουστευθούν όλες οι αλληλεπιδράσεις και όλες οι ενέργειες, σε 

καθημερινή βάση, να γίνει το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid μια επέκταση του σπιτιού: 

σύγχρονο, διαισθητικό και ευχάριστο. 

 

Ο οδηγός διαθέτει μια ειδική λειτουργία προβολής στον ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών 

προκειμένου να δει τα διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με την υβριδική λειτουργία: τον 

μετρητή ισχύος, τον δείκτη της βενζίνης και την ένδειξη επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας, την 

αυτονομία σε ηλεκτρική λειτουργία και με τον κινητήρα βενζίνης, τα διαγράμματα ροής 

ενέργειας. Όταν το όχημα φορτίζεται, το ταμπλό εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι να 

επιτευχθεί η πλήρης φόρτιση (σε ώρες και λεπτά), την ηλεκτρική αυτονομία που ανακτήθηκε 

(σε χιλιόμετρα), τον ανακτημένο ρυθμό φόρτισης μπαταρίας [ως ποσοστό επί τοις εκατό (%)] 

και την ταχύτητα φόρτισης της μπαταρίας. 

 

Επιπλέον, το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid διαθέτει εξειδικευμένες σελίδες στο μενού της 

οθόνης αφής για τη διαχείριση των υβριδικών ρυθμίσεων λειτουργίας, οι οποίες είναι εύκολα 

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
https://www.citroen.gr/
https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
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προσβάσιμες, απευθείας, με ένα κουμπί κάτω από την οθόνη αφής. Εκεί μπορεί κανείς να βρει 

τις ροές ενέργειας που απεικονίζουν την κατάσταση λειτουργίας του υβριδικού συστήματος και 

τα στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμου, αλλά και να έχει 

πρόσβαση στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας “ë-Save” και στις ρυθμίσεις 

προγραμματισμού φόρτισης της μπαταρίας. 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΥΦΥΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 

 

Οι εξειδικευμένες ευφυείς υπηρεσίες του νέου SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid επιτρέπουν 

να απολαμβάνει κανείς απεριόριστη άνεση, ομαλή και χωρίς κραδασμούς, για να μετακινείται 

ήρεμα και απλά, δημιουργώντας μία πραγματική συνέχεια μεταξύ του ψηφιακού κόσμου του 

πελάτη και του αυτοκινήτου του. Καθώς, δε, περιλαμβάνουν ολόκληρο το οικοσύστημα του 

εξηλεκτρισμού, οι υπηρεσίες αυτές κάνουν τη χρήση του οχήματος απλούστερη και χωρίς 

προβλήματα. 

 

-  Citroën Connect Box: αυτή η υπηρεσία προσφέρει καθημερινή βοήθεια, κλήσεις έκτακτης 

ανάγκης, καθώς και το σύστημα τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του οχήματος από απόσταση, με 

χρήση της εφαρμογής “My Citroën” (προγραμματισμός της φόρτισης και του κλιματισμού 

[προ-θέρμανση ή προ-ψύξη] για βελτιστοποίηση της ηλεκτρικής αυτονομίας, έλεγχος της 

χωρητικότητας της μπαταρίας και της αυτονομίας που προσφέρουν τα καύσιμα, των 

διανυθέντων χιλιομέτρων και της θέσης του οχήματος). 

 

-  Citroën Connect Nav: το σύστημα πλοήγησης Citroën Connect Nav διαθέτει οθόνη με 

απεικόνιση της κυκλοφορίας και των ζωνών κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, προσφέρει δε 

επιπλέον εξειδικευμένες πληροφορίες που συνδέονται με το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του 

οχήματος. Περιλαμβάνει POI με ηλεκτρικές ζώνες φόρτισης και πρατήρια καυσίμων και ένα 

γραφικό στοιχείο που δείχνει την ακτίνα δράσης, σύμφωνα με το επίπεδο φόρτισης της 
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μπαταρίας, προκειμένου να γίνει καλύτερη διαχείριση της αυτονομίας του οχήματος σε 

ηλεκτρική και σε υβριδική λειτουργία. 

 

-  Mirror Screen: αυτή η δυνατότητα προσφέρει εκτεταμένη συνδεσιμότητα επί του 

αυτοκινήτου, με πρωτόκολλα απεικόνισης (κατοπτρισμού) Apple Carplay και Android Auto, 

για εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές που είναι συμβατές με το smartphone του χρήστη, 

μέσω της κεντρικής οθόνης αφής του οχήματος. 

 

04. ΟΛΗ Η ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ PLUG-IN HYBRID ΤΗΣ CITROËN ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 

43.500 €  

 

Με το νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid, η Citroën, μια Μάρκα με έντονη παρουσία στις 

περισσότερες κατηγορίες στην καρδιά της αγοράς, εμπνέεται από την καθημερινότητα και 

τις προσδοκίες των πελατών της όσον αφορά την τεχνολογία, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ενεργειακή μετάβαση. 

 

Συνδυάζοντας άνεση, high-end τεχνολογία και ανταγωνιστικό κόστος χρήσης, το νέο SUV C5 

Aircross Plug-in Hybrid διατίθεται για παραγγελία στη χώρα μας σε τιμές που ξεκινούν από 

43.500 €, σε τρεις εκδόσεις– “Feel”, “Shine” και “Shine Pack”. Η γκάμα του C5 Aircross SUV 

περιλαμβάνει μοντέλα με 3 τύπους κινητήρων: βενζίνης, πετρελαίου και plug-in hybrid, 

σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη. Η plug-in υβριδική έκδοση ταιριάζει απόλυτα με την 

τρέχουσα γκάμα του C5 Aircross SUV, προσφέροντας μια ευρεία επιλογή εξοπλισμού τόσο 

σε μεμονωμένους όσο και σε επιχειρηματικούς πελάτες. 

 

 

 

 

 

https://www.citroen.gr/vehicle/c5-aircross-suv-plug-in-hybrid/
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Νέο SUV C5 Aircross Plug-in Hybrid: Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Βενζινοκινητήρας PureTech 180 Euro 6 – 180hp (132kW) 

Ηλεκτροκινητήρας 110 hp (80 kW) τοποθετημένος ανάμεσα στον 

κινητήρα εσωτερικής καύσης και το κιβώτιο 

ταχυτήτων 

Συνδυασμένη ισχύς 225 hp (165 kW) 

Ροπή 

ηλεκτροκινητήρα 

320 Nm 

Μπαταρία Υψηλής τάσης 200V, Li-Ion 13,2 kWh  

Μετάδοση κίνησης 4X2 στους εμπρός τροχούς 

Κιβώτιο ταχυτήτων ë-EAT8 αυτόματο  

Ηλεκτρική αυτονομία  55 km (WLTP)* 

Ταχύτητα 

ηλ/κίνησης:  

135 km/h 

Εκπομπές CO2 από 32 g/km (WLTP)* 

Κατανάλωση 

καυσίμου 

1,4 L/100km (WLTP)* 

Χρόνος φόρτισης 2 ώρες με 32A Wallbox  

4 ώρες με το Green up™ της Legrand 14A  

7 ώρες σε οικιακό δίκτυο 8A 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων CITROËN ή 

την ιστοσελίδα www.citroen.gr . 

 

* Εξαρτάται από την έκδοση και τον προαιρετικό εξοπλισμό του μοντέλου 

 

 

 

 

 

https://www.citroen.gr/find-a-dealer/
https://www.citroen.gr/
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Σχετικά με τη CITROËN 

 

Η Citroën, από το 1919 έχει τοποθετηθεί στην καρδιά της αυτοκινητοβιομηχανίας παράγοντας 
αυτοκίνητα που έχουν γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία, κάνοντας τη Γαλλική μάρκα ιδιαίτερα 
δημοφιλή. Χαρακτηριστικό της Citroën είναι ότι ανέκαθεν αναγνώριζε εγκαίρως τις τάσεις του lifestyle 
ανά εποχή και προσάρμοζε ανάλογα τα νέα της μοντέλα. Αυτό ακριβώς είναι και η πηγή της έμπνευσης 
για την εταιρική υπογραφή “Inspired by You” που ενσαρκώνεται με τον καλύτερο τρόπο στα 
αυτοκίνητά της που συνδυάζουν την ξεχωριστή σχεδίαση με την κορυφαία άνεση για τους επιβάτες. Η 
Citroën καταφέρνει και κάνει τη διαφορά από τις υπόλοιπες ευρείας παραγωγής μάρκες, καθώς 
προσφέρει και ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες της (Citroën Advisor, “La Maison 
Citroën”). Το 2019, η Εταιρεία σημείωσε πωλήσεις αυτοκινήτων που ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο, 
σε πάνω από 90 χώρες όπου διατίθενται τα μοντέλα της. 
 
 


