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Le Tone ze swoim przebojem
„Joli Dragon” okazał się w latach
90. odkryciem wśród wokalistów
gatunku French Touch. Muzyką
zajmował się przez piętnaście lat,
potem jednak coraz więcej uwagi
poświęcał grafice. Po 2011 roku wystawiał swoje
prace między innymi w Centrum Pompidou.
Le Tone, wielbiciel artystów budujących swoją
sztukę kolorem, sam ma raczej słabość do ilustracji
w czerni i bieli. Opowiada proste historie, szkicując
je pisakiem w swoich notesach.

1934

2014

CITROËN rewolucjonizuje
świat motoryzacji za sprawą
modelu Traction Avant.
Samochód ten bierze nazwę
od specyficznego rozwiązania,
które w nim zastosowano –
przedniego napędu.

Pojawia się CITROËN C4
CACTUS. Wyposażony
w innowacyjne panele
ochronne Airbump®, wytycza
nowe ścieżki w dziedzinie
designu.

1919
Odczytaj smartfonem kod QR, aby
poznać wyjątkowe modele tworzące
historię Marki CITROËN od 1919
roku aż do dziś.

Na rynku pojawia się pierwszy samochód
CITROËNA, Typ A.

1939
Premiera CITROËNA TUB, nowoczesnej
furgonetki z bocznymi drzwiami
przesuwnymi. Jej następca, Typ H,
pojawi się w 1948 roku.

1948
CITROËN 2CV, zaprojektowany
jako „samochód, w którym
znajdzie się miejsce dla 4 osób
i 50 kg bagażu, ekonomiczny,
bezpieczny i wygodny”.

1968
Nadchodzi epoka lekkich, zwinnych samochodów, jak Ami 6 i Dyane. Warto także
pamiętać o CITROËNIE Méhari, oryginalnym samochodzie do wszystkiego
i na każdą nawierzchnię.

1974
W latach 70. i 80. Marka nadal stawia na
zaawansowane technologie. Wprowadza
na rynek modele CX, BX, AX, a później
XM – luksusowy model z hydroaktywnym
zawieszeniem, łączącym hydraulikę
z inteligencją elektroniki.

2017
Z pięcioma zwycięstwami w Pucharze Świata rajdów terenowych w kategorii Producentów (1993-1997), z ośmioma
w WRC pomiędzy rokiem 2003 a 2012 i z trzema w WTCC
(2014-2016), CITROËN może poszczycić się wyjątkowymi
osiągnięciami. Gotowa na wyzwania Marka powraca w 2017
roku do WRC z jednym celem: znów stać się niedoścignioną.
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CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

NOWY
CITROËN C-ELYSÉE

NOWY CITROËN C-ELYSÉE
HARMONIA WYGODY I ELEGANCJI

CITROËN DLA KAŻDEGO
CITROËN C4 CACTUS
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Zarówno w mieście, jak i poza nim docenisz charakterystyczne cechy
samochodów CITROËN: przyjazne wnętrze i komfortowe warunki jazdy.

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C5

CITROËN C5 TOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

GAMA
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NOWY CITROËN C-ELYSÉE
MOCNE STRONY
KOMPAKTOWY
SEDAN

WYTRZYMAŁOŚĆ
NA KAŻDEJ DRODZE

Przestronne wnętrze i obszerny
bagażnik o pojemności 506 litrów

Solidny i sprawdzony
w najtrudniejszych warunkach
STRONY 12 – 13

STRONY 20 – 21

DOTYKOWY
EKRAN 7”

NADZWYCZAJNY
KOMFORT

Więcej usług online

Dla wszystkich pasażerów
STRONY 18 –19

STRONY 22 – 23

EKOEFEKTYWNE
SILNIKI

WYGODNE
ZAWIESZENIE

PureTech i BlueHDi

I doskonała przyczepność
STRONY 18 – 19

STRONY 26 – 27

Zeskanuj smartfonem kod QR i zobacz
filmy o NOWYM CITROËNIE C-ELYSÉE.
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MOCNE STRONY
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SPIS TREŚCI
S. 10 – DESIGN
S. 14 – CITROËN ADVANCED COMFORT®
S. 22 – TECHNOLOGIE
S. 28 – WYPOSAŻENIE
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SPIS TREŚCI
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NOWOŚĆ

ELEGANCKI SEDAN
NOWY CITROËN C-ELYSÉE przyciąga wzrok zmodernizowanym
przodem, który nadaje mu nowoczesny, bardziej wyrazisty
charakter. Nowa osłona chłodnicy i chromowane logo rozciągają
się i wtapiają w linię reflektorów. Nowy, charakterystyczny układ
świateł z modułami LED umieszczonymi nad światłami
przeciwmgłowymi doskonale podkreśla stylową formę przedniej
części nadwozia. Z tyłu nowe światła z efektem 3D optycznie
powiększają sylwetkę NOWEGO CITROËNA C-ELYSÉE,
akcentując jego moc i elegancję.

10 DESIGN
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ZAWSZE GODNY ZAUFANIA
Rozwiązania technologiczne w NOWYM CITROËNIE C-ELYSÉE stworzono z myślą o wielu latach
użytkowania. Dzięki solidnej konstrukcji samochód sprawdza się bez względu na upływ czasu,
w każdych warunkach. Jest trwały i wytrzymały: zastosowano w nim odpowiednie zawieszenie
i opony, podwójne uszczelnienie drzwi, wzmocniono także łączenia części karoserii.

12 DESIGN
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FILTROWANIE

NAPŁYWAJĄCYCH INFORMACJI

UŁATWIENIA

DLA PODRÓŻUJĄCYCH

NADZWYCZAJNY KOMFORT
Marka CITROËN opracowała spójny program, kompleksowo
traktujący kwestię komfortu każdego z pasażerów.
Pod nazwą CITROËN ADVANCED COMFORT®, kryje się zestaw
nowoczesnych rozwiązań wspartych inteligentnymi technologiami.
Wprowadzenie programu ma zapewnić pasażerom komfortowy stan
ciała i ducha. Wzięto pod uwagę rozmaite oczekiwania użytkowników,
co dobitnie potwierdza stałą uwagę, kreatywność i innowacyjne podejście
Marki CITROËN do kwestii komfortu jazdy. Priorytety, na których oparta
jest owa inżynieria dobrego samopoczucia w podróży, to: płynna jazda
i komfort akustyczny, łatwa i funkcjonalna obsługa samochodu, spokój
ducha wynikający z przyjaznej atmosfery wnętrza i użyteczne, intuicyjne
technologie.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

PŁYNNOŚĆ
JAZDY

14 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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ELEGANCKIE
WNĘTRZE
Ergonomia wnętrza NOWEGO CITROËNA
C-ELYSÉE jest starannie przemyślana. Nowa,
eksponująca ekran dotykowy 7”, deska
rozdzielcza została ozdobiona dekoracyjną
listwą i wykończona materiałami najwyższej
jakości. W całej kabinie rozmieszczono
pomysłowe, funkcjonalne i łatwo dostępne
schowki. Komfortowe wyposażenie wnętrza
NOWEGO CITROËNA C-ELYSÉE to równowaga
między solidnością i elegancją.

16 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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PRZESTRONNY

I KOMFORTOWY SEDAN
NOWY CITROËN C-ELYSÉE to jednocześnie kompaktowe wymiary
i obszerne wnętrze. Zmieści się tu pięć dorosłych osób oraz ich bagaże.
Miejsca podróżujących z przodu są wyjątkowo wygodne, a pasażerowie
z tyłu mają dużo przestrzeni. Ich komfort jazdy podniósł się jeszcze dzięki
trzem regulowanym zagłówkom. Samochód doskonale trzyma się drogi
i każda podróż, niezależnie od nawierzchni, jest prawdziwą przyjemnością.

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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506  l
MODUŁOWE
WNĘTRZE

WIĘCEJ PRZESTRZENI
Obszerny bagażnik, praktyczny i łatwo dostępny, ma
pojemność użytkową 506 litrów. Tylna kanapa NOWEGO
CITROËNA C-ELYSÉE składa się w intuicyjny i prosty sposób,
w proporcjach 2/3 - 1/3. Takie rozwiązanie zapewnia
swobodną, modułową aranżację wnętrza, pozwalając
organizować przestrzeń bagażową w zależności od potrzeb.

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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INTUICYJNE
TECHNOLOGIE
MOBILNE
NOWY CITROËN C-ELYSÉE może zostać wyposażony
w dotykowy ekran 7”, innowacyjne urządzenie
umożliwiające obsługę telefonu, dostęp do nawigacji
i multimediów. CITROËN Connect Navi, nowy system
nawigacji 3D z funkcją rozpoznawania głosu, podaje
w czasie rzeczywistym informacje o ruchu drogowym
z serwisu TomTom Traffic. Pakiet usług dostępny jest online.
CITROËN Connect Navi zapewnia także informacje
o cenach paliw na stacjach benzynowych*, lokalizację
dostępnych miejsc parkingowych* i prognozy pogody na
trasie przejazdu. Funkcja Strefy niebezpieczne** informuje
kierowcę o ewentualnych zagrożeniach i utrudnieniach na
trasie poprzez wizualny i dźwiękowy alarm.
Ekran dotykowy 7” pozwala na dostęp do funkcji Mirror
Screen, umożliwiającej sterowanie kompatybilnymi
aplikacjami zainstalowanymi w telefonie. Mirror Screen
korzysta z technologii Apple CarPlay™, MirrorLink®
i Android Auto.

MIRROR SCREEN

NAWIGACJA

OSTRZEŻENIE O STREFACH
NIEBEZPIECZNYCH

* Dostępne są jedynie informacje dotyczące parkingów i stacji benzynowych
związanych umowami partnerskimi z Marką CITROËN.
** Usługa dostępna w zależności od prawodawstwa danego kraju.
22 TECHNOLOGIE
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BEZPIECZEŃSTWO
I WSPOMAGANIE
PROWADZENIA
NOWOŚĆ

REGULATOR
I OGRANICZNIK
PRĘDKOŚCI

WSPOMAGANIE
PARKOWANIA –
CZUJNIK TYŁ

Ogranicznik pozwala ustalić prędkość, której
kierowca nie chce przekraczać, a regulator
utrzymuje stałą prędkość bez potrzeby naciskania
pedału przyspieszenia.

Wspomaganie parkowania – czujnik tył wykrywa
przeszkody znajdujące się w pobliżu
samochodu. Obraz przekazywany jest na ekran
dotykowy 7”.

KAMERA
COFANIA
Kamera cofania przekazuje
zarejestrowany obraz na ekran dotykowy
7”, co niezwykle ułatwia manewry
i pozwala uniknąć kolizji. Oznaczenia
w odpowiednich kolorach określają
odległość do przeszkody.

24 TECHNOLOGIE
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WYDAJNE I EKOLOGICZNE
SILNIKI
3,4 l/100 km, 101 g/km

Silniki NOWEGO CITROËNA C-ELYSÉE są ekonomiczne i odznaczają się
dużą mocą oraz trwałością. Benzynowy 1.2 PureTech 82 i wysokoprężny
1.6 BlueHDi 100 należą do jednostek najnowszej generacji i zapewniają
wyjątkową przyjemność z jazdy. Sprzyjają ograniczeniu zużycia paliwa oraz
redukcji emisji dwutlenku węgla. Ponadto technologia BlueHDi pozwala
w dużym stopniu wyeliminować emisję tlenków azotu NOX, a także 99,9%
cząstek stałych.

26 TECHNOLOGIE
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KOLORY NADWOZIA

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

BLANC BANQUISE

GRIS SHARK (M)

NOIR ONYX

NOCCIOLA (M)

LAZULI BLUE (M)

MATERIAŁ BIRDY CIEMNY

MATERIAŁ BIRDY JASNY

MATERIAŁ CUBISA CIEMNY

MATERIAŁ WAXE JASNY

MATERIAŁ WAXE CIEMNY

MATERIAŁ SPY/SKÓRA CLAUDIA CIEMNA

GRIS ACIER (M)
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NOWY CITROËN C-ELYSÉE FEEL

Światła do ja
zdy

¿

Szyby tylne
sterowane el
ektrycznie

¿

+ port USB
Kolumna ki
erownicy regu
lowana na w
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Szyby przedn
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Bluetooth
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Komputer po
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ISOFIX na

¿
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kowy 7”
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NOWY CITROËN C-ELYSÉE LIVE

PODSTAWOWE
WYPOSAŻENIE

tylnych sied
zeniach

ABS z REF,
AFU i ESP

OBRĘCZE I KOŁPAKI

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

OBRĘCZ
SAN DIEGO 16”

(M): metalizowany.
Samochody CITROËN, które sprzedawane są w Unii Europejskiej, mogą różnić się wersjami wyposażenia oferowanego w poszczególnych krajach.
Zaprezentowane i opisane w katalogu elementy wyposażenia występują w zależności od poziomu wyposażenia lub jako opcja. Szczegółowe informacje można
uzyskać w salonach sprzedaży oraz na stronie www.citroen.pl

28 WYPOSAŻENIE

29

SYG_0483_0815_fr_-Dossier-1601079-C-ELYSEE page 28

SYG_0483_0815_fr_-Dossier-1601079-C-ELYSEE page 29

W POSZANOWANIU
ŚRODOWISKA

CITROËN:
SERWIS

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (normy CEE 1999–100)*
Silniki**

Cykl miejski (l/100
km)

Cykl pozamiejski
(l/100 km)

Cykl mieszany
(l/100 km)

Emisja CO2
(g/km)
114

1,2 PureTech 82

6,0

4,3

4,9

1,6 VTi 115

8,7

5,0

6,4

1501

148

1,6 VTi 115 EAT6

10,0

5,6

7,3

1953

168

1,6 BlueHDi 100

4,6

3,4

3,9

800

2652

• DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA :
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami kontraktów w sieci Citroën.

967

4419

• KONTRAKT ESSENTIALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych, elektrycznych,
elektronicznych i hydraulicznych.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

101

* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. Podane wartości zużycia paliwa pochodzą
z homologacji samochodów, które są zgodne z normami obowiązującymi konstruktorów samochodów
i dotyczącymi wszystkich samochodów sprzedawanych w Europie. Wartości te uzyskane zostały w ściśle
określonych warunkach (temperatura, ciężar, parametry hamowni itp.) i przy spokojnej jeździe. Realne
natężenie ruchu na drodze, warunki atmosferyczne, obciążenie samochodu, styl jazdy, ciśnienie
w oponach, obecność bagażnika (nawet bez ładunku), intensywność użytkowania klimatyzacji lub
ogrzewania, stan samochodu mogą spowodować uzyskanie odmiennych wartości zużycia paliwa.

WYBRANE AKCESORIA

Warto wyposażyć NOWEGO CITROËNA C-ELYSÉE w funkcjonalne akcesoria.

• KONTRAKT EASYDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.
1501
1953

800

• KONTRAKT REALDRIVE
967
Przebieg:2652
od 20 tys. km do 200 tys. km.
4419
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych, elektrycznych,
elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

CITROËN
I TY
Kufrowy bagażnik dachowy

Spojler

• KONTRAKT FREEDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych, elektrycznych,
elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Bezpłatne części zużywające się eksploatacyjnie.
4. Bezpłatnie pojazd zastępczy na czas przeglądu.
5. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.
• GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA
Swym 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.

TRANSPARENTNOŚĆ,
ABY ZYSKAĆ
TWOJE ZAUFANIE

opinie klientów

citroen-advisor.pl

Wspornik urządzeń multimedialnych

Fotelik dziecięcy

AUTOMOBILES CITROËN : Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro, z siedzibą
pod adresem: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17,
numer wpisu do Rejestru Handlowego: RCS Paris
642 050 199. Niniejszy dokument dotyczy
wyłącznie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii
Europejskiej. Dane na temat modeli i ich parametrów
odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie
wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako postanowienia umowne. Citroën zastrzega sobie prawo

wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów
przedstawionych modeli, bez obowiązku aktualizacji
niniejszego katalogu. Samochody Citroën podlegają
recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska,
a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów.
Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Marka

Citroën zapewnia rozwój w zakresie możliwości
osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami
ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu.
Przedstawione kolory nadwozia, tapicerek i innych elementów samochodu są przybliżone, gdyż techniki
druku nie pozwalają na wierną reprodukcję barw.
Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygotowania katalogu stwierdzą Państwo, że zawiera on
jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie informacje są udzielane przez dział obsługi klienta

30 WYPOSAŻENIE

Citroëna pod numerem telefonu +48 (22) 458 46
85 oraz są dostępne pod adresem internetowym:
www.citroen.pl. Informacje na temat serwisu są udzielane przez salony sprzedaży sieci w Polsce. Citroën
Assistance: 800 12 07 07 (połączenie bezpłatne na
terenie całego kraju, tylko dla telefonów stacjonarnych) lub +48 664 12 07 07 (połączenie dla telefonów komórkowych i stacjonarnych, płatne zgodnie
z cennikiem operatora).
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Projekt i realizacja:
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