
CENY                                                         PLN brutto FEEL MORE LIFE SHINE

DIESEL

1.5 BlueHDi 100 S&S  55 590     56 890     63 390    
UMOWY SERWISOWE

BASIC  
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance cena już od 150

COMFORT  
Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance cena już od 500

COMFORT PLUS  
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance cena już od 1350

PREMIUM 
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy  
+ wymiana części ulegających zużyciu + Assistance

cena już od 1800

S&S - Stop & Start

Ci troën za strze ga so bie pra wo wpro wa dza nia bez uprze dze nia zmian pa ra me trów tech nicz nych i wy po sa że nia po jaz dów ofe ro wa nych na ryn ku pol skim. Po da ne w cen ni ku in for ma cje nie są ofer tą han dlo wą w ro zu -
mie niu art. 66 Ko dek su Cy wil ne go. W wy pad ku sprze da ży kon su menc kiej za war te w tym cen ni ku in for ma cje nie sta no wią za pew nie nia w ro zu mie niu art. 4 ust. 3 usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su -
menc kiej i nie sta no wią opi su to wa ru w ro zu mie niu art. 4 ust. 2 usta wy o sprze da ży kon su menc kiej. In dy wi du al ne uzgod nie nia wła ści wo ści po jaz du na stę pu ją w umo wie je go sprze da ży. Ce na cen ni ko wa sta je się 
ele men tem umo wy z kon su men tem w chwi li in dy wi du al ne go usta la nia tre ści tej umo wy. 
UWAGA: nie któ re ele men ty wy po sa że nia opcjo nal ne go mo gą się wy klu czać lub być ze so bą po wią za ne. Peł na li sta wy po sa że nia se ryj ne go oraz opcjo nal ne go do stęp na w au to ry zo wa nych punk tach sprze da ży.

Pieczątka Autoryzowanego Dystrybutora

CENNIK  
WAŻNY OD STYCZNIA 2020 

CITROËN C-ELYSÉE 
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CITROËN C-ELYSÉE WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
KOD OPCJE                                                                                               PLN brutto FEEL MORE LIFE SHINE

AB11 Alarm 800 800 800
NA01 Fotele przednie podgrzewane (Tylko z tapicerkami ciemnymi xxFX) 700 700 700

Klimatyzacja manualna S — —
RE02 Klimatyzacja manualna z wyświetlaczem cyfrowym 400 S S
UB01 Wspomaganie parkowania - czujnik tył (Zawiera WLL5) 1000 S —
UB09 Wspomaganie parkowania - kamera, (dla More Life zawiera WLL8) — 3000 S

Reflektory przeciwmgłowe S S S
Szyby przednie sterowane elektrycznie S S S

LE03 Szyby tylne sterowane elektrycznie 400 S S

GV04
Pakiet Look  
(Chromowane wstawki na zderzaku przednim + Listwy chromowane  
przy szybach bocznych + Reflektory przeciwmgłowe)

1300 S S

AD01 Zestaw palacza - zapalniczka elektryczna + przenośna popielniczka 200 200 200
Automatyczna blokada zamków po ruszeniu S S S
Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania S S S
Fotel kierowcy regulowany na wysokość S S S
Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3 z 3 regulowanymi zagłówkami S S S
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą — — S
Kieszenie w oparciach foteli przednich S S S
Klamki wewnętrzne drzwi w kolorze chromu S S S
Klamki zewnętrzne drzwi lakierowane S S S
Kluczyk z oddzielnym przyciskiem otwierania klapy bagażnika S S S
Kolumna kierownicy regulowana na wysokość S S S
Lakierowane osłony lusterek bocznych S S S
Lakierowane zderzaki z przodu i z tyłu S S S
Lampka sufitowa tylna — — S
Lusterka podgrzewane S S S
Lusterka boczne sterowane elektrycznie S S S
Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach S S S
Poduszka powietrzna kierowcy S S S
Poduszka powietrzna pasażera S S S
Poduszki powietrzne boczne S S S
Światła do jazdy dziennej DRL LED S S S
Regulator prędkości z ogranicznikiem S S S
Schowek po stronie pasażera zamykany S S S
Włącznik zamka centralnego na desce rozdzielczej S S S
Wspomaganie kierownicy elektryczne S S S
Zamek centralny sterowany pilotem S S S
Wstawka dekoracyjna na boczkach drzwi w kolorze Sun Silver — — S
Wykończenie deski rozdzielczej i konsoli centralnej w kolorze Sunsilver Mat S — —
Wykończenie deski rozdzielczej i konsoli centralnej w kolorze beżowym Sunsilver 
(w pakiecie z WLL5 / WLL8) P S S

SYSTEMY AUDIO I TELEMATYCZNE

Komputer pokładowy S S S
Obrotomierz S S S
Wskaźnik optymalnego przełożenia biegów S S S

WLL5
Radio CD MP3 RD45 z oddzielnym wyświetlaczem + 4 głośniki + Zestaw  
głośnomówiący Bluetooth + port USB + fasada deski deska rozdzielczej  
lakierowana Sunsilver (zwiera sterowanie w kierownicy)

S S —

WLL8 Radio RCC, 4 głośniki + Ekran + Mirror Screen + Bluetooth — 1900 —

WLL9
Citroën Connnect Navi 3D + Ekran + Mirror Screen + Radio MP3 + 4 głośniki  
+ Zestaw głośnomówiący Bluetooth + port USB — — S

Zestaw głośnomówiący Bluetooth + port USB — S S

S - Standard       — - Nie występuje 200 - Cena opcji P - Pakiet opcji  
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CITROËN C-ELYSÉE WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

S - Standard       — - Nie występuje 200 - Cena opcji P - Pakiet opcji  

KOD KOŁA                                                                                                          PLN brutto FEEL MORE LIFE SHINE

Obręcze stalowe z oponami 185/65 15" z kołpakami Asterodea  
+ zestaw naprawczy S S —

ZH38
Obręcze stalowe z oponami 185/65 15" z kołpakami Asterodea  
+ koło dojazdowe 500 500 —

ZH6S Obręcze kół ze stopów lekkich 15" GYOZA + koło dojazdowe 1600 1600 —
ZH41 Obręcze stalowe 16" 3D Steel&Style + koło dojazdowe 1600 1600 500
ZH40 Obręcze stalowe 16" 3D Steel&Style + zestaw naprawczy — — S
ZH44 Obręcze kół ze stopów lekkich 16" SAN DIEGO + koło dojazdowe 2400 2400 1300
ZH43 Obręcze kół ze stopów lekkich 16" SAN DIEGO + zestaw naprawczy 1900 1900 800

TAPICERKI

27FX Tapicerka materiałowa Birdy ciemna (B0RFX / B0P27) S S —
27FZ Tapicerka materiałowa Birdy jasna (B0RFZ / B0P27) S S —
8JFX Tapicerka materiałowa Waxe ciemna (B0RFX / B0P8J) — — S
8JFZ Tapicerka materiałowa Waxe jasna (B0RFZ / B0P8J) — — S
04FX Tapicerka skórzano-materiałowa Claudia + Spy Mistral (B0RFX / B0P04) — — 2500
JB04 Podłokietnik środkowy przedni ze zintegrowanym schowkiem 220 220 S

LAKIERY

P0WP Blanc Banquise S S S
P0XY Noir Onyx 2100 2100 2100
M0F4 Gris Acier 2100 2100 2100
M0VL Gris Platinium 2100 2100 2100
M0JG Bleu Nuit 2100 2100 2100

2652

4419

8001501

1953

967



SILNIKI 1.5 BlueHDi 100 S&S

WERSJE FEEL, MORE LIFE, SHINE

Typ Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem

Liczba cylindrów - Liczba zaworów 4 - 16

Pojemność skokowa (cm3) 1499

Moc maks. w kW (KM) przy obr/min 75 (102) / 3500

Moment obrotowy  maks. w Nm przy obr/min 250 / 1750

Norma emisji spalin EURO 6.2

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj (liczba przełożeń) Manualna (6)

UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 10,7

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Zawieszenie
Przednie: typu pseudo MacPherson, wahacze dolne trójkątne, drążek stabilizatora  

z wbudowanym łożyskowaniem i jarzmami, zespoły sprężyny-amortyzatory. Tylne: z odkształcalną belką 
 poprzeczną, koła niezależne, stabilizator, sprężyny i amortyzatory rozdzielone

Hamulce przednie / tylne

Opony 185/65 R15, 195/55 R16

LICZBA MIEJSC 5

POJEMNOŚĆ wg normy VDA (dm3)

Bagażnik 506

MASY (kg) (1)

Masa własna 1090

Dopuszczalna masa całkowita 1590

Ładowność 500

OSIĄGI (bez pasażerów)

Prędkość maksymalna (km/h) 190

0 - 100 km/h (sek.) 10,1

ZUŻYCIE PALIWA WLTP (2) 

Cykl niski (l/100 km) 4.8

Cykl średni (l/100 km) ND

Cykl wysoki (l/100 km) ND

Cykl bardzo wysoki (l/100 km) ND

Cykl mieszany (l/100 km) 4,504 - 5,222

Emisja CO2 wartość uśredniona (g/km) 118,01 / 136,9

PALIWO

Olej napędowy +

Pojemność zbiornika paliwa (w litrach) 50

Pojemność zbiornika AdBlue® (w litrach) 17
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CITROËN C-ELYSÉE PARAMETRY TECHNICZNE
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ND - Dane niedostępne 
 Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.(1)

(2) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 
r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji 
CO2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP 
mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako 
akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO2 zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, 
uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html


