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CITROËN C-ELYSÉE
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Harmonijne linie CITROËNA C-ELYSÉE pokazują charakter tego nowo-

czesnego, przestronnego samochodu. Łączy on solidność i elegancję, 

a zastosowane w nim rozwiązania technologiczne służą dobremu 

samopoczuciu i trwałości. CITROËN C-ELYSÉE wyróżnia się doskonałą 

przyczepnością, niezwykle wygodnymi miejscami dla pasażerów z tyłu 

i wyjątkowo obszernym bagażnikiem.

HARMONIA 
SOLIDNOŚCI I ELEGANCJI 
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TESTOWANY NA DYSTANSIE  

MILIONÓW km
CITROËN C-ELYSÉE, przetestowany na dystansie czterech milionów kilometrów 

we wszystkich możliwych warunkach jazdy, sprawdził się jako solidny samochód, 

który przetrwa wiele lat użytkowania. Został bowiem zaprojektowany z myślą 

o trwałości i wytrzymałości: zastosowano odpowiednie zawieszenie i opony, 

wzmocniono konstrukcję nadwozia, zoptymalizowano łączenie części karoserii.
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Ergonomia wnętrza CITROËNA C-ELYSÉE została staran-

nie przemyślana. W całej kabinie rozmieszczono pomy-

słowe, funkcjonalne i łatwo dostępne schowki. Deskę 

rozdzielczą, wykończoną materiałami najwyższej jakości, 

uatrakcyjnia ozdobny motyw. Cechujący CITROËNA 

C-ELYSÉE udany kompromis pomiędzy solidnością i ele-

gancją widać także w komfortowym wyposażeniu kabiny.

STYLOWA 
ERGONOMIA
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SEDAN PRZESTRONNY 

I KOMFORTOWY
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WNĘTRZE DOPASOWANE DO  

POTRZEB
Tylna kanapa CITROËNA C-ELYSÉE 

składa się w prosty i intuicyjny spo-

sób, w układzie 2/3-1/3. Taka 

konstrukcja zapewnia praktyczną 

modułowość, pozwalając na po -

większenie przestrzeni bagażowej 

w zależności od potrzeb. Obszerny 

bagażnik, łatwo dostępny i funkcjo-

nalny, ma pojemność 506 litrów, 

co wyróżnia CITROËNA C-ELYSÉE 

wśród samochodów tej samej kate-

gorii. Pod podłogą znajduje się 

schowek o pojemności 20 litrów, 

doskonały do przechowywania nie-

wielkich przedmiotów.
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Konstrukcja CITROËNA C-ELYSÉE, a także wysoka jakość 

i trwałość zastosowanych materiałów pozwalają mu 

sprawdzać się nawet w najtrudniejszych warunkach.  

To samochód, który świetnie sprawuje się na bezdrożach, 

w upale i na mrozie. Projektanci CITROËNA C-ELYSÉE 

szczególną uwagę poświęcili klimatyzacji. W zależności  

od potrzeb użytkowników można szybko i skutecznie 

schłodzić powietrze we wnętrzu lub w maksymalnie  

krótkim czasie ogrzać kabinę.

WYTRZYMAŁY 
W KAŻDYCH WARUNKACH 
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 CONNECTING CONNECTING

B   XB   XB   X
Zestaw głośnomówiący Bluetooth* z gniazdem jack 

i wejściem USB pozwala słuchać w stereo muzyki zapisanej 

na przenośnych urządzeniach, zapewniając przy tym 

doskonałą jakość dźwięku. Steruje się nim przyciskami na 

kierownicy. Można do niego podłączyć odtwarzacz MP3 

lub pamięć USB, a także nawiązać połączenie z telefonem 

komórkowym – aby rozmowy telefoniczne były 

bezpieczniejsze.

* Wymaga kompatybilnego telefonu komórkowego.
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 WYDAJNE I EKOLOGICZNE

SILNIKI
Silniki CITROËNA odznaczają się dużą mocą, 

ekonomicznym zużyciem paliwa i trwałością,  

nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych.

CITROËNA C-ELYSÉE wyposażono w silnik benzynowy  

1.2 PureTech 82 o dużej wytrzymałości, którego  

konstrukcja pozwala o 20% ograniczyć zużycie paliwa  

i emisję CO2. Ofertę silników benzynowych uzupełnia 

jednostka1.6 VTi 115. CITROËN C-ELYSÉE może być 

także wyposażony w silnik Diesla 1.6 BlueHDi 100 

zapewniający wyjątkową przyjemność jazdy. Silnik ten sprzyja 

ograniczeniu zużycia paliwa i redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Pozwala także w dużym stopniu wyeliminować emisję tlenków 

azotu i 99,9% cząstek stałych. Silniki te współpracują 

z 5-przełożeniową skrzynią manualną, a silnik 1.6 VTi 115 

współpracuje również ze skrzynią automatyczną EAT6.

Silnik 
PureTech

Silnik  
BlueHDi
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Priorytetem projektantów CITROËNA C-ELYSÉE było bezpieczeństwo 

pasażerów. Samochód jest więc wyposażony w zaawansowany układ 

hamulcowy współpracujący z systemem ABS, system wspomagania 

nagłego hamowania (BAS) i ESP. Ma też cztery poduszki boczne 

pozwalające na skuteczniejszą ochronę pasażerów jadących 

z przodu. Jako wyposażenie opcjonalne oferowany jest alarm 

antywłamaniowy zapewniający ochronę obwodową i zmniejszający 

ryzyko włamania lub kradzieży. W dziale akcesoriów dostępne są foteliki 

przeznaczone do przewożenia dzieci o wadze od 9 do 36 kilogramów.

POCZUCIE CAŁKOWITEGO 

BEZPIECZEŃSTWA

ABSABSESPESP
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
STANDARDOWEGO :
CITROËN C-ELYSÉE ATTRACTION
Szyby przednie sterowane elektrycznie – ABS – Auto-
matyczna blokada zamków po ruszeniu – Automatyczne 
włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego 
hamowania – ESP – Fotel kierowcy regulowany na wyso-
kość – Kanapa tylna niedzielona ze zintegrowanymi 
zagłówkami – Kieszenie w oparciach foteli przednich – 
Kolumna kierownicy regulowana na wysokość – La kiero-
wane zderzaki z przodu i z tyłu – Mocowania Isofix  
na tylnych siedzeniach – Obrotomierz – Poduszka 
powietrzna kierowcy i pasażera, poduszki boczne – 
Reflek tory ze światłami do jazdy dziennej – Schowek po 
stronie pasażera zamykany – Włącznik zamka central-
nego na desce rozdzielczej – Wskaźnik optymalnego 
przełożenia biegów – Wspo maganie kierownicy elek-
tryczne – Wykończenie deski rozdzielczej czarne matowe 
– Zagłówki przednie regulowane na wysokość – Zamek 
centralny sterowany pilotem – Instalacja do montażu 

radia + antena (okablowanie do radia i dwóch głośników) 
– Komputer pokładowy – Obręcze stalowe z oponami 
185/65 15” z kołpakami Whaletail + koło zapasowe – 
Czujnik ciśnienia w ogumieniu – Tapicerka materiałowa 
Cubisa ciemna – Lakier Blanc Banquise.

CITROËN C-ELYSÉE SEDUCTION
CITROËN C-ELYSÉE ATTRACTION +
Klimatyzacja manualna – Reflektory przeciwmgłowe – 
Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3 – Klamki wewnętrzne 
drzwi w kolorze chromu – Klamki zewnętrzne drzwi 
lakierowane – Kluczyk z oddzielnym otwieraniem 
klapy bagażnika – Lakierowane osłony lusterek bocz-
nych – Lusterka boczne sterowane elektrycznie i pod-
grzewane – Regulator prędkości z ogranicznikiem – 
Wykończenie deski rozdzielczej i konsoli centralnej 
w kolorze Tungstène – Radio CD MP3 ze integrowanym 
wyświetlaczem + 2 głośniki – Obręcze stalowe z opo-
nami 185/65 15” z kołpakami Asterodea + koło zapa-
sowe – Tapicerka materiałowa Birdy.

CITROËN C-ELYSÉE MORE LIVE 
CITROËN C-ELYSÉE SEDUCTION +
Klimatyzacja manualna z wyświetlaczem cyfrowym – 
Wspomaganie parkowania - czujnik tył – Pakiet Look: 
chromowane wstawki na zderzaku przednim + Listwy 
chromowane przy szybach bocznych – Radio CD MP3 
(sterowane z kierownicy) ze zintegrowanym wyświetla-
czem + 4 głośniki + Zestaw głośnomówiący Bluetooth 
+ port USB.
CITROËN C-ELYSÉE EXCLUSIVE
CITROËN C-ELYSÉE MORE LIVE +
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą 
– Lampka sufitowa tylna – Podłokietnik środkowy przedni 
ze zintegrowanym schowkiem – Wstawka dekoracyjna 
na boczkach drzwi w kolorze Sun Silver – Wykończenie 
deski rozdzielczej i konsoli centralnej w kolorze beżowym 
Sunsilver – Obręcze kół ze stopów lekkich 16” Boston 
+ koło zapasowe 15” – Tapicerka materiałowa Waxe.

(M): Metalizowany

FELGI
I KOŁPAKI

KOLORY
NADWOZIA

KOŁPAK  
ASTERODEA 15”

KOŁPAK  
WHALETAIL 15”

FELGA  
TUORLA 15”

FELGA  
BOSTON 16”

ZESTAW 4 KOŁPAKÓW 15” 
GRIS ÉTINCELLE*

BLANC BANQUISE

GRIS ALUMINIUM (M)

BLEU KYANOS (M)

GRIS SHARK (M)

NOIR ONYX

BLEU TELES (M) 

NOCCIOLA (M)

TAPICERKA MATERIAŁOWA CUBISA CIEMNA

TAPICERKA MATERIAŁOWA WAXE CIEMNA

TAPICERKA MATERIAŁOWA BIRDY CIEMNA

TAPICERKA MATERIAŁOWA BIRDY JASNA

TAPICERKA MATERIAŁOWA WAXE JASNA

OFERTA
TAPICEREK

*Dostępny w Dziale Akcesoriów.
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* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są na 
www.citroen.pl.
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.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (zgodne z normą Euro 6)*

Silniki Cykl miejski 
(l/100km)

Cykl pozamiejski 
(l/100km)

Cykl mieszany 
 (l/100km)

Emisja CO2  
(g/km)

1.2 PureTech 82 6,0 4,3 4,9 114

1.6 VTi 115 8,7 5,0 6,4 148

1.6 VTi 115 EAT6 10,0 5,6 7,3 168

1.6 BlueHDi 100 4,6 3,4 3,9 101

WYMIARY

AKCESORIA

• 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

DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami kontraktów w sieci CITROËN.

• KONTRAKT ESSENTIALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.
1.  Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych, elektrycznych,  

elektronicznych i hydraulicznych.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

• KONTRAKT REALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 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.

• KONTRAKT FREEDRIVE PLUS
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 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.  Bezpłatna wymiana części eksploatacyjnych, czyli części zamiennych podlegających  

zużyciu eksploatacyjnemu wraz z kosztem tych produktów.
4.  Samochód zastępczy na czas, kiedy samochód pozostaje w serwisie na przegląd  

przewidziany w planie przeglądów.
5. Mycie kompletne wewnątrz i na zewnątrz samochodu po przeglądzie.
6. Program pomocy drogowej Citroën Assistance Rozszerzony.

AUTOMOBILES CITROËN : Spółka akcyjna  
o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro, z sie-
dzibą 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 para metrów odnoszą się do wer-
sji 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 kata-
logu. Samochody Citroën podlegają recyklingowi  
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami 
dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a mate-
riały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane 
w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu 
samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgod-

nie z przepisami o odpadach. Marka Citroën zapew-
nia 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 re produkcję barw. Jeżeli pomimo starań zapew-
nionych w czasie przygotowania katalogu stwierdzą 
Państwo, że zawiera on jakikolwiek błąd prosimy  
o kontakt. Wszelkie informacje są udzielane przez 

dział obsługi klienta Citroëna pod numerem telefonu 
+ 48 (22) 458 46 85 oraz są dostępne pod adre-
sem 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 stacjonar-
nych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).

Do CITROËNA C-ELYSÉE oferowanych jest wiele praktycznych akcesoriów.

W POSZANOWANIU
ŚRODOWISKA

CITROËN:
SERWIS

Uchwyt do przewozu rowerów

Wspornik urządzeń multimedialnych

Osłony przeciwbłotne Gama fotelików dziecięcych

Belki dachowe

Podziel się swoją opinią na

CITROEN-ADVISOR.PL

TRANSPARENTNOŚĆ 
ABY ZYSKAĆ 
TWOJE ZAUFANIE

CITROËN
I TY

ABY POZNAĆ GAMĘ CITROËNA
wejdź na naszą stronę internetową www.citroen.pl

** Z zastrzeżeniem publikacji oficjalnych wyników przez FIA.

** 
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