ÚJ CITROËN C-ELYSÉE

1934
A CITROËN a Traction Avant-nal
forradalmasította az autózást. A
modell az egyik egyedi tulajdonságáról kapta a nevét:
motorja az első kerekeit hajtja.
Azóta az autógyártók többsége
átvette ezt a megoldást.

Fedezze fel a CITROËN legendás
modelljeit 1919-től napjainkig.
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1919

1939

Megkezdődik a CITROËN Type A
sorozatgyártása.

A CITROËN bemutatja a modern
koncepciójú Tub-öt, amely oldalsó tolóajtóval rendelkezik. Utódja 1948-ban a
Type H lesz.

1948
A 2 CV koncepciójának lényege az
volt, hogy megbízható és gazdaságos
legyen, és kényelmesen elférjen
benne 4 személy + 50 kg csomag.

A 90-es években zenei sikereket
elérő Le Tone 15 évet szentelt a
zenének, majd fokozatosan tért át
az illusztráció területére.
Kreációival egészen a Pompidou
Központig jutott. A színekkel
bátran bánó művészeket preferáló LeTone szívéhez
a fekete-fehér is igen közel áll, amelyet egyszerű
történetek elmeséléséhez használ. Ezeket filctollal
rajzolja le kis füzetébe.

2014
A CITROËN C4 CACTUS
az Airbump® elemekkel a
dizájn és a karosszériavédelem
terén hoz újat.

1968
Könnyű és agilis autók születnek ebben az
időszakban, mint az Ami 6 és a Dyane,
de ne felejtsük el a Méharit sem, ezt az
eredeti autót, amely minden terepen és
környezetben megállta a helyét.

1974
Az 1970-es és 80-as évek tovább erősítik
a márka technológiai elismertségét. Olyan
modellek születnek, mint a CX, a BX, az
AX, majd az XM, amelynek Hydractive
felfüggesztése az elektronikát és a hidraulikát ötvözi.

2017
5 Rallye-Raid konstruktőri világbajnoki cím 1993 és 1997
között, 8 WRC világbajnoki cím 2003 és 2012 között, majd
3 év alatt 3 világbajnoki cím a WTCC-ben (2014-től 2016-ig):
a Citroën egészen kivételes eredményekkel büszkélkedhet. Ez
az egyedülálló szellemiségű és a kihívásokat kereső márka
2017-ben azzal a céllal tér vissza a WRC-be, hogy ismét a
referencia lehessen.
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CITROËN C-ZERO

CITROËN C3

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

ÖNNEK IS VAN EGY CITROËNÜNK
CITROËN C4
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PALETTA

Városban és országúton vezetve egyaránt értékelni fogja azt a kényelmet, amely mindig is
jellemző volt a CITROËN modellekre.

ÚJ
CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

ÚJ CITROËN C-ELYSÉE
MÉG TÖBB KÉNYELEM ÉS ELEGANCIA
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ÚJ CITROËN C-ELYSÉE
A 6 LEGFONTOSABB ÜTŐKÁRTYA
MINDIG
BÍZHAT BENNE
Tartósság
minden körülmények között
12 -13. OLDALAK

KOMFORTOS
FUTÓMŰ
Kimagasló stabilitás
mellett
18 -19. OLDALAK

EGYEDÜLÁLLÓ
TÉRKÍNÁLAT
Minden utas számára
18-19. OLDALAK
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DIÓHÉJBAN

KOMPAKT
LIMUZIN
Tágas utastérrel és
és hatalmas, 506 literes csomagtérrel
20 - 21. OLDALAK

7’’-OS
ÉRINTŐKÉPERNYŐ
Csatlakozási lehetőségekkel
22 - 23. OLDALAK

GAZDASÁGOS
ERŐFORRÁSOK
PureTech és BlueHDi motorok
26 - 27. OLDALAK

Tekintse meg az újCITROËN C-ELYSÉE
videóit a kód okostelefonnal történő
beolvasásával!
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TARTALOM
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10 DESIGN

ÚJ

ELEGÁNS ÉS KIEGYENSÚLYOZOTT DESIGN
Az ÚJ CITROËN C-ELYSÉE új arcot öltött, amely egyszerre teszi
modernné és még kifejezőbbé az autó elölnézetét. Az új,
szélesebb hűtőrács krómcsíkjai beleolvadnak a fényszórókba.
A LED-es menetfények a ködfényszórók felett kaptak helyet,
ami az új frontrésznek finom eleganciát kölcsönöz.
Az ÚJ CITROËN C-ELYSÉE hátsó lámpái 3D hatásúak.
Eleganciájuk mellett szélesebbnek mutatják a karosszériát.
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12 DESIGN

MINDIG BÍZHAT BENNE
Az ÚJ CITROËN C-ELYSÉE-t úgy tervezték, hogy ellenálljon az időnek és a kilométereknek. Ez egy
igazán robusztus autó, amelynek minden részlete a tartósság jegyében készült. Hasmagassága miatt
a mostohább útviszonyokat is jól tűri, az ajtói dupla szigetelésűek, karosszériaelemeinél különösen
ellenálló rögzítéseket alkalmaztak.
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A KÜLSŐ BEHATÁSOK
SZŰRÉSE

A MINDENNAPI ÉLET
MEGKÖNNYÍTÉSE

A MENTÁLIS TERHELÉS
ENYHÍTÉSE

A GÖRDÜLÉKENY
HASZNÁLAT
BIZTOSÍTÁSA

14 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

MINDENRE KITERJEDŐ, MAGAS FOKÚ KÉNYELEM
A CITROËN kimagasló kényelemben kívánja részesíteni gépjárművei
valamennyi utasát, ezért CITROËN ADVANCED COMFORT®
néven átfogó programot dolgozott ki. A program a testi-lelki jólét
biztosítása érdekében alkalmazott innovatív és intelligens, csúcstechnológiás megoldásokból áll.
Az ügyfelek elvárásait maximálisan figyelembe vevő eljárás is azt
bizonyítja, hogy a CITROËN méltán híres a kényelem terén elért
eredményeiről és merész, úttörő hozzáállásáról. A program négy pilléren
nyugszik: finom tapintású anyagok és kiváló akusztika, minden
körülmények között praktikusnak bizonyuló utastér, kikapcsolódást
biztosító nyugodt légkör és hasznos, intuitív technológiák.
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16 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

KÉNYELMES
UTASTÉR
Az ÚJ CITROËN C-ELYSÉE utasterének
ergonómiája kiemelt figyelmet kapott.
A műszerfalat látványos dekoráció díszíti, az
áttervezett középkonzol adhat helyet az új 7’’-os
érintőképernyőnek. A praktikus rakodóhelyek
könnyen hozzáférhető helyen vannak.
Az ÚJ CITROËN C-ELYSÉE szerencsés módon
ötvözi a robusztusságot az elaganciával. Új
szolgáltatási nagyban hozzájárulnak az utazási
kényelemhez.
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NAGY TÉR
A KÉNYELMES UTAZÁSOKHOZ
Az ÚJ CITROËN C-ELYSÉE kompakt méretei tágas utasteret rejtenek.
Fedélzetén 5 utas tökéletes kényelemben utazhat és a csomagjaik is bőven
elférnek. Nemcsak az elöl ülők élvezhetik a kényelmet, a hátsó utasok
komfortérzetét egészen kivételes méretű lábtér és három teljesértékű, állítható
fejtámla* fokozza. A kitűnő úttartás és a rugózási komfort minden utat
élménnyé tesz.
*felszereltségtől függően széria

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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VARIÁLHATÓ
BELSŐ TÉR
MÉG TÖBB HELY

A könnyen elérhető és praktikus csomagtér több, mint
500 literes térfogatot kínál (VDA szabvány). Az ÚJ CITROËN
C-ELYSÉE hátsó üléstámlája 2/3-1/3 arányban dönthető*
és könnyen mozgatható. Segítségével könnyen bővíthető
a rakodótér.
* felszereltségtől függően széria

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

506 l
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22 TECHNOLÓGIA

INTUITÍV
TECHNOLÓGIÁK
Immár az ÚJ CITROËN C-ELYSÉE-hez is elérhető opcióként
a 7”-os érintőképernyő, amelyről az összes média-, telefon- és navigációs szolgáltatás vezérelhető. Az opcióként
elérhető új CITROËN Connect Nav navigációs rendszer a
korábbinál könnyebb kezelhetőséget és akár 3D
megjelenítést kínál.
Az Apple Carplay™, Mirror Link® vagy au Android Auto
protokollal is működő, opcióként elérhető Mirror Screen
technológia jóvoltából pedig a csatlakoztatott, kompatibilis
okostelefon és egyes alkalmazásai a központi
érintőképernyőről is vezérelhetők.

MIRROR SCREEN

NAVIGÁCIÓ
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BIZTONSÁG
ÉS VEZETŐTÁMOGATÓ
RENDSZEREK

24 TECHNOLÓGIA

TEMPOMAT

TOLATÓRADAR

A tempomat, illetve a sebességhatároló funkciók
segítségével a vezető beprogramozhat egy
utazósebességet, vagy beállíthatja azt a tempót,
amelyet nem kíván túllépni.

Az opcióként rendelhető tolatóradar a 7’’-os
érintőképernyővel szerelt gépkocsikban
vizuálisan is tájékoztatja a vezetőt az akadályok
közelségéről.

ÚJ

TOLATÓ
KAMERA
A parkolási manőverek teljes biztoságban
kivitelezhetők az opcióként rendelhető
tolatókamera segítségével, melynek képe
a 7’’-os érintőképernyőn jelenik meg.
Színes jelzések tájékoztatnak az esetleges
akadályokról.
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26 TECHNOLÓGIA

ERŐS ÉS TAKARÉKOS
MOTOROK
3,8 L / 100 KM ; 98 G / KM

A CITROËN motorokat optimális teljesítmény, fogyasztás és nagyfokú tartósság
jellemzi. Az ÚJ CITROËN C-ELYSÉEa legújabb fejlesztésű motorokat kínálja: a
PureTech 82 és a VTi 115 benzinmotorokat, valamint a BlueHDi 100 dízel motort.
A BlueHDi technnológia eredményesen szorítja vissza a káros Nitrogén-oxidok
kibocsátását és megsemmisíti a koromrészecskék 99,9 % -át.
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SZÍNEK

HÓFEHÉR

SHARK SZÜRKE (GY)

MOGYORÓ (M)

ONYX FEKETE

LAZULI KÉK (GY)

ARTENSE SZÜRKE (M)

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK ÉS DÍSZTÁRCSÁK

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡
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Ködfényszór
ók

ÚJ CITROËN C-ELYSÉE SHINE

LED-es napp
ali menetef
ény

¡

Elektromos
ablakemelők
hátul

¡

Elektromos
ablakemelők
elöl

¡

Bluetooth*
kihangosító
és USB

¡

¡

¡

Dísztárcsa:
3D 16”

¡

Szervókorm
ány

¡

KÖNNYŰFÉM
SAN DIEGO 16” (OPCIÓ)

Keréknyom
ás-ellenőrző

¡

tükörházak
és kilincsek

ÚJ CITROËN C-ELYSÉE FEEL

DÍSZTÁRCSA
3D 16” (SHINE)

Színre fényez
ett

Központi zá
r távirányító
val

¡

Klímaberen
dezés

¡

Rádió-CD M
P3

ÚJ CITROËN C-ELYSÉE LIVE

2/3-1/3 ar
ányban

Front- és olda
llégzsákok

ledönthető
üléstámla

KÖNNYŰFÉM
GYOZA15” (OPCIÓ)

ABS , REF,
AFU és ESP

FŐBB
SZÉRIATARTOZÉKOK

DÍSZTÁRCSA
ASTERODEA 15” (FEEL)

Sunsilver m
űszerfalbetét

DÍSZTÁRCSA
WHALETAIL 15” (LIVE)

CUBISA SZÖBET (LIVE)

WAXE LAMA SZÖVET (SHINE)

WAXE MISTRAL SZÖVET (SHINE)

BŐR-SZÖVET (SHINE: OPCIÓ)

¡

Állítható mag
asságú

Állítható mag
asságú

vezetőülés

kormánykerék

BIRDY LAMA SZÖVET (FEEL)

fűthető vissza
pillantótükrö
k

BIRDY MISTRAL SZÖVET (FEEL)

Elektromosan
állítható,

Tempomat
és sebesség
határoló

BELSŐ HANGULATOK

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

(M) : metál – (GY) : gyöngyház – A metál- és gyöngyház, valamint fekete fényezések felárasak.
*Kompatibilis telefonkészülék szükséges.
A jelen dokumentumban ismertetett felszerelések az ÚJ CITROËN C-ELYSÉE teljes kínálatát felölelik. Az Európai Unióban forgalomba kerülő CITROËN gépjárművek felszereltsége
országonként eltérő lehet. A rendelkezésre álló széria- vagy extra felszerelések részletes leírását lásd a citroen.hu weboldalról letölthető árlistában.
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BARÁTSÁGBAN
A KÖRNYEZETTEL

MÉRETEK

FOGYASZTÁS ÉS CO2 (CEE 1999-100 normák)*
Város (l/100 km)

Országút
(l/100 km)

Vegyes
(l/100 km)

CO2
(g/km)

PureTech 82 5 seb

6,0

4,3

4,9

110114

BlueHDi 100 5 seb

4,6

3,3

3,8

98

Motor**

800

2652
4419

VTi 115 5 seb

8,7

5,1

6,4

148

VTi 115 EAT6

homologizáció alatt

homologizáció alatt

homologozáció alatt

homologizáció alatt

* A motorokra vonatkozó adatok változhatnak, a legfrissebb adatok elérhetők a www.citroen.hu oldalon. A
táblázatban feltüntetett típusjóváhagyott fogyasztási és kibocsátási adatok meghatározása a – minden
gyártóra és Európában eladott gépjárműre kötelezően alkalmazandó – európai mérési
normának megfelelően történt. A fenti értékeket nyugodt vezetési stílus és szigorú feltételek mellett
(hőmérséklet, tömeg, görgős próbapad jellemzői stb.) mérték. A fogyasztási és kibocsátási értékek a valós
forgalmi helyzetek, a légköri viszonyok, a gépjármű terhelése, a vezetési stílus, a gumiabroncsok
nyomása, illetve az esetlegesen felszerelt csomagtartó függvényében is eltérhetnek a hivatalos mérési
ciklus során mért adatoktól. A klímaberendezés vagy a fűtés intenzív használata, valamint a gépjármű
műszaki állapota szintén befolyásolhatja az üzemanyag-fogyasztást.
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ÍZELÍTŐ TARTOZÉKAINKBÓL
A könnyen személyre szabható ÚJ CITROËN C-ELYSÉE számos praktikus tartozékot kínál.

Tetőbox

Fejtámlára rögzíthető képernyő

Légterelő

Gyermekülés

C AUTOMOBIL IMPORT KFT. : Budapest,
1194 André Citroën u. 1., Tel.: (06-1) 348-48-48.
A kiadvány az Európai Unióban forgalomba kerülő
gépjárművekre vonatkozik. A modellekre és tulajdonságaikra vonatkozó információk a kiadvány
nyomtatásakor érvényes, csak tájékoztató jellegű adatok. A termékek folyamatos tökéletesítése során a
Citroën bármikor, indokolási és kártérítési kötelezett-

ség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja
a műszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat, és
a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és
tartozékokat; amely esetben a módosított adatokat
tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül
közzéteszi a www.citroen.hu internetes oldalán. A
jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások
nem teszik lehetővé a színárnyalatok tökéletes

megjelenítését. Ez a dokumentum következésképpen
általános információkkal szolgál, így nem tekinthető
szerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos
alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az AUTOMOBILES CITROËN
előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve
reprodukálhatók. A katalógus kiadása: 2017. már-

cius. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a
használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó
2000/53/EK számú, 2000. szeptember 18-án
kelt európai közösségi irányelv rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott
célkitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek
gyártásához újrahasznosított anyagokat is felhasznált.
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2017. március – Tervezés és kivitelezés :

A CITROËN TELJES KÍNÁLATÁNAK MEGISMERÉSÉHEZ

látogasson el a www.citroen.hu weboldalra, vagy töltse le az ingyenes alkalmazást.

