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NOVý CiTROëN C-ELYSÉE
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SPOJENIE SILY A ELEGANCIE…CITROËN C-ELYSÉE
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SPOJENIE SILY A ELEGANCIE…

V súlade s rozmermi dokazuje línia modelu Citroën 
C-Elysée charakter moderného a priestranného sedanu 
s črtami luxusu i robustnosti. Technológia mu dodáva 
komfort, ale aj dlhšiu životnosť. Na prvý pohľad vás 
očarí jeho maska so širokým chrómovým podpisom, 
ktorý podčiarkuje masívna kapota a prelisy. Robustnosť 
prezrádza každý rozmer – široký rozchod kolies, vysoká 
línia karosérie aj oblé blatníky. Tento automobil 
si vás získa vynikajúcimi  jazdnými vlastnosťami, 
bezkonkurenčným  vnútorným  priestorom na zadných 
sedadlách a veľkolepým  batožinovým priestorom.
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…NA VŠETKY CESTY

Dlhý rázvor náprav a široký rozchod kolies vpredu 
i vzadu dodávajú modelu Citroën C-Elysée vysokú 
bezpečnostnú úroveň a perfektné jazdné vlastnosti 
v meste aj na dlhých cestách. Vozidlo bolo testované 
na 4 miliónoch kilometrov ciest po celom svete, 
a to na rôznych povrchoch i v rôznych situáciách. 
C-ELYSÉE je robustný a skonštruovaný na dlhú 
životnosť a výdrž aj v najťažšej prevádzke. Interiér 
vozidla ponúka navyše veľkolepý priestor. Do kabíny 
sa pohodlne posadí päť cestujúcich. Batožinový 
priestor pojme množstvo batožiny, čo ešte zväčší 
pohodlie posádky a zvýši bezpečnosť cestovania. 
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A ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ…NA VŠETKY CESTY



C-ELYSEE_FR_24P_10.2012 page 7C-ELYSEE_FR_24P_10.2012 page 6

A ELEGANTNÝ SEDANPRIESTRANNÝ
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12G38

Veľkorysé vonkajšie rozmery modelu Citroën 
C-Elysée sa odrážajú v priestrannom interiéri. 
Cestujúci na predných sedadlách si užívajú 
komfort a cestujúci vzadu zároveň kráľovský 
priestor na nohy, ktorý ocení celá rodina. 
V interiéri hodnom veľkých limuzín sa palubná 
doska a jej dekór prispôsobujú úrovni výbavy. 
Všetky použité materiály boli zvolené nielen 
pre ich elegantný charakter a robustnosť, ale 
aj ľahkú údržbu. Dôraz na výber materiálov sa 
prejavuje aj na sedadlách, ktoré sú na povrchu 
jemné a príjemné na sedenie. 
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Nespevnená cesta, sneh, horúčavy 
či silný mráz…? Citroën C-Elysée bol 
vyvinutý tak, aby sa prispôsobil aj 
najťažším podmienkam. Dôraz sa kládol 
na životnosť vozidla, napríklad, dvojité 
tesnenie dverí znižuje hluk v kabíne i jej 
znečistenie. Vonkajšie materiály neboli 
vyberané iba s ohľadom na estetický 
vzhľad modelu C-Elysée, ale aj pre svoju 
odolnosť a kvalitu. 

VÝKON V KAŽDEJ
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SITUÁCII
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Citroën C-Elysée poskytuje v každej situá-
cii vysokú úroveň komfortu.  Moder né, 
in tuitívne vybavenie umožní vodičovi aj 
ostatným cestujúcim vychutnať si sku-
točné pohodlie kabíny. Osobitne bola 
prepracovaná aj klimatizácia. Jej novin-
kou je funkcia „Max“, ktorá okamžite ak-
tivuje maximálny klimatizačný  výkon pre 
cestujúcich vpredu aj vzadu. Elektrické 
odporové káble umiestnené v chladia-
com okruhu motora  umožnia rýchlejšie 
ohriatie kvapaliny, a tým aj celého inte-
riéru vozidla. Funkcia zohriatia spodnej 
časti čelného skla počas chladných dní 
vám pomôže rýchlejšie odmraziť a uvoľ-
niť primrznuté stierače. 

Cesta pred vami už nie je  tajomstvom. 
V modeli Citroën C-Elysée to platí vďa-
 ka polointegrovanému  na vigač né mu 
sys tému Garmin, ktorý je v ponuke prí-
slušenstva. Audiosystém CD RDS kom-
patibilný s formátom MP3 je spojený 
s dvomi alebo štyrmi reproduktormi, 
jeho ovládač sa nachádza pod volan-
tom. Systém bol vyvinutý vďaka techno-
lógii, rozkladajúcej zvuk do kabíny vo-
zidla a inovatívnemu zvukovému prog-
ramu. Výsledkom je príjemná atmo sféra 
a optimálny hudobný zážitok.  Vybavenie 
Connecting Box (v ponuke v zá vis losti od 
úrovne výbavy) pozostáva z Jack a USB 
zásuvky a hands-free sady Bluetooth™. 

Toto vybavenie umožní pre  pojiť MP3 
pre hrávač alebo USB kľúč a vy užívať 
kom patibilný mobilný telefón pre vyšší 
komfort a  bez peč nosť cestovania.

DÔMYSELNOSŤ V SLUŽBÁCH
OKAMŽITÉHO POHODLIA 

R4807
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Citroën C-Elysée je vďaka veľkému vnú-
tornému priestoru pripravený poskytnúť 
komfort celej vašej rodine. Sedadlá boli 
vyvinuté pre pohodlie piatich cestujúcich, 
navyše musia spĺňať dobré držanie tela 
a trvácnosť.
Sedadlo vodiča je výškovo nastaviteľné 
(v závislosti od úrovne výbavy). Zadné se-

dadlo môže byť delené v pomere 2/3 či 
1/3, jeho sklopenie je jednoduché a in-
tuitívne. Delené zadné sedadlo umož-
ňuje vyššiu modularitu a väčší nákladový 
objem. Batožinový priestor ponúka prak-
tický a ľahko dostupný úložný objem 
506 litrov (metodológia VDA), ktorý je 
referenciou v segmente. Kufor na vy še 

poskytuje 20 litrov úložného  pries toru 
v podlahe, ktorý poslúži najmä na ulo-
že nie malých predmetov. V ponuke 
prí  slušenstva pre Citroën C-Elysée je 
množstvo doplnkovej výbavy. Strešné 
lišty umož ňujú prevoz aj tej najobjemnej-
šej batožiny. 

iNTERiéR
PODľA VAŠICH PREDSTÁV
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ŠiROKÁ PALETA iNTELiGENTNýCH 
ÚLOŽNÝCH PRIESTOROV
Komfort počas cestovania predstavuje aj 
možnosť mať pri sebe veci, ktoré potre-
bujeme. V tejto oblasti ponúka Citroën 
C-Elysée množstvo inteligentných a ob-
jemných úložných priestorov. Spolujaz-
dec má poruke na veci každodennej 
potreby uzatvárateľný úložný priestor 
v palubnej doske. Je príjemné mať k dis-

pozícii množstvo odkladacích schránok, 
ale je ešte lepšie, ak sú ľahko dostupné : 
praktické úložné priestory sa v modeli 
 C-Elysée nachádzajú vo dverách či v stre-
dovej lakťovej opierke. Sieťky na zadnej 
strane operadiel predných sedadiel ur-
či te ocenia cestujúci vzadu, ktorým po-
slúžia na uloženie drobných predmetov. 

R4822
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AJ NA DLHEJ CESTEKOMFORT V MESTE
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Nové motory z dielne značky CITROËN boli vyvinuté 
pre optimalizáciu výkonu a spotreby. Ich cieľom je 
zaručiť dlhú životnosť aj v ťažkých podmienkach. Citroën 
C-Elysée je vybavený novým benzínovým motorom VTi 
72 poslednej generácie. Je k dispozícii s manuálnou 
5-stupňovou prevodovkou. Nový motor VTi 115 
dopĺňa ponuku benzínových motorov s manuálnou 
prevodovkou. Citroën C-Elysée môže byť vybavený aj 
dieselovým motorom HDi 92, ktorý spája vynikajúce 
dynamické vlastnosti s nízkou spotrebou. 

12G29
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12G30

 CESTUJTE S TÝM NAJLEPŠÍM Z TECHNOLÓGIÍ CITROËN

 ABS – DYNAMICKÁ KONTROLA STABILITY (ESP) – BRZDOVÝ ASISTENT…
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Pre Citroën C-Elysée je bezpečnosť na pr-
vom mieste. Vozidlo disponuje vysokou 
úrovňou aktívnej bezpečnosti a vynikajú-
cimi jazdnými vlastnosťami. Je vybavený 
výkonnými brzdami a systémom ABS. 
Ten, ak je to potrebné, upraví tlak v brzd-
nom systéme, aby predišiel zablokova niu 
kolies, takže vozidlo je stále pod kontro-
lou. Brzdový asistent (AFU) dopĺňa tento 
bezpečnostný systém. Ihneď po  prudkom 
stlačení brzdového pedálu aktivuje maxi-
málny tlak v brzdnom systéme a zap ne 

výstražné svetlá, čím upozorní vozidlá idú-
ce za vami na možné nebezpečenstvo. 
Dynamická kontrola stability (ESP) umož-
ňuje udržať trajektóriu vozid la podľa 
limitov fyzikálnych zákonov. V závislosti 
od  verzie môže byť Citroën C-Elysée vy-
bavený až štvoricou airbagov (dva predné 
a dva bočné), ktoré chránia cestujúcich na 
predných miestach pred nárazom. Vozidlo 
môže disponovať aj perimetrickým alar-
mom pre vyššiu ochranu pred vniknutím 
do vozidla alebo dokonca jeho odcudze-

ním. Detská sedačka Kiddy Comfort Pro 
(v ponuke príslušenstva) za ručuje deťom 
s hmotnosťou od 9 do 36 kg zvýšenú bez-
pečnosť a ich rodičom jednoduchú, prak-
tickú montáž do vozidla.

12G35 R4450_T

12G36 12G37

 ABS – DYNAMICKÁ KONTROLA STABILITY (ESP) – BRZDOVÝ ASISTENT…
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Citroën C-Elysée predstavuje splynutie 
robustnosti a elegancie. Množstvo vý-
ba vy spoluvytvára pohodlie v kabíne. 
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
umožňuje komfortnú a bezpečnú jazdu. 
Aktivovaný môže byť za okamih. Funkcia 
obmedzovača umožňuje vodičovi pred-
voliť si rýchlosť, ktorú si neželá prekročiť. 
Jeho deaktivácia prebehne okamžite po 

úplnom stlačením plynového pedálu. 
Tempomat sa deaktivuje automaticky 
po stlačení brzdového ale bo spojko-
vého pedálu či manuálne. Elektrický po-
silňovač riadenia poskytuje v mestskej 
premávke komfort pri parkovaní alebo 
manévrovaní. Diaľkový ovládač centrál-
neho uzamykania disponuje tretím tla-
čid lom, umožňujúcim otvoriť batoži-

nový priestor. Vozidlo je možné vybaviť 
aj elektrickým ovládaním zadných okien 
a funkciou umožňujúcou ich uzamknu-
tie z miesta vodiča. Vonkajšie spätné zr-
kad lá môžu byť vybavené elektrickým 
ovládaním a funkciou vyhrievania.

DETAiLY, KTORé ROBiA AUTO
SKUTOČNÝM SEDANOM
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Modrá Kyanos (M) Čierna Onyx (N)

Sivá Shark (M) Biela Banquise (N)

Sivá Aluminium (M)

(M) : metalická farba – (N) : nemetalická farba. Metalické farby a čierna Onyx sú dostupné za príplatok.

08W3 08W16

09W26 08W1

08W6

Nocciola (M)Modrá Teles (M)

08W1512W3

Látka C&T Cubisa Mistral Látka C&T Birdy Mistral

Látka C&T Waxe Lama

Látka C&T Birdy Lama

Látka C&T Waxe Mistral

Disky kolies z ľahkých  
zliatin Tuorla 15”

Ozdobný kryt  
Astér  odéa 15”

Disky kolies z ľahkých  
zliatin Boston 16”

Ozdobný kryt  
Whaletail 15”

12G4412G4512G46 12G31
DÉTAIL

12T15

12T37 12T37 12T35

12T16

12T17

12T37 12T35

12T19

12T18

ZÁKLADNé VYBAVENiE
PODľA VERZIE
CITROËN C-ELYSÉE ATTRACTION :
ESP + ASR – ABS + REF – Airbag vodiča a spolujazdca, bočné 
airbagy – Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním – Elek-
tric ky ovládané predné okná – Výškovo nastaviteľné sedadlo 
 vodiča – Oceľové disky kolies 15“ – Fixná zadná lavica – Elektr. 
posiľňovač s variabilným účinkom – Palubný počítač

CITROËN C-ELYSÉE SEDUCTION :
VYBAVENiE ATTRACTiON A K TOMU NAVYŠE : El. ovlá-
dané a vyhrievané spätné zrkadlá – Operadlo zad. sedadla 
2/3 – 1/3 – Predné svetlomety do hmly –  Manuálna 
klima tizácia – Rádio CD MP3 + 2 reproduktory – Vonkajšie 
spätné zrkadlá vo farbe karosérie

CITROËN C-ELYSÉE EXCLUSIVE :
VYBAVENiE SEDUCTiON A K TOMU NAVYŠE : Predná 
stredová opierka – Pack LOOK CHROME (Chróm na pred-
nom nárazníku, chrómové lišty bočných okien) – Klimatizá cia 
s digitálnym zobrazením – Elektricky ovládané zadné okná 
– Tempomat (motor diesel EURO 5) – Rádio CD MP3 4 
repro duktory, Connecting box – Disky kolies z ľahkých zlia-
tin 15“ TUORLA ( s plnohodnotným rezervným kolesom) – 
Kožený volant.
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22 SK

Na optimálnu ochranu všetkých cestujúcich vám Citroën C-ELYSéE ponúka aktívny 
a pa sívny bezpečnostný systém poslednej generácie :

AIRBAG : je zložený vzduchový vak, vytvorený z polyamidu. Senzor zrýchlenia za-
znamenáva mieru spomalenia vozidla. Akonáhle prekročí hranicu prípustného spoma-
lenia (pri náraze), príde k výbuchu nálože. Počas horenia sa uvoľní plyn (dusík), ktorý 
naplní vak. Nafúknutý airbag, ktorý splnil svoju úlohu, sa po niekoľkých milisekundách 
vyfúkne.

ABS : Systém proti zablokovaniu kolies napomáha pri brzdení a v prípade potreby 
upravuje tlak v brzdnom systéme s cieľom zamedziť blokovaniu kolies, a tak umožniť 
vodičovi stálu kontrolu nad vozidlom. 

AFU : Brzdový asistent krátkodobo zvyšuje brzdný tlak v prípade prudkého stlačenia 
brzdového pedálu, čím skracuje brzdnú dráhu. Pri aktivácií brzdového asistenta sa auto- 
maticky spustia výstražné svetlá.

ESP : Alebo Electronic Stability Program je inteligentný elektronický systém, ktorý v me-
dziach zákona fyziky kontroluje želanú trajektóriu vozidla a v prípade zistenia šmyku 
upravuje smer vozidla pribrzdením a/alebo zrýchlením.

Spotreba a emiSie Co2

motory pneumatiky V meste
l/100 km

mimo mesta
l/100 km

Kombinovaná
l/100 km

emisie Co2

g/km

VTi 72 185/65 R15 7,0 4,3 5,3 124

VTi 115 185/65 R15* 8,7**/8,8 5,1**/5,3 6,4**/6,5 148**/151

HDi 92 185/65 R15* 4,8**/4,9 3,7**/3,9 4,1**/4,3 108**/112

  

PONUKA 
MOTOROV

TECHNOLÓGiA
V SLUŽBÁCH  
VAŠEJ BEZPEČNOSTI

* Aj s pneumatikami 195/55 R16, ** s diskami 16“
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CiTROëN : SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKA

• ZÁKLADNÁ ZMLUVNÁ ZÁRUKA : 2 ROKY
Zahŕňa opravy a výmenu chybných súčiastok. Asistenčná služba 
 Citroën Assistance 24 hodín, 7 dní v týždni.

• ZÁRUKA PROTI PREHRDZAVENIU
12 rokov na osobné vozidlá
5 rokov na úžitkové vozidlá. 

• ZÁRUKA NA LAK
3 roky na osobné vozidlá
2 roky na úžitkové vozidlá.

• CITROËN CHRONO SERVICE 
Rýchla výmena oleja, pneumatík, bŕzd, výfuku, pruženia a doplnkov bez 
vopred dohodnutého stretnutia.

DODATOČNÉ SLUŽBY

• Citroën EssentialDrive
Záruku na svoje vozidlo si môžete predĺžiť až na 5 rokov. Môžete si 
vy  brať medzi zmluvou, ktorou si predĺžite záruku o 1, 2 alebo 3 roky 
alebo s limitom od 50 tisíc do 140 tisíc km.

Predĺžením základnej záruky získate :
-  ochranu pred neočakávanými výdajmi na opravy, pretože počas tohto 
obdobia budete môcť využívať rovnaké výhody, ako v čase, keď bolo 
va še vozidlo v základnej zmluvnej záruke

-  záruku, že vaše vozidlo opravia odborníci značky Citroën a pri oprave 
použijú výhradne originálne náhradné diely Citroën

-  pri poruche bezplatný odťah k autorizovanému servisu Citroën
-  vyššiu hodnotu vozidla pri jeho ďalšom predaji, pretože vaša Zmluva 
o záruke prejde automaticky na nového majiteľa

-  istotu na cestách do zahraničia.

• Citroën RealDrive
Zabezpečte si všetky operácie v rámci pravidelných prehliadok. Od 24 
do 60 mesiacov alebo s limitom od 30 tisíc do 120 tisíc kilometrov.
Získate tak :
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance

• Citroën IdealDrive 
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné prehliadky. Od 24 do 
60 mesiacov alebo s limitom od 30 tisíc do 120 tisíc km.
Získate tak :

- predĺženie záruky
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí.

• Citroën FreeDrive 
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje vozidlo. Od 24 do 60 
mesiacov s limitom od 30 tisíc do 150 tisíc km.
V sieti autorizovaných servisov Citroën budete mať zabezpečené :
- pravidelné prehliadky
- výmenu opotrebovaných dielov
- rozšírenú záruku na vozidlo
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke
- prvú technickú kontrolu.

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o. :  Prievozská 4/c, 821 09 Brati-
slava, Slovensko, telefón: (+ 421) 2 53 48 39 00, fax : (+ 421) 
2 53 48 39 80, www.citroen.sk.
Tento dokument sa týka iba vozidiel predávaných v EÚ a ich definí-

cia sa môže v každej z členských krajín EÚ líšiť. informácie o mode-
loch a ich charakteristiky zodpovedajú definícii platnej v období 
tlače tohoto dokumentu. Sú uvádzané iba orientačne a nemôžu 
byť považované za záväzné. CiTROëN si vyhradzuje právo meniť 

bez predchádzajúceho upozornenia charakteristiky predstavených 
modelov, a to bez toho, aby musel aktualizovať tento dokument. 
Na presné vybavenie vozidla a sortimentu sa informujte u svojho 
predajcu, v cenníku alebo na www.citroen.sk. Zobrazené farebné 

odtiene karosérie sú iba orientačné, pretože tlačiarenska technika 
neumožňuje presnú reprodukciu farieb
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www.citroen.sk
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