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ТЕСТ ЗАВДОВЖКИ 

МІЛЬЙОНИ
КІЛОМЕТРІВ
CITROËN C-ELYSÉE пройшов понад чотири мільйони тестових кіло-
метрів у різних країнах світу в найрізноманітніших умовах керу-
вання та показав себе як автомобіль, створений для тривалої 
служби й здатний кинути виклик часу. Завдяки довгій колiсній базі 
та широкій передній і задній коліям CITROËN C-ELYSÉE демон-
струє ідеальну поведінку на дорозі. 

4 CITROËN C-ELYSÉE пройшов випробування часом та відстанню.
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ВИШУКАНІСТЬ ЯК 

СПОСІБ 
ЖИТТЯ
Витончені форми CITROËN C-ELYSÉE яскраво демонстру- 
ють його характер. Це сучасний і просторий седан, еле- 
гантний і потужний. Автомобіль, у якому технології 
поставлено на службу комфорту та надійності. Усе свід- 
чить про бездоганну поведінку на дорозі, винятковий 
простір у салоні та місткість багажного відділення. 
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Ергономічний інтер’єр CITROËN C-ELYSÉE здатен 
забезпечити найвищий рівень комфорту. 
Автомобіль обладнано зручними, ретельно про- 
думаними відсіками з легким доступом – для 
зберігання речей. Інтер’єр доповнює вишуканий 
декор панелі приладів, що можна варіювати 
залежно від рівня комплектації автомобіля. 
Ідеальний компроміс між надійністю й елегант-
ністю – CITROËN C-ELYSÉE оснащено ефектив-
ним і практичним обладнанням задля вашого 
задоволення та комфортного водіння. 

СТИЛЬ ТА
ДИЗАЙН
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СТИЛЬ ТА
ДИЗАЙН

ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР, ЩО ВІДПОВІДАЄ 
ВАШИМ ВИМОГАМ

З а д н і й  д и в а н  C I T R O Ë N 
C-ELYSÉE, що складається в 
пропорції 2/3–1/3, можна легко 
відкинути за допомогою інтуї-
тивно зрозумілого механізма. 
Його модульна конструкція 
дає змогу звільнити місце для 
додаткового завантаження. 
Багажне відділення об’ємом 
506 літрів, відзначене простим 
доступом, практичністю та 
зручністю, пропонує один із 
найкращих показників у цій 

категорії автомобілів. У багаж-
ному відділенні також розта-
шовано окремий в ідс ік 
місткістю 20 літрів, який іде-
ально пристосований для збе-
р і гання  др ібних  речей . 
Спеціально для CITROËN 
C-ELYSÉE було створено цілу 
гаму аксесуарів. Рейлінги на 
даху полегшать транспорту-
в а н н я  н а й о б ’ є м н і ш и х 
вантажів. 
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НАДІЙ-
НІСТЬ 
У БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ

Бездоріжжя, сніг, екстремальна спека чи 
холод – CITROËN C-ELYSÉE було створено для 
найсуворіших дорожніх умов завдяки підбору 
зовнішніх матеріалів як з урахуванням їхнiх 
естетичних переваг, так і з точки зору якості та 
міцності. Особливу увагу було приділено 
системі кондиціонування повітря, яка забезпе- 
чує й максимальне охолодження, i дуже швид- 
кий обігрів усього салону. У період сильних 
морозів функція підігріву нижньої частини вітро- 
вого скла прискорить процес відтавання й дасть 
можливiсть звільнити щітки склоочисників 
(опціональне обладнання для деяких версiй). 
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       РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОЛОГІЧНИХ

ДВИГУНІВ
Двигуни CITROËN було розроблено для 
поліпшення робочих характеристик, зниження 
витрат пального та збільшення терміну служби 
автомобіля навіть у найсуворіших умовах його 
експлуатації. CITROËN C-ELYSÉE може бути осна- 
щений бензиновими двигунами PureTech 72 і 
PureTech 82. Це дуже надійні двигуни, що дають 
змогу зменшити витрати пального на 20% і 
помітно знизити викиди вуглекислого газу. 
Лінійку доповнює бензиновий двигун VTi 115. 
Автомобіль CITROËN C-ELYSÉE також може бути 
оснащений дизельним двигуном HDi 92 із пре-
красними ходовими характеристиками. Завдяки 
цьому двигуну можна помітно скоротити викиди 
вуглекислого газу й витрати пального, а також 
зменшити кількість часток сажі на 99,9%. Різні 
версії двигунів обладнано механічною, роботизо-
ваною або автоматичною коробками передач. 

Двигун 
PureTech

Двигун HDi
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Безпека – головний пріоритет CITROËN 
C-ELYSÉE. Винятково впевнена поведінка 
на дорозі – ось що вирізняє цей авто- 
мобіль. CITROËN C-ELYSÉE обладнано 
високоефективною системою гальму- 
вання, що поєднана з антиблокувальною 
системою (ABS), системою допомоги при 
екстреному гальмуванні (AFU) і систе- 

мою стабілізації курсового руху (ESP)*. 
У ваш автомобіль, залежно від версії, 
може бути встановлено до чотирьох 
подушок безпеки, які гарантуватимуть 
переднім пасажирам оптимальний 
захист. Крім того, CITROËN C-ELYSÉE 
може бути обладнаний сигналізацією, яка 
забезпечить захист автомобіля від викра-

дення або злому. Як аксесуари пропону-
ються дитячі  автомобільні  крісла, 
призначені для транспортування дітей 
вагою від 9 до 36 кг.

* Залежно від версії двигуна може бути відсут- 
нім/стандартним/додатковим обладнанням 

ВІДЧУТТЯ АБСОЛЮТНОЇ 

БЕЗПЕКИ

ABSESP
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ABS
КОВПАКИ
ТА ДИСКИ

КОЛЬОРИ
КУЗОВА

КОВПАКИ
ASTÉRODÉA 15”

КОВПАКИ
WHALETAIL 15”

ДИСКИ
TUORLA 15”

ДИСКИ
BOSTON 16”

НАБІР З 4 КОВПАКІВ 
15” GRIS

БІЛИЙ лак (WPP0)

СРІБЛЯСТИЙ металік (ZRM0)

СИНІЙ металік (T6M0)

 ТЕМНО-СІРИЙ металік (9PM0)

ЧОРНИЙ лак (XYP0)

БЛАКИТНИЙ металік (HHM0)

 БЕЖЕВИЙ металік (L8M0)

ТКАНИНА CUBISA MISTRAL/
ТКАНИНА SERGOR MISTRAL

ТКАНИНА TISSU WAXE MISTRAL/
ТКАНИНА SERGOR MISTRAL

ТКАНИНА BIRDY MISTRAL/
ТКАНИНА SERGOR MISTRAL

ОБШИВКА
САЛОНУ
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* Уся інформація про двигуни та їхні характеристики діє на момент 
видання цього документа, для отримання останньої інформації дивіться 
www.citroen.ua. Інформація про витрату пального відповідає сертифіко-
ваним значенням згідно з європейськими правилами, чинними для всіх 
виробників і всіх автомобілів, проданих у Європі. Ці значення одержано 
при дотриманні суворих умов пiд час випробувань (температура, маса, 
характеристики стендових випробувань тощо) за умови звичайної екс-
плуатації автомобіля. Реальні умови руху автомобіля, атмосферні умови, 
рівень заправки автомобіля, стиль керування, тиск у шинах, наявність 
багажника на даху (навіть за умови його незавантаженості), викори-
стання кондиціонера на охолодження або підігрів, стан автомобіля 
можуть спричинити відмінності у заявлених показниках витрати паль-
ного. Поради щодо еко-дружнього керування автомобілем ви знайдете 
на www.citroen.ua.

Витрати пального та викиди CO2  (норми CEE 1999–100)* 

Двигуни
Міський

цикл
(л/100 км)

Заміський
цикл

(л/100 км)
Змішаний
(л/100 км)

Викиди
CO2

(г/км)

PureTech 72 МКПП 7 4.3 5.3 124

PureTech 82 S&S РКПП 5 4 4.4 103

VTi 115 МКПП 8.8 5.3 6.5 151

VTi 115 АКПП 9.2 5.3 6.8 157

HDi 92 МКПП 4.9 3.9 4.3 112

РОЗМІРИ

АКСЕСУАРИ
Для вашої зручності була створена ціла гама практичних
аксесуарів CITROËN C-ELYSEE.

ЕКО-ДРУЖНІЙ
АВТОМОБІЛЬ

Кріплення для перевезення 
велосипеда

Тримач для мультимедіа

Бризковики Дитячі крісла

Поперечні  релінги на даху
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CITROËN:
ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ

Інформація про моделі та їхні характеристики діє на момент видання цього документа; вона наводиться лише для довідки і не може розглядатися як контрактні 
зобов’язання. Citroёn залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в характеристики представлених моделей автомобілів без зобов’я- 
зань щодо оновлення цього документа. Подання кольорів кузова та матеріалів внутрішньої обробки наведено для інформації, оскільки друковані технології не 
забезпечують точного відтворення колірної гами. Кольори, представлені на фотографіях у каталозі, можуть відрізнятися. За докладнішою інформацією звертайтеся 
до найближчого дилера  Citroën.
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(Безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів на території України)

(Бесплатно со всех стационарных телефонов на территории Украины)

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО РАЛЛИ
SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА  
МИРА ПО РАЛЛИ
CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

2005

ДОГОВІРНА ГАРАНТІЯ: 
2 роки без обмеження пробігу
ГАРАНТІЯ НА ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ: 
3 роки
ГАРАНТІЯ ВІД НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ: 
12 років

СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОРОЗІ 
CITROËN ASSISTANCE: 
24 години на добу, 7 днів на тиждень протягом дії договірної 
гарантії
СЕРВІСНІ КОНТРАКТИ: 
уточнюйте в офіційного дилера CITROËN

CITROËN FINANCIAL SERVICES
ПРИДБАЙТЕ СВІЙ CITROËN ВИГІДНО!

ВИД ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ КРЕДИТ, ФІНАНСОВИЙ АБО ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ, СТРАХУВАННЯ

Авансовий платіж Від 10% вартості автомобіля

Термін фінансування Від 12 до 84 місяців

Валюта фінансування Гривня або гривня з прив'язкою до курсу USD

Ставка фінансування Фіксована або плаваюча

Страхові продукти КАСКО, ОСЦПВ, ДЦВ, страхування життя та інше

Деталі на сайті www.citroen.ua та у офіційних дилерів Citroën в Україні
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