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CITROËN C-ELYSÉE

6 ГОЛОВНИХ ПЕРЕВАГ
НАДІЙНІСТЬ
ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ
Автомобіль спроєктовано
максимально надійним
і витривалим за будь-яких
умов експлуатації.

КОМФОРТ
ПІДВІСКИ

Відмінне поєднання
комфорту та зчеплення
з дорогою.

ВИНЯТКОВИЙ
ПРОСТІР САЛОНУ
Автомобіль вшанує
всіх пасажирів.
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КОМПАКТНИЙ
СЕДАН

Він ідеально поєднав місткий
салон і велетенський багажний
відсік — 506 л

СЕНСОРНИЙ
7˝ ДИСПЛЕЙ

На зв’язку з усім світом —
лише одним дотиком

ЕКОЕФЕКТИВНІ
ДВИГУНИ

Лінійка сучасних моторів
PureTech і HDi
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ЗМІСТ
СТОР. 6 ДИЗАЙН
СТОР. 10 CITROËN ADVANCED COMFORT®
СТОР. 16 ТЕХНОЛОГІЇ
СТОР. 22 ОСНАЩЕННЯ
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ЗМІСТ
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ЕЛЕГАНТНИЙ СЕДАН.
ЗБАЛАНСОВАНИЙ
ДИЗАЙН
CITROËN C-ELYSÉE отримав повністю змінену
передню частину, що робить його більш сучасним
та виразним. Нова радіаторна решітка й фірмові
хромовані шеврони тепер простягаються по всій
ширині передньої частини автомобіля
та привертають до себе максимальну увагу.
Світлодіоди (LED) денного світла встановлено
над протитуманними фарами; разом з новими
головними фарами це надає автомобілю більш
рішучого зовнішнього вигляду. Задня частина
нового CITROËN C-ELYSÉE отримала об’ємні
3D-ліхтарі, що підсилюють враження більшої
ширини й природної елегантності.
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ДИЗАЙН
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НАДІЙНІСТЬ ПОНАД УСЕ
CITROËN C-ELYSÉE створено так, щоб він витримав усі випробування
довгими роками й багатьма кілометрами. Це дуже надійний автомобіль,
у якому кожна деталь розроблена для максимальної витривалості на довгий
час. Найкращими прикладами цього є збільшений кліренс, комфортні шини
з високим профілем, що не бояться поганих доріг, подвійне ущільнення
дверей, міцніше кріплення деталей кузова.

8

ДИЗАЙН
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ФІЛЬТР

ВІД УСІХ СТРЕСІВ

ПОЛЕГШЕННЯ
ЖИТТЯ В САЛОНІ

КОМФОРТ
І РЕЛАКС

ЗРУЧНІСТЬ
У ВИКОРИСТАННІ
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ГЛОБАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОМФОРТУ
Компанія CITROËN розробила комплексний підхід,
що покликаний забезпечити унікальне відчуття
та нове розуміння поняття комфорту для кожної
людини в салоні автомобіля. Ця глобальна програма
називається CITROËN ADVANCED COMFORT®. Вона
пропонує інноваційні, технологічні, інтелектуальні,
обмірковані до дрібниць рішення, що забезпечують
зручність і комфорт для тіла й розуму людини.
Компанія CITROËN прислухається до своїх клієнтів
і бере до уваги їхні побажання й очікування, і, врештірешт, їхнє втілення дає змогу бути на крок попереду
в створенні комфортних автомобілів. Наприклад,
у цій програмі поняття «комфорт» було максимально
опрацьоване в чотирьох ключових напрямках:
звукоізоляція та відчуття дотику у матеріалів
автомобіля; практичність і зручність у салоні;
спокійна, розслаблена атмосфера інтер’єра;
корисні й зручні у використанні технології.
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ВИТОНЧЕНИЙ
ІНТЕР’ЄР
Ергономіка салону нового
CITROËN C-ELYSÉE була одним
з основних пріоритетів для
конструкторів автомобіля. Передня
панель із високоякісних матеріалів
отримала привабливу декоративну
обробку та змінену форму, щоб
акцентувати увагу на 7-дюймовому
сенсорному дисплеї. Різноманітні
полички й ніші для дрібниць
розміщено під рукою водія
й пасажирів. Салон автомобіля
пропонує відмінний компроміс
витривалості матеріалів
та елегантного дизайну.
Оснащення різноманітними
сучасними системами теж
сприяє комфорту.
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МОДУЛЬНИЙ
ПІДХІД

ДЛЯ БІЛЬШОГО ПРОСТОРУ

ПРОСТОРИЙ САЛОН

Легкодоступний i практичний багажний відсік
пропонує дивовижний об’єм — більше ніж
500 л. Однак це далеко не всі приємності
від CITROËN C-ELYSÉE! Адже заднє сидіння
автомобіля може легко складатися для
перевезення великих речей. Сидіння
розділено в пропорції 1/3—2/3, що дає змогу
ідеально розпоряджатися місткістю салону
й простором для перевезення.

НА РАДІСТЬ УСІМ

CITROËN C-ELYSÉE пропонує відмінний баланс компактності ззовні й простору
всередині. Автомобіль реально здатен вмістити п’ять дорослих людей i їхній
багаж, запропонувавши при цьому чудовий комфорт.
Пасажирам попереду максимально зручно завдяки окремим сидінням, які
регулюються; пасажири позаду будуть насолоджуватися запасом простору
для ніг і оптимальним нахилом спинки сидіння. До того ж комфорту пасажирів
на задніх сидіннях сприяють три окремі регульовані підголівники. Хороша
курсова стійкість і комфорт підвіски перетворюють кожну поїздку на приємну
подорож.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ЗРОЗУМІЛІ У ВИКОРИСТАННІ.
ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ
ЗІ СВІТОМ
CITROËN C-ELYSÉE тепер оснащено сучасним

7-дюймовим сенсорним дисплеєм, що
поєднав у собі багато корисних функцій:
навігацію, телефон, аудіосистему, радіо,
налаштування автомобіля тощо. Кожна з цих
систем варта окремої уваги! Наприклад, нова
навігаційна система 3D CITROËN Connect Nav
має функцію голосової підказки, формує
маршрут на мапі з об’ємним зображенням
та пропонує декілька його варіантів. Інший
приклад — функція Mirror Screen, що поєднала
в собі технології Apple CarPlay™ та Android
Auto. Завдяки цьому ви можете зручно та
безпечно використовувати додатки зі свого
смартфона на сенсорному дисплеї автомобіля
й бути завжди на зв’язку зі світом!

MIRROR SCREEN

16 ТЕХНОЛОГІЇ

НАВІГАЦІЯ
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БЕЗПЕКА ЗАВЖДИ
СИСТЕМИ
ДОПОМОГИ
ВОДІЮ
NEW

СЕНСОРИ
ПАРКУВАННЯ
Задній парктронік попереджає водія
про наближення до перешкод —
система подає звуковий сигнал
i зображує схему розташування
перешкоди на 7-дюймовому
дисплеї.

18 ТЕХНОЛОГІЇ

КАМЕРА
ЗАДНЬОГО
ОГЛЯДУ
За наявності камери заднього
огляду маневрувати стає ще
простіше. Адже 7-дюймовий
дисплей демонструє яскраве
й чітке зображення з камери,
до того ж є кольорові лініїпідказки траєкторії руху.
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НОВІ ДВИГУНИ.
ПОТУЖНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЯ
Двигуни CITROËN були розроблені так, щоб запропонувати
оптимальну потужність, невелике споживання пального,
відмінну надійність і витривалість. CITROËN C-ELYSÉE отримав
силові агрегати найсучаснішого покоління. Найкращим
прикладом цього є бензиновий двигун PureTech 82, у якому
було оптимізовано споживання пального й домоглися
зменшення викидів шкідливих газів, особливо СО2.

20 ТЕХНОЛОГІЇ
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КОЛЬОРИ КУЗОВА

ЕКОДРУЖНІЙ
АВТОМОБІЛЬ

ФІРМОВІ АКСЕСУАРИ
Для новинки запропоновано багато корисних
високоякісних фірмових аксесуарів:

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ СО2 (НОРМИ СЕЕ 1999 – 100)*
Двигуни

Витрата (л/100 км)
Міський цикл

ЕМАЛЬ БІЛА (WPP0)

ЧОРНИЙ МЕТАЛІК (9VM0)

МЕТАЛІК ПЛАТИНОВИЙ (VLM0)

ЕМАЛЬ ЧОРНА (XYP0)

Заміський цикл

Змішаний

Викиди CO2
(г/км)

PureTech 82 5 МКПП

6,0

4,3

4,9

114

1,6 VTi 115 5 MКПП

8,8

5,3

6,5

151

1,6 VTi 115 6 АКПП

10,0

5,6

7,3

168

1,6 HDi 92 5 MКПП

4,9

3,9

4,3

112

Багажний бокс на дах автомобіля

Кріплення для планшета

Задній спойлер

Дитяче автокрісло

* Детальну інформацію щодо двигуна i його технічних характеристик
розміщено на сайті www.citroen.ua. Вимірювання споживання пального
виконано відповідно до загальноєвропейських тестових процедур,
що передбачає певний рівень навантаження й температури
навколишнього середовища, вимірювання на стенді з роликами,
спокійний стиль керування автомобілем та ін. Споживання пального
автомобілем може змінюватися залежно від стилю водіння, погодних
умов, якості пального, використання кондиціонера, шин тощо.

МЕТАЛІК СРІБЛЯСТИЙ (F4M0)

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

1501
1953

BIRDY MISTRAL

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

SAN DIEGO 16˝
22 ОСНАЩЕННЯ

WAXE MISTRAL

800

2652
4419

967

1501

800

1953

2652

967

4419

* На всі автомобілі Citroёn поширюється договірна гарантія терміном на 3 роки або 100 000 км, залежно від того, що настане раніше для легкових автомобілів,
та два роки без обмеження загального пробігу для вантажно-пасажирських автомобілів, крім випадків, що були обумовлені додатково. Подробиці на сайті
citroen.ua.

ЗАВАНТАЖУЙТЕ ДОДАТОК MYCITROËN
на ваш смартфон, щоб користуватись
інформацією та сервісами,
підібраними спеціально під ваш Citroën.

Customer
reviews
citroen-advisor.co.uk

ОЦІНЮЙТЕ ТА ДІЛІТЬСЯ ДУМКАМИ
ПРО ВАШ АВТОМОБІЛЬ
також і у дилера Citroёn при покупці
чи обслуговуванні свого авто. Рейтинги
та огляди публікуються на сайті Citroёn.

Інформація про моделі та їхні характеристики діє на момент видання цього документа, 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’язань щодо оновлення цього документа. Подання кольорів кузова й матеріалів
внутрішнього оздоблення наведено для інформації, оскільки технології друку не забезпечують точного відтворення колірної гами. Кольори, які представлені на фотографіях у каталозі, можуть
відрізнятися. Для отримання детальнішої інформації звертайтеся до найближчого дилера Citroën.
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citroen.ua

