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Існує серйозна причина, чому, 
аналогічно до Ейфелевої вежі, 
автомобіль Citroën 2 CV вважається 
символом Франції. Все просто: у 
кожного є власна історія з 
автомобілями Citroën! Це знаковий 
та популярний бренд,  
і ми пишаємось тим, що 
відзначаємо його сторічний ювілей 

цього року. Саме для цього виняткового ювілею ми 
створили спеціальну колекційну брошуру, яка захоплює  
та відносить вас у надзвичайну подорож часом. Ви 
відкриєте для себе тридцять орієнтирів Citroën з 
минулого та сьогодення: легендарні історичні моделі, 
перегонові автомобілі, концепт-кари. Ми також 
скористалися можливістю відзначити талановитих і 
творчих людей, які стали піонерами свого напрямку та 
створювали інновації разом із Citroën, починаючи з 
1919 року. А ще зауважимо, що, як і раніше, 
наш рух уперед і натхнення дарує лише один, проте 
надважливий елемент: Ви!

Лінда Джексон,  
виконавчий директор Citroën

ВСТУПНЕ СЛОВО>>
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І С Т О Р І Я  •  П Е Р Е Г О Н И  •  К О Н Ц Е П Т И
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100 РОКІВ АВТОМОБІЛІВ, СТВОРЕНИХ З НАТХНЕННЯМ ДЛЯ ВАС

100 РОКІВ ОРИГІНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ

100 РОКІВ ДИЗАЙНУ З МАЙБУТНЬОГО

ІНТЕРВ'Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ АСОЦІАЦІЇ «AMICALE CITROËN & DS FRANCE»

100 РОКІВ РЕКЛАМИ

100 РОКІВ СПОРТУ ТА ПЕРЕГОНІВ

06 - 17

34 - 37

38 - 49

50 

18 - 21

22 - 33

ЗМІСТ>>
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100 РОКІВ АВТОМОБІЛІВ, СТВОРЕНИХ  
З НАТХНЕННЯМ ДЛЯ ВАС

РОКІВ0
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ДЕНІС ХЮЕЛЬ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТУ CITROËN HERITAGE

Вік і лік! Коли у 
1919 році 
Андре Сітроен 
випустив свій 
перший авто-
мобіль, чи міг 
він уявити собі, 

що автомобілі з його ім'ям будуть курсу-
вати світовими дорогами через сто років? 
У чому секрет довголіття Citroën? Аби 
відповісти на ці запитання, вам необхідно 
повернутися до суті бачення засновника 
компанії: оригінального та неповторного 
духу Бренда. Менеджер проекту Citroën 
Heritage Деніс Хюель пояснює: «Андре 
Сітроен дійсно мав прагнення зробити 
автомобіль більш доступним… Він хотів 

створити популярні автомобілі, що були 
доступні всім і завжди готові до викори-
стання – на той час такі ідеї дійсно були 
інноваційними». Аби досягти цього, Андре 
Сітроен постійно шукав корисні винаходи, 
які відповідали б запитам реальних людей. 
«Кожен новий автомобіль повинен був 
мати свою частку інноваційних розробок 
та нових технологій, які він або винайшов 
«з нуля» або зробив більш доступними для 
покупців», – продовжує Деніс Хюель. 
Секрет успіху та натхнення: Андре 
Сітроен просто ніколи не припиняв 
пошуку інновацій та не цурався спілку-
вання з людьми. Він ніколи не забував про 
важливість та досвід професійних авто-
мобілістів, ініціював продаж автомобілів  

у кредит, оточив себе кращими дизайне-
рами та інженерами.
Від самого початку всі складові, що зреш-
тою формують ДНК Citroën, були зрозу-
мілі: найкращий комфорт, задоволення від 
керування, гарна безпека – і все це за 
доступною ціною. Бренд зберіг таку комбі-
націю, залишився вірним оригінальному 
духу протягом усієї своєї довгої історії, 
адже ця послідовність є ключем до її 
успіху. Від першого автомобіля Type A  
і до останнього кросовера Citroën C5 
Aircross, через історію легендарних моде-
лей Traction Avant, Type H, DS, 2CV, CX, 
компанія Citroën постійно натхненна вами, 
аби знову створювати та знову винахо-
дити нові автомобілі. 
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TYPE A 10 HP

1919
ПЕРШИЙ CITROËN – МОДЕЛЬ 
TYPE A 10 HP, ЩО З’ЯВИЛАСЬ 
У 1919 РОЦІ – ЗАВЖДИ БУДЕ 
ЗГАДУВАТИСЬ ЯК ПЕРШИЙ У 
СВІТІ МАСОВИЙ ФРАНЦУЗЬКИЙ 
АВТОМОБІЛЬ.

Далекоглядний і кваліфікований інженер-
конструктор Андре Сітроен розробив автомобіль 
так, щоб він був насамперед ефективним і 
економічним. Споживання палива 7,5 літрів на 
100 кілометрів було винятковим показником для 
тієї епохи, а завдяки легкості конструкції 
автомобіль також забезпечував низьке зношення 
шин та довший строк їх роботи. Запропонований 
у кузовах «Torpédo» (відкритий), «Coupé de Ville» 
(частково закритий) та «Conduite Intérieure» 
(повністю закритий), автомобіль Citroën Type 10 
HP надавав справжній комфорт під час руху 
завдяки відмінним характеристикам задньої 
підвіски щодо подолання нерівностей.
Успіх цієї моделі призвів до запуску виробництва 
Citroën B2 у 1921 році – автомобіля, який був 
здатний досягати швидкості 73 км/год. А згодом – 
і до моделей B10, B12, B14. Додатково до 
оригінальних моделей також були створені такі 
спеціальні версії як автомобіль-таксі, швидка 
допомога, фургон для доставки речей – все для 
задоволення потреб швидкозмінного світу.

Основні цифри:

24 093
Вироблено одиниць

810 кг
Маса без 
навантаження 

1,41 м
Ширина 

4 м
Довжина

65 км/год
Максимальна 
швидкість 
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Завдяки безпомилково впізнаваній задній частині кузова «Torpédo» 
та унікальному центральному третьому місцю автомобіль називали 
«Trèfle» або «Clover» (3-листкова конюшина). Навіть на цій ранній 
стадії існування компанії місія забезпечення виняткового комфорту 
вже була однією з ключових – це пояснює і фірмова оригінальна 
брошура: «Завдяки особливому розташуванню сидінь нова модель 
пропонує три дуже зручні посадочні місця, навіть для людей 
розміром більше середнього».
Модель Type C 5 HP дарувала нестримний ентузіазм і через це 
отримала ще один псевдонім. Завдяки своєму фірмовому жовтому 
кольору кузова автомобіль стали ласкаво називати «Petite Citron» 
(«Little Lemon», тобто «Маленький лимончик»). Модний композитор  
і співак того часу Фірзел (Firzel) пішов ще далі, присвятивши цьому 
автомобілю пісню, яку ще можна почути. Це справжній аудіо-скарб  
з ранніх часів бездротового радіомовлення. Хор співаків приємно та 
зворушливо відображає прихильність до автомобіля Citroën у словах:
«Маленьке серце і цитрон;
Немає нічого кращого за радість;
Бо обидва вони в унісон;
Йдуть з однаковою швидкістю»…

C3 5 HP

ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ТРИ РОКИ ПІСЛЯ ЗАПУСКУ 
МОДЕЛІ TYPE 10 HP З’ЯВЛЯЄТЬСЯ НОВИЙ 
АВТОМОБІЛЬ ВІД CITROËN, ЩО 
ВИРОБЛЯЄТЬСЯ НА ЗАВОДІ «QUAI DE 
JAVEL» У ПАРИЖІ. ВІДЗНАЧИВШИ 
ОФІЦІЙНИЙ ДЕБЮТ НА ПАРИЗЬКОМУ 
АВТОСАЛОНІ У ЖОВТНІ 1922 РОКУ, МОДЕЛЬ 
TYPE C 5 HP ВИЙШЛА ДЕЩО МЕНШОЮ, НІЖ 
ЇЇ ПОПЕРЕДНИК, ТА БУЛА СПРЯМОВАНА НА 
МОЛОДИХ КЛІЄНТІВ, ОДНОЧАСНО 
ВІДОБРАЖАЮЧИ ВСІ ЦІННОСТІ КОМПАНІЇ.

1922

Основні цифри:

80 759
Вироблено одиниць

3,20 м
Довжина

555 кг
Маса без 

навантаження 

60 км/год
Максимальна 

швидкість 

3-ст. 
«механіка»
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TRACTION AVANT 7A

ВЕЛИКИЙ МАНДРІВНИК ТА ЗНАМЕНИТИЙ 
АВТОМОБІЛЬ CITROËN БУВ ЗАПУЩЕНИЙ  
У КВІТНІ 1934 РОКУ: 7 CV, БІЛЬШ ВІДОМИЙ  
ЯК TRACTION AVANT.

1934

Ця модель стала останньою блискучою машиною, створеною за життя Андре Сітроена. 
Citroën Traction Avant був нижчим та більш аеродинамічним, ніж будь-яка інша тогочасна 
модель – таким його створили великий дизайнер Фраміно Бертоне  
(Flaminio Bertoni) та геніальний інженер Андре Лефевр (André Lefebvre). Автомобіль 
легко порушував усі встановлені дизайнерські та технічні правила завдяки важливій 
інновації: тут використовувався передній привод, який і подарував назву «Traction 
Avant». Але це був тільки початок. Адже ця модель була максимально сповнена 
різноманітних «уперше» для автомобільної промисловості.
Перший серійний кузов-монокок, тобто суцільна силова просторова структура. 
Незалежна передня підвіска. Гальма з гідравлічним приводом. Все це забезпечило 
новий рівень задоволення від водіння і всеохоплюючої безпеки. Причому 
вдосконалення не зупинялися: так, у 1954 році модель отримала гідропневматичну 
задню підвіску, завдяки чому запропонувала неперевершений комфорт для пасажирів. 
Протягом свого довгого життя автомобілі серії Traction Avant випускалися у 
найрізноманітніших версях. Зрештою, коли виробництво закінчилося в 1957 році, 
виявилось, що загалом було побудовано приблизно 760 тис. екземплярів автомобіля.

Traction Avant 7B кабріолет

Основні цифри:

80 759
Вироблено одиниць

4,45 м
Довжина

900 кг
Маса без 

навантаження 

100 км/год
Максимальна 

швидкість 

3-ст. 
«механіка»
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TYPE H

Презентований у 1947 році зі стартом продажу наступного року,  
Citroën Type H пропонував аналогічні інновації, як і модель Traction Avant –  
він став першим масовим комерційним фургоном з переднім приводом. 
Позбавлений ведучого карданного вала та громіздкої задньої осі, що займає 
корисний простір, автомобіль міг запропонувати рівну площу під 
завантаження, що напрочуд зручно у використанні. Модель Type H також 
була легшою, ніж традиційні фургони. Цей фургон використовувався на 
багатьох робочих місцях – перевезення тварин, швидка допомога, 
поліцейський автомобіль, проте він завжди миттєво впізнавався завдяки 
своїм характерним формам. Незважаючи на закінчення виробництва у 
1981 році, фургони Type H ще досі можна побачити на вулицях міст Європи, 
де вони часто використовуються як стильні кав’ярні. А базова архітектура та 
конструкція цього фургона ще й досі впливає на сучасний дизайн автомобілів 
такого типу: комбінація передньої кабіни та низької підлоги позаду, передній 
привод та розташування двигуна у «носі», задні дверцята з декількох секцій 
та зсувні бокові дверцята – ця геніальність просто не може бути покращена.

1947

Основні цифри:

490 165 
Вироблено одиниць

4,28 м
Довжина

1 400 кг
Маса без 

навантаження 

101 км/год 
Максимальна 

швидкість

33 роки
Безперервні 

продажі

НАПРИКІНЦІ ДРУГОЇ 
СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
ФРАНЦІЯ 
ПОТРЕБУВАЛА 
РЕКОНСТРУКЦІЇ,  
І АВТОМОБІЛЬ TYPE H 
СТАВ СПРАВЖНІМ 
ПАРТНЕРОМ ДЛЯ 
ПРАЦІВНИКІВ-
ПРОФЕСІОНАЛІВ  
БУДЬ-ЯКОГО РОДУ.
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У 1936 році новий директор Поль Буланже (Paul Boulanger) створив 
конструкторське бюро на чолі з геніальним інженером Андре Лефевром  
(André Lefebvre), щоб працювати над розробкою нової моделі зручного 
маленького автомобіля. Проект отримав назву TPV, що було скороченням  
від позначення «Toute Petite Voiture», тобто «Дуже маленький автомобіль».
Незважаючи на те, що все було готово для демонстрації на Мотор-шоу  
1939 року, це так і не відбулося – завадила Друга світова війна та військовий 
стан від 1 вересня. Громадськості довелося чекати до Мотор-шоу 1948 року, 
аби зустріти перший у світі малий хетчбек з переднім приводом. Ідеально 
відображаючи післявоєнний французький оптимізм, модель 2 CV 
випромінювала чисту радість життя та дарувала геніальні інновації: незалежна 
підвіска, 4-ст. «механіка» у стандартній комплектації, складаний полотняний 
дах. Створений так, щоб запропонувати «чотири колеса під парасолькою», 
цей автомобіль можна було дешево придбати, він був недорогим в 
обслуговуванні, а також вирізнявся відмінною паливною ощадливістю. 
Зрештою у покупців було багато причин для вибору 2 CV, і вони відмовились 
його відпускати: автомобіль залишався у продажах до липня 1990 року!

ІДЕЯ СТВОРЕННЯ 2 CV НАРОДИЛАСЯ 
У СЕРЕДИНІ 30-Х РОКІВ, ЩЕ ДО 
СМЕРТІ АНДРЕ СІТРОЕНА І ПРОДАЖУ 
БРЕНДА MICHELIN.

19482 CV Основні цифри:

3 868 634  
Вироблено одиниць

Версії 2 HP або 3 HP 
(податкові к.с.)

500 кг
Маса без 

навантаження

65 км/год 
Максимальна 

швидкість

42 роки
Безперервні 

продажі
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DS
ВЕЛИКИЙ АВТОМОБІЛЬ TRACTION 
AVANT ДЕМОНСТРУЄ ДУЖЕ ДОБРІ 
ПРОДАЖІ, ПРОТЕ КОМПАНІЯ 
CITROËN ВЖЕ ПОЧИНАЄ РОБОТУ 
НАД СТВОРЕННЯМ ЙОГО 
ВРАЖАЮЧОГО НАСТУПНИКА. 
МОДЕЛЬ ОТРИМАЛА КОДОВЕ ІМ’Я 
VGD, ЩО БУЛО СКОРОЧЕННЯМ 
ВІД «VOITURE À GRANDE 
DIFFUSION» (ТОБТО «MASS 
MARKET CAR» АБО «АВТОМОБІЛЬ 
ДЛЯ МАСОВОГО СЕГМЕНТУ 
РИНКУ»). А МОЖНА ЗУСТРІТИ  
І БІЛЬШ ЕМОЦІЙНІ НАЗВИ…

1955
Завдяки відмінному стилю та дизайну від великого італійського 
дизайнера Фламініо Бертоні (Flaminio Bertoni) модель DS або «Богиня» 
вмить стала зіркою Паризького автосалону 1955 року – елегантна 
аеродинамічна форма кузова, що нагадувала «літаючу тарілку», 
особливо вразила глядачів. Крім того, всередині футуристичного кузова 
був створений розкішний салон, а весь автомобіль був буквально  
«по вінця» наповнений технологічними інноваціями, серед яких 
підсилювач керма та дискові гальма. Однак першочерговою інновацією 
стала повна гідропневматична підвіска на всіх колесах, яка вражала 
усіх, хто будь-коли їздив на моделі DS.
У 1965 році була презентована ТОП-версія моделі – Pallas,  
яка встановила новий рівень розкоші та зробила автомобіль бажаним 
на довгі роки у тогочасної богеми. Сьогодні модель DS є однією  
з найбільш улюблених та шанованих ікон у автомобільному світі  
та стає все більш вагомою колекційною цінністю.

Основні цифри:

1 456 115
Вироблено одиниць

4,87 м
Довжина

1 310 кг
Маса без навантаження

178 км/год
Максимальна швидкість 
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Створений з термоформованого кольорового пластику (фарбований у своїй масі), 
оригінальний кузов моделі був розроблений графом Роланом де ла Пойпом (Count Roland de 
la Poype) та не боявся подряпин, ударів, корозії. Ще кращим надбанням автомобіля було те,  
що його можна було мити шлангом з водою як усередині, так і зовні. Зрештою модель  
Méhari швидко стала справжнім «автомобілем-іконою» для людей, які полюбляють  
активний відпочинок. Молоді люди та великі модні імена, такі як Givenchy, швидко прийняли 
цей яскравий Citroën як альтернативу пікапу. Також автомобіль приваблював працівників-
професіоналів з різних галузей – усі відзначали його практичність і чудову економію.
Модель Méhari пропонувалася у численних різноманітних версіях, автомобіль 
пристосовувався до різних світових ринків і змінював традиційні технології – і зрештою  
він був актуальним та пропонувався аж до 1987 року… А потім, 29 років по тому,  
у 2016 році, фактично автомобіль повернувся у формі кабріолета зі 100% електричним 
приводом: зустрічайте модель E-Méhari, яка знову здатна дивувати та вражати!

В ЕПОХУ ПРАГНЕННЯ ДО СВОБОДИ САМОВИРАЖЕННЯ ТА НОВИХ 
ІДЕЙ КОМПАНІЯ CITROËN СТВОРЮЄ НОВИЙ СМІЛИВИЙ 
АВТОМОБІЛЬ, ЯКИЙ ГАРМОНІЧНО ВІДОБРАЖАЄ ТОГОЧАСНІ 
НАСТРОЇ. У 1968 РОЦІ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ МОДЕЛЬ MÉHARI, ЯКА БУЛА 
ПОБУДОВАНА НА ОСНОВІ DYANE І 2 CV ТА ЩЕ РАЗ ПОКАЗУВАЛА 
СМІЛИВІСТЬ В ІГНОРУВАННІ АВТОМОБІЛЬНИХ ПРАВИЛ.

1968

MÉHARI

Основні цифри:

144 953  
Вироблено одиниць

3,50 м 
Довжина

100 км/год 
Максимальна 

швидкість 

525 кг 
Маса без 

навантаження

19 років
Безперервні продажі 
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Презентований на Паризькому автосалоні у 1974 році, Citroën CX втілив усі 
тогочасні напрацювання компанії, що надавали відчуття нової ери. Елегантний, 
аеродинамічний, сповнений нових ідей, цей автомобіль вирізнявся такими 
новаторськими деталями як єдиний склоочисник, «барабанні» спідометр  
і тахометр, увігнуте заднє скло, що зрештою стало однією з характерних деталей 
марки. З переднім приводом та неперевершено м’яким рухом завдяки 
гідропневматичній підвісці, Citroën CX був одним з кращих автомобілів свого часу  
і впевнено здобув титул «Автомобіль року 1975».

Модель CX уособлювала прогрес у багатьох напрямках. Наприклад, вона була простішою у виробництві та легшою за DS 
завдяки використанню надміцних сплавів. Це, у свою чергу, принесло багато інших переваг: покращену жорсткість та безпеку, 
відмінний комфорт і низьке споживання пального – важлива перевага після тогочасної нафтової кризи. Продажі зросли одразу, 
причому вже у 1976 році компанія запропонувала більш розкішну та простору версію, подовжену на 25 см відносно стандартного 
автомобіля. Крім того, версія Prestige пропонувала у комплектації кондиціонер, електропривод дзеркал та вікон. Це був 
правильний вибір навіть для президента Франції. Після довгої успішної кар'єри та багатьох різноманітних варіантів виробництво 
моделі CX закінчилось аж у 1991 році.

ДО СЕРЕДИНИ 1970-Х РОКІВ КОМПАНІЯ 
CITROËN РОЗГЛЯДАЛА МАЙБУТНЄ 
ЛЕГЕНДАРНОЇ МОДЕЛІ DS. ПОСТУПОВА 
ЕВОЛЮЦІЯ І ПОКРАЩЕННЯ ЧИ ПОВНА 
ЗАМІНА НОВИМ АВТОМОБІЛЕМ? 
ЗРЕШТОЮ БУВ ОБРАНИЙ БІЛЬШ 
РАДИКАЛЬНИЙ ВАРІАНТ – І ТАК 
НАРОДИВСЯ CITROËN CX, ЩО БУВ 
СТВОРЕНИЙ РОБЕРТОМ ОПРОНОМ 
(ROBERT OPRON) ЗА МОТИВАМИ 
МЕНШОЇ, ОДНАК ДОСИТЬ ПЕРЕДОВОЇ 
МОДЕЛІ GS.

1974CX
Основні цифри:

1 042 460 
Вироблено одиниць

4,63 м 
Довжина

174 км/год 
Максимальна 
швидкість 

17 років
Безперервні  
продажі 



16

Citroen_CATALOGUE-CENTENAIRE_2019_210х210_(00859) page 16

Зрештою у 2005 році на Женевському автосалоні з'явився новий символ 
розкоші, комфорту, безпеки – повністю нова модель C6. Його престижний і 
вражаючий профіль уперше був презентований за декілька років до того у 
вигляді концепту C6 Lignage, але зараз цей концепт з майбутнього став 
реальністю. Натхненний красивим Citroën CX, новий автомобіль демонстрував 
нові вершини комфорту та інновацій у вигляді довершеної підвіски Hydractive 
та проекційного дисплею. Тепер водій міг постійно тримати очі на лінії огляду 
дороги та безпечно перевіряти інформацію про рух (наприклад, швидкість). 
Обладнаний потужним бензиновим двигуном V6 та дизельними двигунами,  
C6 був ідеальним туристичним автомобілем для далеких подорожей, що 
сповнений численними авангардними рішеннями і дизайном у стилі Citroën. 
Хороший приклад – активний висувний задній спойлер. Він підіймався на 
швидкості вище 65 км/год та сприяв виконанню одночасно двох завдань – 
економії пального і стабільності руху або гальмування. Останні екземпляри  
Citroën C6 були виготовлені у грудні 2012 року.

НАЗВУ C6 МОЖНА ПРОСТЕЖИТИ  
У ДАЛЕКОМУ МИНУЛОМУ –  
ДО 1928 РОКУ, КОЛИ З'ЯВИВСЯ 
ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ АВТОМОБІЛЬ 
CITROËN ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ПОВАЖНИХ ЗАДНІХ ПАСАЖИРІВ. 
ТРИ РОКИ ПОТОМУ ВИЙШЛА ЙОГО 
РОЗКІШНА ВЕРСІЯ – С6.

2006
C6

Основні цифри:

23 384 
Вироблено одиниць

4,91 м 
Довжина

1,46 м
Висота

230 км/год 
Максимальна 

швидкість 



17

Citroen_CATALOGUE-CENTENAIRE_2019_210х210_(00859) page 16 Citroen_CATALOGUE-CENTENAIRE_2019_210х210_(00859) page 17

Після запуску вже досить успішного кросовера C3 Aircross ця модель є ще одним 
«свіжим» уособленням автомобіля типу SUV або «кросовер», які наразі є 
надзвичайно популярними в усьому світі. Завдяки великим колесам, збільшеному 
кліренсу, захисним накладкам Airbumps®, кросовер Citroën C5 Aircross  демонструє 
сміливий, витривалий, харизматичний, впевнений характер, проте без зайвих 
натяків на агресію. Універсальний і просторий, він забезпечує неперевершений 
комфорт завдяки геніальній технології, запозиченій зі спортивної програми 
компанії Citroën. Підвіска РНС (Progressive Hydraulic Cushions®) з прогресивними 
гідравлічними обмежувачами-відбійниками легко поглинає кожну ямку та поштовх 
від дороги, забезпечуючи справжнє відчуття «польоту на магічному килимку». 
Кросовер Citroën C5 Aircross також пропонує цілу низку корисних систем допомоги 
водію, таких як Highway Driver Assist.

СПОЧАТКУ ПРЕЗЕНТОВАНИЙ У КИТАЇ  
У 2017 РОЦІ, КРОСОВЕР CITROËN C5 
AIRCROSS ВЖЕ ЧЕРЕЗ РІК ОТРИМАВ 
ЄВРОПЕЙСЬКУ ВЕРСІЮ.

2018

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

Основні цифри:

20 
Систем допомоги 
водію

6 
Технологій для зв’язку 
зі світом

30 
Варіантів зовнішності 

4,5 м 
Довжина

1,67 м
Висота
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1919 

Для моделі 10 НР, першого автомобіля 
Citroën, компанія викупляла цілі сторінки 
під рекламні оголошення, часто навіть 
кольорові. Спеціально орієнтуючись на 
автомобільних ентузіастів, ці оголошення 
зосереджували увагу на диво-низьких 
витратах при експлуатації такої передової 
машини – наприклад, ключові акценти 
були зроблені на паливній економічності 
та невеликому зносу шин.

1925 

У 1925 році ім'я «Citroën» з'явилося у 
вигляді гігантських яскравих літер на 
Ейфелевій вежі, миттєво створивши одну  
з найвідоміших ікон-символів публічної 
реклами. Це продовжувалось протягом 
наступних 10 років. Для підтримання 
визнання бренда та цікавості громадськості 
постійно слідували різноманітні 
зображення – наприклад, фонтан у 
1926 році або блискавки наступного року. У 
1928 році найбільший у світі годинник 
показував жителям Парижу «час Citroën-а», 
а преса з кожним роком нетерпляче чекала 
та одразу повідомляла про новий амбітний 
трюк цих ентузіастів реклами.

 1928 

Для запуску моделі C6, першого 
6-циліндрового Citroën, автомобіль був 
встановлений на п'єдесталі. Одночасно  
з цим на Ейфелевій вежі висвітлювалася 
цифра «6», а на Оперній площі у центрі 
Парижа відкрився новий престижний 
дилерський центр. Це була справжня 
мультимедійна рекламна кампанія. 

100 РОКІВ РЕКЛАМИ>>
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1939 
Наприкінці 1930-х років компанія Citroën переживала 
непрості часи. Проте на Мотор-шоу 1938 року 
дебютувала нова серія автомобілів Traction Avant –  
на початку у виконанні «15 Six», тобто у вигляді топ-
версії, що пропонувала виняткову потужність та 
керованість на дорозі. Рекламна кампанія була 
більш традиційною, ніж у попередні роки, та 
складалася, в основному, з буклетів, каталогів, 
брошур.

1950 
Успіх моделі 2 CV 1948 року був таким, що 
замовлення приймались з умовою доставки через 
шість років. Високовартісна рекламна кампанія була 
просто непотрібною, тому все обмежилося 
плакатами та листівками. На початку 1950-х років 
була також створена брошура, яка підкреслювала 
найкращі здібності та принади автомобіля.

ОКРІМ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРОТЯГОМ 100 РОКІВ, 
КОМПАНІЯ CITROËN ЗАВЖДИ РОЗШИРЮЄ МЕЖІ ТВОРЧОЇ РЕКЛАМИ ТА КОМУНІКАЦІЇ. ЧЕРЕЗ 
БРОШУРИ, РІЗНОМАНІТНІ АКТИВНОСТІ, ЦІКАВІ РЕКЛАМНІ КАМПАНІЇ БРЕНД ЗНАХОДИТЬ НОВІ 
ШЛЯХИ ДЛЯ ТОГО, АБИ ЗАЛИШИТИСЯ У ПАМ’ЯТІ ЛЮДЕЙ ТА ДОНЕСТИ СВОЄ ПОВІДОМЛЕННЯ.
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1960 

Протягом 1960-х років реклама 
будувалась навколо публікації красивих 
брошур. Цей приклад 1963 року 
підкреслює елегантність і аеродинамічну 
форму моделі DS, яка постійно 
користувалася безперервним успіхом і 
визнанням, навіть через вісім років після 
свого дебюту.

1978 

У 1978 році Citroën GS став хетчбеком і 
був перейменований на GSA. Тогочасна 
нафтова криза сильно вплинула на 
рекламу автомобілів, проте Жак Сегела 
(Jacques Séguéla), представник Citroën, 
вирішив зберегти висококреативні 
стандарти реклами. Він запропонував дві 
теми для кампанії GSA: «Анти-жадібність» 
та «Анти-гойдалка». Обидві теми мали на 
меті охопити громадськість, що потерпала 
від дефіциту пального, та розповідали про 
фанатів «F*ck the fuel economy». У той час 
ідеї сподобались керівнику рекламного 
відділу, але викликали бурю серед вищого 
керівництва, через що Жак Сегела був 
звільнений з компанії… 

1985
До середини 1980-х років реклама знову 
досягла максимуму в питаннях сміливості 
кампаній та виділення бюджетів.  
На висококонкурентному автомобільному 
ринку пошук «великих ідей» був 
постійним. Після того, як «Дикі шеврони»  
у вигляді моделей BX та Visa GTi 
з'явилися на авіаносці «Clémenceau», 
новий Citroën AX пішов ще далі  
і проїхав по Великій китайській стіні! 

100 РОКІВ РЕКЛАМИ>>
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1994 

Кампанія-хіт 1994 року для запуску міні-
вену Citroën Evasion. Реклама була 
спрямована на людей, які були 20-річними 
у 1970-х роках і на той час досягли віку 
приблизно 40 років. У рекламі 
використовувались образи культового 
фургона Type H, що занурював людей  
у спогади та створював зв'язки зі 
спадщиною бренда. Окрім сюжетних 
образів, кампанія зосередила увагу на 
міцній конструкції кузова, завдяки чому 
салон чудово захищав сім’ю. Зрештою 
продажі практичного вену Citroën  
від самого початку виявились добрими. 

2008
Друге покоління Citroën C5 було 
елегантним та витонченим седаном, що 
призначався для конкуренції з німецькими 
суперниками. Отже, лондонське рекламне 
агентство бренда створило дотепну 
кампанію, яка грала на традиційних 
уявленнях покупців про німецький 
престиж та якість складання, 
підтверджуючи, що новий Citroën 
«безперечно німецький». Ця реклама 
виявилась досить суперечливою, проте 
звернула увагу на автомобіль. 

2018
Через п’ятдесят років після випуску  
такого улюбленого Méhari з пластиковим 
кузовом компанія Citroën переосмислює 
оригінал для 21-го століття. Тепер 
автомобіль на 100% електричний. Також 
пропонується ексклюзивна версія  
«Art Car» («Автомобіль-мистецтво»), 
створений модельєром Жаном-Шарлем  
де Кастельбажаком (Jean-Charles de 
Castelbajac), а рекламна кампанія 
побудована з урахування згадування 
моделі 1968 року – для тих, хто вперше 
знайомиться з автомобілем. Це стало 
ідеальним поєднанням мистецтва та моди!
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СТО РОКІВ СПОРТУ 
ТА ПЕРЕГОНІВ

РОКІВ0
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Компанія 
Citroën займає 
особливе та 
видатне місце 
в автомобіль-
ному спорті 
вже протягом 

століття. В історії компанії були численні 
рекорди пройденої відстані та швидкості, 
неймовірні експедиції на більшості конти-
нентів, багато культових перемог у 
ралі-рейдах і чемпіонатах світу з ралі. 
«Репутація Citroën у перегонах та автомо-
більному спорті побудована на основі 
нашого прагнення до пригод та чистій 
потужності», – заявляє П'єр Будар (Pierre 
Budar), директор Citroën Racing. Він про-
довжує: «Ми беремо участь у змаганнях, 

які близькі до людей, та їздимо в перегонах 
на автомобілях, які нагадують звичайні 
серійні моделі, що зустрічаються на доро-
гах щодня».
Коли ви дивитеся на етапи світового чем-
піонату з ралі (WRC), то можете поба-
чити, що автомобілі мають бути 
надзвичайно універсальними. Етапи та 
гран-прі проходять на всіх поверхнях, на 
всіх висотах, за будь-яких температур. 
«Здатність автомобіля «сяяти» у таких 
різноманітних умовах надає впевненості 
нинішнім і майбутнім власникам, що вони 
можуть зробити схоже по всьому світу», – 
пояснює П'єр Будар. Далі він додає: «Цей 
відомий смак до пригод є втіленням 
нашого досвіду та напрацювань. Це під-
штовхує нас до пошуку відповідей згідно 

найбільш вимогливих технічних правил  
та вдосконалення наших автомобілів». 
Останній приклад життєво важливого 
зв'язку між автоперегонами та виробниц-
твом серійних автомобілів можна знайти у 
кроссовері Citroën C5 Aircross. Його іннова-
ційна підвіска РНС (Progressive Hydraulic 
Cushions®) з прогресивними гідравлічними 
обмежувачами-відбійниками заснована на 
дослідженнях, що вивчають умови досяг-
нення максимального комфорту та зче-
плення при русі автомобіля на різних 
поверхнях. Компанія Citroën створює авто-
мобілі, які забезпечують неперевершений 
комфорт протягом століття, і частина 
секрету полягає у перемозі над суворим 
рельєфом під час запеклих автомобільних 
перегонів…

П'ЄР БУДАР (PIERRE BUDAR)
ДИРЕКТОР «CITROËN RACING»
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«ЗОЛОТИЙ СКАРАБЕЙ»  
НА ОСНОВІ B2 HALF-TRACK

Він презентував модель K1, що була створена на базі Citroën B2 10 HP та 
мала рушій у вигляді гусениць у задній частині (звідси й назва B2 half-
track, тобто «наполовину гусеничний») – ідеально для пустелі Сахара, яку 
до цього часу ніколи не перетинав автомобільний транспорт. Це була б 
чудова демонстрація надійності Citroën для всього світу. Тож у період з 
17 грудня 1922 року по 7 січня 1923 року відбулася відчайдушна поїздка 
колони з чотирьох ідентичних Citroën B2 half-track, які очолював 
командний автомобіль «Scarabée d'or» («Золотий скарабей»). Автомобілі 
подорожували від алжирського міста Туггурт через оазис на півночі 
Сахари до міста Тімбукту (Французький Судан, який згодом став Малі). 
Потім вони просто розвернулися і повернулися аналогічним маршрутом.
Команда складалася лише з десяти чоловіків на чолі з промисловцем 
Джорджем-Марі Хаардт (George-Marie Haardt), який був тоді керуючим 
директором компанії Citroën, та його заступником Луї Аудуїном-
Дубрьолем (Louis Audouin-Dubreuil), колишнім офіцером, якого особисто 
відібрав для подорожі сам Андре Сітроен. Разом ці безстрашні 
дослідники продовжували керувати експедицією «Croisière Noire» 
(«Чорний круїз») по всій Африці протягом 1924 року, а також експедицією 
«Croisière Jaune» («Жовтий круїз») з Бейрута до Пекіна у 1931 році.

АНДРЕ СІТРОЕН ЛЮБИВ ЕПІЧНІ ВИКЛИКИ, А ТАКОЖ ЛЮБИВ СТВОРЮВАТИ ГЕНІАЛЬНУ РЕКЛАМУ. У 
1922 РОЦІ ВІН ЗАДУМАВ ІДЕЮ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ, ЯКА ПОЄДНУВАЛА ОБИДВІ ЙОГО ПРИСТРАСТІ.

1922

Основні цифри:

1-й  
приклад перетину пустелі 
Сахара автотранспортом

21 день  
на перетин пустелі, проти 
6 місяців для каравану 
верблюдів

15  
етапів-відрізків

5  
авто Citroën B2 10 HP K1 
half-tracks

3500 км 
подорожей
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РЕКОРД 
«МАЛЕНЬКОЇ 
РОЗАЛІЇ»

У 1931 році виробник нафти Yacco купив 
автомобіль C6 і змінив кузов так, щоб зро-
бити його більш легким та аеродинаміч-
ним. Прагнучи довести ефективність своєї 
продукції та налагодити партнерство з 
компанією Citroën, вони запустили уні-
кальний автомобіль у гоночному мара-
фоні на автодромі Лінас-Монтлер 
(Linas-Montlhéry), де він подолав 25 000 км 
менш ніж за десять днів. Наступного року 
серійна модель C6 проїхала 100 000 км за 
40 днів та встановила цілу серію рекордів 
з витривалості. Зрештою цей автомобіль 
заслужив прізвисько «Розалі» (Rosalie) від 
захоплених водіїв.
Ці дивовижні досягнення привернули 
увагу Андре Сітроена, який у 1933 році 
випустив свій власний автомобіль, що був 
оснащений так званим «інноваційним пла-
ваючим двигуном» (двигун розміщувався 
на спеціальних м’яких опорах, аби усунути 
шум та вібрації) та мав оригінальне шасі. 
Зрештою 15 березня одномісний автомо-
біль Rosalie прямо з виробничої лінії виру-
шив до автодрому Монтлер (Montlhéry) та 
зупинився лише через 134 дні, подолавши 
загалом 300 000 км! Його середня швид-
кість становила 93 км/год. «Рекорд 
маленької Розалі» («Petite Rosalie des 
Records») цілком заслуговує свого імені.

ЩЕ ДО СВОЄЇ ОФІЦІЙНОЇ 
ПРЕЗЕНТАЦІЇ НА ПАРИЗЬКОМУ 
АВТОСАЛОНІ 1932 РОКУ 
НАЙСУЧАСНІША ТОГОЧАСНА 
МОДЕЛЬ CITROËN ДОСЯГЛА 
ДЕЯКИХ НЕЙМОВІРНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ.

1933
Основні цифри:

132  
міжнародні рекорди 

витривалості

59  
міжнародних 

рекордів на 
довжину дистанції

3  
млн франків для 

авто, що покращить 
ці досягнення. Досі 
цього ніхто не зміг

162 468  
стандартних 

автомобілів Rosalie 
було випущено між 
1932 та 1941 роками
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DS 21 НА РАЛІ МАРОККО

Незабаром після презентації у 1955 році автомобіль DS потрапив на перегони – його почали 
використовувати багато досвідчених водіїв-аматорів, які цінували потужність двигунів, відмінну 
стійкість та комфорт на дорозі. Саме так ID 19 опинився на старті ралі Монте-Карло у 
1959 році. Через декілька років Рене Коттон (René Cotton), який очолив підрозділ Citroën 
Compétition, вирішив взяти участь у Ралі Сафарі. Тоді, у 1969 році, скорочений DS 21 Proto, 
керований пілотом Бобом Нейретом (Bob Neyret), виграв тяжкі та виснажливі перегони Ралі 
Марокко загальною протяжністю 4 180 км. Тільки 7 автомобілів з початкових 78 завершили 
перегони, включаючи не менше п'яти автомобілів Citroën. Такий самий автомобіль і той же 
водій повторили цю вражаючу перемогу наступного року.

ЛЕГЕНДА DS, ЩО БРАЛА 
УЧАСТЬ У ПЕРЕГОНАХ ПО 
НАЙБІЛЬШ ВАЖКИХ І 
СКЛАДНИХ ДОРОГАХ 
ПРОТЯГОМ МАЙЖЕ  
ДВАДЦЯТИ РОКІВ.

1969

На 54 см  
коротше, ніж 

стандартний DS 21

На 400 кг  
легший
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У 1971 році компанія Citroën вирішила використати свій новий флагман, щоб підтримати популярність, здобуту за часів DS. 
Компанія відправила майже стандартну модель SM у найбільш складні умови перегонів – на Ралі Марокко. Рекламна 
кампанія сміливо використовувала отриманий результат як заголовок: «SM – перша поява, перша перемога». У наступні 
місяці автомобіль SM з'являвся на деяких різних стартових позиціях, включно з перегонами «24 години Spa», але це не було 
для нього природним середовищем існування.
Міжнародна преса продовжувала нахвалювати автомобіль, і в 1972 році модель SM отримала престижну премію «Автомобіль 
року» впливового американського журналу Motor Trend. Усе закономірно: адже під аеродинамічним кузовом, розробленим 
Робертом Опроном (Robert Opron), був встановлений двигун Maserati V6 та багато передових технологій від Citroën. Наприклад, 
кермо самостійно поверталося до центрального положення під час руху, при цьому було настільки легким, що автомобіль можна 
було контролювати одним пальцем. Випереджаючи автомобільний світ на роки, ця система також змінювала «важкість» керма 
при збільшеній швидкості. Таким чином, у той час модель SM досягла максимуму у питаннях безпеки, комфорту, стилю.

SM НА РАЛІ МАРОККО

ПРЕЗЕНТОВАНИЙ НА ЖЕНЕВСЬКОМУ 
АВТОСАЛОНІ У 1970 РОЦІ, ПРИГОЛОМШЛИВИЙ 
SM БУВ СУМІШШЮ РОЗКІШНОГО ХЕТЧБЕКА ТА 
СПОРТИВНОГО КУПЕ GT. АВТОМОБІЛЬ ОДРАЗУ 
ОТРИМАВ СХВАЛЕННЯ КРИТИКІВ ТА 
СПЕЦІАЛІСТІВ.

1971
Основні цифри:

1 450 кг 
Маса без навантаження

220 км/год 
Максимальна швидкість

12 920  
Вироблено одиниць
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2 CV ТА АФРИКАНСЬКИЙ РЕЙД

НА ПОЧАТКУ 1970-Х РОКІВ 
НЕСТРИМНИЙ 2 CV 
РОЗПАЛЮВАВ ПРАГНЕННЯ 
ЛЮДЕЙ ДО ПРИГОД.

1973

Багато людей відправлялися в далекі мандри на машині, яка розділяла  
їх бажання до подорожей. Компанія Citroën вловила ці настрої та запустила 
перше ралі Париж-Кабул-Париж у серпні 1970 року. Змагання були відкриті 
для всіх власників моделей 2 CV, Dyane, Méhari. У 1972 році ралі досягло 
Аргентини, і компанія Citroën організувала кільцевий маршрут, що охоплював 
усю країну. Нарешті, у 1973 році модель 2 CV досягла справжнього піку свого 
визнання – завдяки Ралі Африка. Яким було завдання та маршрут? 
Спробуйте проїхати від Абіджана в Кот-д’Івуарі (Abidjan, Côte d’Ivoire), далі 
перетніть усю пустелю Тенере (Ténéré desert), відвідайте Туніс (Tunis), 
проїхавши через Уагадугу (Ouagadougou), Ніамей (Niamey), Таманрассет 
(Tamanrasset), зрештою прибувши до кінцевого пункту призначення у місті 
Марсель (Marseille), – і все це лише за один місяць.
Це було 8 000 кілометрів екстремальних доріг, які привабили майже  
5 000 людей – хоча потрібно було створити лише п'ятдесят команд по дві 
людини в кожній. Зрештою всі команди досягли фінішу безпечно і вчасно.  
А модель 2 CV показала світу свій дух авантюризму та дивовижну надійність.

Основні цифри:

60 автомобілів 2 CV 
загалом залучено,  
з урахуванням 
10 допоміжних

100  
молодих людей  
(18-30 років), 
включаючи 8 жінок

Лише 3  
несправні двигуни

Лише 3  
заміни МКПШ
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ZX RALLY RAID

ТОЧНО ЗА ШІСТДЕСЯТ РОКІВ ПІСЛЯ 
ВСЕСВІТНЬО ВІДОМОЇ ПРИГОДИ 
«ЖОВТИЙ КРУЇЗ» (CROISIÈRE 
JAUNE), ДЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ 
ГЕНІАЛЬНІ НАПІВГУСЕНИЧНІ 
АВТОМОБІЛІ, КОМПАНІЯ CITROËN 
ПРЕЗЕНТУВАЛА АВТОМОБІЛІ ZX 
RALLY RAID НА ПЕРШИХ РАЛІЙНИХ 
ПЕРЕГОНАХ ПАРИЖ-МОСКВА-ПЕКІН.

1990
Основні цифри:

205 км/год 
Максимальна 
швидкість

4,38 м 
Довжина

1 350 кг 
Маса без навантаження

5  
поспіль титулів чемпіона  
у Кубку сівту з ралі-кросу 
1993-1997 рр.  
(в заліку)

Ця захоплююча повнопривідна машина, створена П'єром Лартіге (Pierre Lartigue) 
та Мішелем Перін (Michel Périn) на честь переможної команди 1922 року, виграла 
величезний ралі-рейд протяжністю 16 054 км. Це був момент, коли компанія 
Citroën по-справжньому поєднала сьогодення перемоги зі своєю великою 
спадщиною на ралі-рейді – і перемогла всіх конкурентів так легко, як ніхто інший.
Модель ZX Rally вже відмінно зарекомендувала себе у 1990 році в перегонах 
«Баха Іспанія-Арагон» (Baja España-Aragon), де ці автомобілі посіли дві перші 
сходинки подіуму. Команда, яка взяла перше місце, складалася з Арі Ватанена 
та Бруно Берглунда (Ari Vatanen, Bruno Berglund). Друге місце було за 
колективом у складі Джекі Ікса та Крістіана Таріна (Jacky Ickx, Christian Tarin). 
Слідом пройшла ціла низка перемог, які забезпечили для Citroën репутацію 
лідера з ралі-рейдів. Партнерство П'єра Лартіге та Мішеля Періна було також 
дуже успішним: три поспіль перемоги у відомих перегонах Париж-Дакар у період 
1994-1996 рр. Крім того, у 1993 році стартував Кубок світу з ралі-кросу FIA, де 
вражаючі спорт-кари ZX Rally домінували п'ять років поспіль.
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XSARA KIT CAR

НЕВДОВЗІ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КАР’ЄРИ ZX RALLY RAID ТА 
ЗАВЕРШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ZX КОМПАНІЯ CITROËN 
ПРЕЗЕНТУВАЛА МОДЕЛЬ XSARA ТА НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ ДЛЯ 
ПЕРЕГОНІВ XSARA KIT CAR. СТВОРЕНИЙ ГАЙОМ ФРЕКЛІНОМ  
(GUY FRÉQUELIN), ВІН БУВ НАСТІЛЬКИ Ж ЛЕГКИМ, НАСКІЛЬКИ  
І ПОТУЖНІМ. ПЕРЕМОГИ У РАЛІ ПРОДОВЖИЛИСЯ…

1998

За кермо нового автомобіля сів Філіп Бугальський (Philippe Bugalski), який 
виграв чемпіонські титули у заліку пілотів 1998-1999 рр. у Франції на ралійному 
чемпіонаті, а також здобув перемогу в Каталонії та на Корсиці при перегонах  
на світовому чемпіонаті. Однак правила змагань обмежували швидкість 
автомобілів типу «KIT Car», і зрештою вони були замінені на Xsara T4 і Xsara 
WRC. Остання версія протягом своєї кар’єри, що тривала лише шість років, 
досягла вражаючих 32 перемог – під керуванням молодого, проте вже 
вражаючого пілота, великого Себастьяна Льоба (Sébastien Loeb) та його 
штурмана Даніеля Ейлена (Daniel Elena). Це незрівнянне досягнення одразу  
і назавжди внесло ім'я Citroën у списки переможців WRC.

Основні цифри:

200 км/год  
Максимальна швидкість

4,16 м 
Довжина

960 кг 
Маса без навантаження

6-ст.  
«механіка»

5,5 секунд  
прискорення  
0-100 км/год
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C4 WRC

СТАТИСТИКА РОЗПОВІСТЬ ВАМ 
ФАНТАСТИЧНУ ІСТОРІЮ. МІЖ 2007 ТА  
2010 РОКАМИ СПОРТ-КАР C4 WRC 
ВИГРАВ ТРИ ЧЕМПІОНСЬКІ ТИТУЛИ WRC 
(WORLD RALLY CHAMPIONSHIP) В ЗАЛІКУ 
ВИРОБНИКІВ. А ЗАГАЛОМ КОМАНДА 
CITROËN ВИГРАЛА ЧОТИРИ ЧЕМПІОНСЬКІ 
ТИТУЛИ WRC У ЗАЛІКУ ПІЛОТІВ ТА 
ШТУРМАНІВ.

2007

Основні цифри:

36  
перемог у заліку WRC  
(World Rally Championship)

200 км/год 
Максимальна швидкість

4,27 м 
Довжина

1,8 м 
Ширина

1 230 кг 
Маса без  
навантаження

Побудований на основі серійної моделі Citroën C4 coupé, гоночний 
автомобіль повністю домінував у своїй серії, навіть затьмаривши 
результати Xsara WRC. Спеціальний 4-циліндровий 2-літровий турбо-
двигун, що був розроблений відділенням Citroën Sport, постачав свою 
потужність через 6-ступеневу секвентальну МКПШ на всі чотири колеса. 
Така екстремальна потужність та динаміка потребувала виняткових 
заходів та покращення безпеки – наприклад, попереду та позаду 
з’явилися жорсткі поперечини. Створена система безпеки навіть 
перевищувала вимоги FIA (Fédération Internationale de l’Automobile). 
Пілотування цього великого спорт-кару Citroën було доручено 
перевіреній парі – Себастьяну Льоба та Даніелю Ейлену. Це була 
команда, яка досягла найбільшої кількості перемог для цього 
автомобіля, створивши декілька легендарних рекордів.



32

Citroen_CATALOGUE-CENTENAIRE_2019_210х210_(00859) page 32

Щоб змагатися у Світовому кузовному чемпіонаті WTCC (World Touring Car 
Championship), команда Citroën Racing створює седан C-Elysée з двигуном 
потужністю 380 к.с., 6-ступеневою коробкою передач та 18-дюймовими 
колесами. Автомобіль почав здобувати перемоги майже одразу і вигравав 
кузовний чемпіонат WTCC у заліку виробників три роки поспіль у 2014-
2016 рр. Також вдалося досягти вражаючого результату – три перших місця у 
заліку пілотів WTCC для Хосе Марія Лопеса, Себастьяна Льоба, Івана 
Мюллера (José Maria Lopez, Sébastien Loeb, Yvan Muller) у 2014-2015 рр.  
У заключному сезоні був презентований новий спорт-кар C-Elysée у новій 
модифікації з рухомим заднім анти-крилом – і цей автомобіль ще раз виграв 
чемпіонат під керуванням Хосе Марія Лопеса.

C-ELYSÉE WTCC 

З ВРАЖАЮЧИМ ПЕРЕЛІКОМ 
УСПІШНИХ ВИСТУПІВ У ПЕРЕГОНАХ 
WORLD RALLY CHAMPIONSHIP ТА 
РАЛІ-РЕЙДАХ ПО ВСІЙ ПЛАНЕТІ 
КОМПАНІЯ CITROËN ВСТАНОВЛЮЄ 
ДЛЯ СЕБЕ ВИКЛИК НА НОВІЙ 
ТЕРИТОРІЇ. АСФАЛЬТОВИЙ ТРЕК.

2013

Основні цифри:

250 км/год 
Максимальна 
швидкість

1 100 кг 
Маса без 
навантаження

4,57 м 
Довжина

1,95 м 
Ширина
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C3 WRC
МАЮЧИ ВІСІМ СВІТОВИХ ЧЕМПІОНСЬКИХ 
ТИТУЛІВ НА СЬОГОДНІ, У 2017 РОЦІ КОМПАНІЯ 
CITROËN ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО СВІТОВОГО 
РАЛІЙНОГО ЧЕМПІОНАТУ WRC З СПОРТ-
КАРОМ C3 WRC.

2017
Основні цифри:

1 190 кг 
Маса без 
навантаження

4,13 м 
Довжина

1,88 м 
Ширина

237 к.с.  
з 1 л робочого об’єму 
двигуна 

Отримуючи натхнення від серійного C3, цей вишуканий ралі-кар 
демонструє всю силу 1,6-літрового двигуна з турбіною та 
безпосереднім упорскуванням пального – 380 к.с.! Завдяки 
подовженню передньої частини на 55 мм та збільшеному анти-крилу 
позаду вдалося значно покращити аеродинаміку. Водночас 
автомобіль важить лише 1 190 кг. Незважаючи на його вражаючі 
радикальні технічні характеристики, спорт-кар зберігає легкий та 
заокруглений стиль нового C3, що особливо виразно демонструється 
у 2-рівневих фарах та 2-кольоровому фарбуванні даху. Рівно через  
20 років після того, як Citroën уперше представив автомобіль класу 
WRC, Бренд знову взяв новий виклик перед непростими 
конкурентами та зірковими попередниками: стати найкращими у світі.
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ЛИШЕ У ДЕКІЛЬКОХ КІЛОМЕТРАХ 
ВІД ПАРИЖА, В КОМУНІ АЛЬНЮ-
БУЇС (AULNAY-SOUS-BOIS), 
ЗНАХОДИТЬСЯ НАЙБІЛЬША 
КОЛЕКЦІЯ АВТОМОБІЛІВ CITROËN У 
ВСЬОМУ СВІТІ. АВТОМОБІЛІ РІЗНИХ 
ТИПІВ ТА МОДЕЛЕЙ: ВІД 
ТРАДИЦІЙНИХ ДЛЯ 
ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ДО 
НЕЗВИЧАЙНИХ РІДКІСНИХ 
ЕКЗЕМПЛЯРІВ – ВСІ ВОНИ 
РОЗПОВІДАЮТЬ ІСТОРІЮ 
ВЕЛИКОГО БРЕНДА ВІД МИНУЛОГО 
І ДО СЬОГОДЕННЯ. 

Ще до того, як ви почнете досліджувати 
автомобілі, знак-табличка вказує на те, що 
вас очікує: «Це не музей. Це приватна 
колекція», – стверджує напис, і це є правда. 
Адже ви побачите більше, ніж звичайну 
виставку автомобілів. Все всередині – 
захоплююче та особливе. Кожен приклад 
надихає і дивує навіть найдосвідченіших 
ентузіастів та фанатів Citroën. Це не те 
місце, яке наповнено темами, ефектами, 
видовищами. Ні. Ви потрапляєте до 
справжньої «Консерваторії Citroën», 
пройшовши бульваром імені Андре 
Сітроена поміж власними виробничими 
площадками Бренда, та потрапите у 
металевий ангар загальною площею 6 500 
квадратних метрів, яка з 2001 року є 
домівкою для найбільшої у світі колекції 
автомобілів Citroën. Від першого і до 
останнього – загалом понад 300 одиниць. 
Є серійні моделі, спортивні автомобілі, 
концепт-кари, комерційні фургони, безліч 
цікавих предметів і важливих документів. 

Плюс, звичайно, присутній вертоліт, що 
зараз став майже стандартним оснащенням 
для французької армії.
 «Тут все про Citroën, включаючи навіть 
постери, що зберігають історичний зв'язок з 
фабрикою Clichy» – коментує Яннік Біллі 
(Yannick Billy), головний інженер відділення 
Citroën Heritage. Він працює в компанії з 
1977 року. Менеджер відділення Citroën 
Heritage Ерік Летон (Eric Leton) продовжує: 
«Мета цього місця полягає в тому, щоб 
зберегти, показати, ділитися спадщиною 
Бренда з широкою громадськістю, а також 
для роботи та задоволення потреб і запитів 
колекціонерів». Щороку колекцію відвідують 
6-7 тисяч людей різного віку, і колекційні 
автомобілі не є просто статичними 
експонатами… «Ми також готуємо 

автомобілі для зйомок і участі в 
різноманітних подіях», – коментує Яннік 
Біллі, який вирішує питання поганого 
закриття капоту, сколів і подряпин фарби 
чи непрацюючого склоочисника до того,  
як хто-небудь інший це помітить.
Ефект від цих досконалих та вишуканих 
автомобілів приголомшливий, а їх блиск 
п'янкий: це вражає кожну людину, навіть 
якщо це не Citroën-фанат. Прагнення 
заскочити всередину і поїхати в подорож 
майже непереборне! «Існує різниця між 
автомобілями, на яких можна їздити, та 
автомобілями, які можна перевозити», –  
з посмішкою каже Директор підрозділу, 
проте одразу доповнює: «але 90% з них 
працюють та на ходу. Навіть найстарішим 
автомобілям можна просто наповнити бак і 

вони поїдуть». Як живий доказ – нещодавно 
автомобіль Type 10 HP 1923 року 
повернувся з весілля одного з онуків Андре 
Сітроена.
Відверто кажучи, Консерваторія існує для 
захисту від часу цих автомобільних скарбів: 
переконайтесь самі, що ця неймовірна 
колекція залишається неушкодженою і 
недоторканою. Також вона постійно 
зростає. Ерік Летон розповідає: «Багато 
людей пропонують нам свої автомобілі, 
документи, плакати… Вони самі хочуть 
зберегти історію, вони самі хочуть 
допомогти нам – часто самостійно 
привозять цікаві предмети. Люди просто 
прив'язані до цього Бренда. Ми ніколи не 
відмовляємося від таких пожертв».
У цих двох людей з невичерпним 
ентузіазмом є історія для кожного 
автомобіля. Наприклад, модель B10 
1925 року першою отримала повністю 
стальний кузов. А ось імітація моделі C6  
з кузовом «Кабріолет» 1929 року, який 

СТО РОКІВ ОРИГІНАЛЬНОЇ 
СПАДЩИНИ
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належав відомому актору Саше Гітри 
(Sacha Guitry). Неподалік встановлено 
модель C6 Rosalie, що прикрашена 
талісманом лебедя на капоті – він 
символізував м’якість і тишу в роботі 
першого «плаваючого» двигуна Citroën. 
Надалі ви зустрічаєтеся з великою 
кількістю моделей серії Traction Avant – 
звичайно, включаючи 9-місну сімейну 
версію. Це автомобіль для відпочинку 
всією сім’єю, створений у 1930-х роках. 
Поруч два автомобілі, що надихають 
людей: звичайно, це міні-кар 2 CV та 

«автомобіль століття» DS. Президентські 
автомобілі також заслуговують на увагу, 
особливо той, який використовував де 
Голль. А кожен із прототипів розповідає 
свою захоплюючу історію: про зміну 
розуміння «сучасності» протягом усього 
століття. Ви можете, наприклад, побачити 
«Project L», з якого згодом виросла 
елегантна модель CX. А велика кількість 
експозиційних автомобілів нагадує 
відвідувачам про те, що компанія Citroën 
завжди звертала увагу на задоволення 
щоденних потреб реальних людей.

А що відносно тієї частини колекції, яка 
наразі закрита для відвідувачів? Сховані  
за завісами автомобілі очікують свого часу, 
аби засяяти у променях прожекторів.  
За лаштунками приховано справжній гараж, 
що зараз дуже завантажений. Тут 
досвідчені механіки працюють над 
моделями з різних епох, відновлюючи 
двигуни, змінюючи різноманітні деталі, 
переналаштовуючи двері тощо…  
І загалом – зберігаючи унікальну та 
надзвичайну спадщину для наступних  
100 років історії.
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0
100 РОКІВ ДИЗАЙНУ  

З МАЙБУТНЬОГО

РОКІВ
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Що таке 
концепт-кар? 
Це чисте 
вираження 
майбутнього 
напрямку 

дизайну або експеримент у реальності? 
«Нерідко ми пропонуємо досить жорсткі 
дизайн-проекти, коли ми переходимо з 
одного покоління автомобілів до іншого, 
проте загалом наші концепт-кари є хорошим 
способом підготувати громадськість до змін 
та показати шлях у майбутнє», – говорить 
Фредерік Дюверньє, керівник підрозділу 
концепт-карів в Департаменті стилю 
Citroën. «Ці транспортні засоби… Вони 
несуть ключові месенджі, як зовні ,так і 
всередині, демонструючи, якими наші 
автомобілі стануть у майбутньому».

Швидка в реалізації концепція потребує 
приблизно року роботи від початкової ідеї 
до остаточного варіанту. Це дозволяє 
команді отримати швидкі та прямі відповіді 
щодо проекту, а також допомагає 
підтвердити обґрунтування ідей. Гарним 
прикладом є концепт CXperience 2016 року. 
Цей концепт допоміг Бренду вирішити, чи 
слід ще розробляти великі масштабні 
преміальні хетчбеки, чи їх час вже минув. 
Крім того, концепт продемонстрував нові 
рішення для комфорту – наприклад, піна-
наповнювач з ефектом пам'яті – вона 
використовується сьогодні в сидіннях 
таких серійних автомобілів як Citroën C4 
Cactus та Citroën C5 Aircross SUV.
Концепт-кари використовуються подібним 
шляхом приблизно з 1990-х років. Загалом 
випускається один-два концепти на рік, 

вони безпосередньо впливають на 
майбутні технології та підходи до 
проектування. У минулому компанія Citroën 
залучала сторонніх стилістів і дизайнерів, 
які користувалися цією можливістю, аби 
висловити свої творчі ідеї. І це непогано, 
навпаки – часом це давало чудові 
результати: наприклад, вражаючі 
концепти Karin та GS Camargue – хороші 
приклади процвітання творчих ідей.
Більш сучасні концепт-кари – такі як 
GTbyCitroën 2008 року – можуть створити 
враження, що вони існують лише у 
віртуальному світі відео-гри Gran Turismo 
для PlayStation. Проте, як нагадує нам 
Фредерік Дюверньє, «насправді цей концепт-
кар несе оформлення передньої частини та 
фар, що зараз створили нову дизайн-мову 
та міцно увійшли в ДНК Бренда».

ФРЕДЕРІК ДЮВЕРНЬЄ
КЕРІВНИК ПІДРОЗДІЛУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ  
ДЕПАРТАМЕНТУ СТИЛЮ КОМПАНІЇ CITROËN 
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Ідея полягала в тому, щоб взяти найкращі напрацювання зі світу авіації та 
використати їх для створення автомобілів з неперевершеними 
аеродинамічними якостями та мінімальною вагою. Нові конструкції мали 
базуватися на перевіреній механічній основі 2 CV. Останнім автомобілем у 
цій захоплюючій програмі став концепт-кар C10 1956 року: безшовний 
краплеподібний кузов, гладкі інтегровані фари, алюмінієва конструкція. 
Використовуючи цей метал, що був значно легший за звичайну сталь, 
вдалося створити автомобіль масою лише 382 кг, з акцентом на передній 
частині. Задня вісь була вужчою, проте позаду було встановлено дуже 
великі вікна: фактично вся конструкція була попередником стилю MPV  
(міні-вен). Радикальна форма кузова також допомогла концепту C10 
досягти чудового аеродинамічного показника Cx 0,258, максимальної 
швидкості 100 км/год, мінімального рівня споживання пального. 
Незважаючи на менші розміри, ніж у моделі 2 CV, цей концепт-кар міг легко 
розмістити чотирьох людей та їхні речі. Загалом ця смілива та інноваційна 
конструкція ледь не пішла у серійне виробництво. Проте, врешті-решт, 
замість нього був обраний проект, який призвів до моделі Ami 6.

C10 ЗА ДВА РОКИ ДО ЗАПУСКУ МОДЕЛІ 
DS, У 1953 РОЦІ, КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО CITROËN ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
АНДРЕ ЛЕФЕВРА РОЗПОЧАЛО 
АМБІТНИЙ ПРОЕКТ, ЗАСНОВАНИЙ 
НАВКОЛО ПРОТОТИПІВ «C»-СЕРІЇ.

Основні цифри:

100 км/год 
Максимальна 
швидкість

3,84 м 
Довжина

382 кг 
Маса без 
навантаження

4  
місця в салоні

1956
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ЦЕЙ ПРИГОЛОМШЛИВИЙ 
ПРОТОТИП ДЕБЮТУВАВ  
НА ЖЕНЕВСЬКОМУ  
АВТОСАЛОНІ 1972 РОКУ. 

1972
CAMARGUE

Натхнений моделлю GS і запущений через два роки після її дебюту, 
концепт-кар зберіг багато інноваційної техніки оригіналу: двигун та рульове 
керування, відому гідропневматичну підвіску. Однак його стиль був повністю 
оновлений та став справжнім проривом для Бренда. Цей концепт-кар став 
першим досвідом співпраці між Citroën і великою італійською 
дизайнерською компанією Bertone: це були відносини, які демонстрували 
світу найкращі напрацювання обох компаній. Концепт-кар Camargue 
вирізняється заскленою задньою частиною, панорамним лобовим склом, 
прихованими колісними арками, що надавали стрункості задній 
пасажирській частині кузова. Загалом автомобіль створював вражаюче-
спортивний ефект. Серед інших радикальних деталей потрібно відзначити 
фари, які вплинули на дизайн майбутньої моделі BX. Концепт Camargue  
був дуже важливим, хоча й не став вироблятися серійно, однак це поклало 
початок плідним відносинам між Bertone та Citroën і допомогло створити 
низку наступних моделей: BX, XM, ZX, Xantia.

Camargue є частиною ASI-Bertone Collection.

Основні цифри:

4,12 м 
Довжина

1,68 м 
Ширина

1,15 м 
Висота
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KARIN

ОЧОЛИВШИ ВІДДІЛЕННЯ СТИЛЮ 
КОМПАНІЇ CITROËN, ЛИШЕ ЗА 
ДЕКІЛЬКА ТИЖНІВ ТРЕВОР 
ФІОРЕ (TREVOR FIORE) 
ПРЕЗЕНТУВАВ ПРОТОТИП KARIN 
НА ПАРИЗЬКОМУ АВТОСАЛОНІ 
1980 РОКУ.

1980

Це був по-справжньому сміливий концепт-кар, який вирізнявся широкою пірамідальною формою та 
салоном, розрахованим на трьох осіб. Сидіння водія було розташоване по центру і трохи зсунуте вперед 
відносно двох пасажирських крісел. Всі основні елементи управління було розміщено близько до керма, 
останнє могло регулюватися і давало відчуття керування джойстиком. Серед інших досягнень концепту – 
бортовий комп'ютер, який постійно відображав важливу інформацію. Тонкі, проте довгі фари натякали на 
славну модель SM, випущену десять років тому. Водночас сучасний профіль з гострими кутами концепту 
Karin натякав на майбутню модель BX, розроблену разом з компанією Bertone. І це був не статичний 
концепт, а цілком справжній автомобіль: він мав 4-циліндровий двигун та фірмову гідропневматичну 
підвіску.

Основні цифри:

3  
місця в салоні

3,7 м 
Довжина

1,9 м 
Ширина

1,08 м 
Висота
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ACTIVA 1

Низький та солідний седан був справжнім тестовим полігоном для вивчення 
питань аеродинаміки, бортової електроніки, відточеної керованості та 
задоволення від водіння. Електроніка тут контролювала активну 
гідропневматичну підвіску Hydractive, рульове керування, гальмівну систему. 
Серед інших інновацій – задні дверцята зі зворотним відкриттям та пультом 
дистанційного керування, всі поворотні колеса, система контролю тяги. 
Сюрпризи продовжувалися і всередині: проекційний дисплей для водія  
(HUD Head Up Display) та додаткові екрани для відображення інформації про 
умови водіння і технічного стану автомобіля. Наміру запускати Activa 1 до 
серійного виробництва ніколи не було, однак цей концепт являв собою 
демонстрацію найкращих технологій від компанії Citroën. Зрештою,  
у моделях XM та Xantia з'явилися деякі новаторські функції цього концепту.

ПРЕЗЕНТОВАНИЙ НА 
ПАРИЗЬКОМУ АВТОСАЛОНІ 
1988 РОКУ, КОНЦЕПТ-КАР 
ACTIVA 1 БУВ «ПО ВІНЦЯ» 
НАПОВНЕНИЙ СВІЖИМИ 
ІДЕЯМИ ТА ФУТУРИСТИЧНИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ.

1988

Основні цифри:

220 км/год 
Максимальна 
швидкість

4,75 м 
Довжина

1,9 м 
Ширина

1,27 м 
Висота 

4  
місця  
в салоні
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XANAË

Відзначивши дебют на Паризькому автосалоні 1994 року, цей концепт-кар запам’ятався тим,  
що зосереджував максимум уваги на комфорті водія та пасажирів. Це був перший справжній 
компактний MPV (міні-вен): концепт-кар Xanea нагадував улюблену гостинну кімнату – особливо  
з урахуванням дверцят, що розкривалися у різні сторони та надавали чудовий доступ в салон за 
відсутності центральної стійки кузова. Передні сидіння могли обертатися, а центральне заднє місце 
складалося донизу та утворювало стіл – справжня вітальня-кімната! Так починався основний 
принцип модульності салону, що нині зустрічається в багатьох моделях Citroën. Ще більшого почуття 
затишку та комфорту надавала величезна площа засклення автомобіля, чого вдалося досягти 
завдяки збільшеному лобовому склу, яке підіймалося від капоту до даху автомобіля. Завдяки двом 
рідкокристалічним дисплеям водій та пасажири могли отримати інформацію про подорож з будь-
якого місця, де використання дисплеїв було зручним та безпечним, адже їх можна було 
переміщувати по салону. Завдяки використанню механічної частини від моделі Xantia ніщо не 
заважало запустити цей комфортний та просторий концепт-кар у серійне виробництво. Знадобився 
деякий час, аби завершити фінальні деталі, проте вже у 1999 році публіці був презентований 
серійний автомобіль Xsara Picasso, виконаний за мотивами цього концепту. І він став дуже успішним!

КОНЦЕПТ-КАРИ ЗАВЖДИ НАМАГАЮТЬСЯ 
ПОКАЗАТИ ПРОБЛИСКИ МАЙБУТНЬОГО, 
АЛЕ XANAE ПІШОВ НАБАГАТО ДАЛІ. ВІН 
СФОРМУЛЮВАВ АВТОМОБІЛЬНУ 
ЕВОЛЮЦІЮ ТА ПРОДЕМОНСТРУВАВ,  
КУДИ МАЮТЬ РУХАТИСЬ ІННОВАЦІЙНІ 
АВТОМОБІЛІ ТОГО ЧАСУ: МІНІ-ВЕН.

1994

Основні цифри:

4,23 м 
Довжина

1,85 м 
Ширина

5  
місць у салоні
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OSMOSE

Цей концепт-кар ставив фундаментальні питання щодо відповідального використання та обміну автомобіля у групах  
з декількох людей, що зараз називають «кар-шерінгом». Перш ніж їхати, водій має вказати пункт призначення на панелі,  
що дозволить підібрати та підвезти декількох людей по дорозі. Додаткову інформацію про поїздку можна отримати  
за допомогою мобільного телефону. Концепт Osmose також мав радикальний дизайн: у передній частині салону було 
розташовано три місця, водійське крісло встановлено по центру і посунуте вперед відносно двох пасажирських крісел з кожної 
сторони; другим рядом розміщувався зсувний диван, що був повернутий назад. Загальна форма концепту Osmose стала 
справжнім викликом традиційності. Завдяки його висоті та симетричним передній і задній частинам, він виглядав як скляний 
куб на колесах – така собі пересувна світла жива кімната. Оснащений аудіо- та відео-системами, а також фронтальною 
надувною подушкою безпеки для пішоходів, концепт Osmose був одним із найбільш інноваційних автомобілів свого часу.  
На що, до речі, вказувала і гібридна силова установка з технологією ZEV (Zero Emissions Vehicle, тобто автомобіль  
з нульовим рівнем вихлопних газів).

ЗАВЖДИ ШУКАЮЧИ ШЛЯХИ ДЛЯ 
ДОСЯГНЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ 
ЗРУЧНОСТІ, КОМПАНІЯ CITROËN 
ПОКАЗАЛА ДУЖЕ ФУТУРИСТИЧНИЙ 
ПРОТОТИП НА ПАРИЗЬКОМУ МОТОР-
ШОУ У 2000 РОЦІ. ВІН МАВ НА МЕТІ 
СТВОРИТИ НОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ 
ВОДІЯМИ ТА ПІШОХОДАМИ.

2000

Основні цифри:

3,35 м 
Довжина

1,75 м 
Ширина

1,7 м 
Висота

3  
дверцят

5  
місць у салоні
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C-MÉTISSE

Ззовні це був справжній спорт-кар у будь-якому сенсі цих слів: напружені 
лінії, аеродинамічний силует, яскраво-червоний колір кузова – чудово все, 
починаючи від довгого капоту і завершуючи увігнутим заднім склом. 
Фірмовий «подвійний шеврон» був красиво інтегрований у сміливу 
передню частину. Доступ до салону – через дверцята, які не 
відкривалися, а підіймалися догори, аби максимально розкрити і 
презентувати розкішний та легкий інтер'єр, оформлений високоякісними 
матеріалами. Технічне «серце» концепту C-Métisse також могло 
здивувати. Він був оснащений гібридним дизельним силовим агрегатом, 
який складався з 208-сильного двигуна V6 HDi та двох електромоторів, 
встановлених по одному для привода кожного із задніх коліс. Кожен 
додавав потужність, еквівалентну 20 к.с., завдяки чому автомобіль 
досягав максимальної швидкості 250 км/год, при цьому демонструючи 
вражаюче низьке споживання палива.

ЧИ МОЖЕ ЕКОЛОГІЧНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИСОКА 
ПОТУЖНІСТЬ ІСНУВАТИ РАЗОМ В 
АВТОМОБІЛЬНОМУ СВІТІ? КОМПАНІЯ 
CITROËN ВПЕВНЕНО ВІДПОВІЛА НА ЦЕ 
ЗАПИТАННЯ, ДЕМОНСТРУЮЧИ КОНЦЕПТ-
КАР C-MÉTISSE У ЖОВТНІ 2006 РОКУ.

2006Основні цифри:

250 км/год 
Максимальна швидкість

4,74 м 
Довжина

1,24 м 
Висота

4  
місця в салоні
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GTbyCITROËN
Створений завдяки партнерству Citroën  
та знаменитому гоночному стимулятору Gran 
Turismo 5, концепт-кар GTbyCitroën буквально 
«вистрибнув» з екранів комп’ютерів у 
реальність. Гладке і м'язисте тіло 
перламутрового кольору одразу дарує відчуття 
перегонів. Широкі повітрозабірники, сині 
світлодіодні фари, карбонові бокові дзеркала, 
велике заднє анти-крило, дверцята типу «крило 
чайки» – все це надає автомобілю відчуття 
динаміки та наповнює його енергією. Всередині 
темні шкіряні спортивні сидіння і особливі 
матеріали надають м’якого мідного блиску 
всьому салону. Проекційний дисплей HUD 
(Head Up Display) дозволяє водію 
сконцентруватися лише на дорозі. Виразний 
дизайн цього захоплюючого концепту був 
особливо відмічений у 2008 році, коли він 
виграв престижну нагороду «Louis Vuitton 
Classic Concept Award».

ОСЬ ДЕ ОБ'ЄДНАЛИСЯ 
ВІРТУАЛЬНІ І РЕАЛЬНІ СВІТИ –  
В ОДНОМУ ЗАХОПЛЮЮЧОМУ 
КОНЦЕПТ-КАРІ!

2008
Основні цифри:

330 км/год 
Максимальна 
швидкість

4,96 м 
Довжина

2,08 м 
Ширина

1,09 м 
Висота

1 400 кг 
Маса без 
навантаження

2  
місця в салоні

3 секунди 
прискорення  
0-100 км/год

7-ст.  
секвентальна  
МКПШ
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TUBIK

Великий та інтелектуальний MPV-вен створювався  
для пошуку нового змісту та можливостей в автомобільних 
подорожах: концепт-кар Tubik запропонував витончений 
комфорт. Тонка сріблясто-сіра фарба хитро приховала 
величезне вікно, що охоплювало більшу частину правої 
сторони кузова. Це був суцільний люк-панель,  
що відкривався вгору і пропонував відмінний доступ до 
трьох рядів регульованих сидінь. Тільки водій мав свої 
дверцята з окремим механізмом відкривання. Також для 
водія була облаштована унікальна інтегрована система 
керування, що поєднувала сидіння, педалі, кермо – і все  
це було розташовано поруч з дисплеєм, який відображав 
всю необхідну інформацію про рух або навігацію.  
Крім того, було передбачено другий екран,  
що показував зображення від задньої камери.

КОНЦЕПТ-КАР TUBIK ОТРИМАВ СВОЮ НАЗВУ ВІД АВТОМОБІЛЯ,  
ЩО НАДИХНУВ НА СТВОРЕННЯ ВЗАГАЛІ ТАКОГО КЛАСУ 
КОМЕРЦІЙНИХ ФУРГОНІВ – ЙДЕТЬСЯ ПРО TUB  
(TRACTION UTILITAIRE BASSE) 1939 РОКУ.

2011

Основні цифри:

9  
місць в салоні

4,80 м 
Довжина

2,08 м 
Ширина

2,05 м 
Висота
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CXPERIENCE

Останній доказ прийшов разом з концепт-каром CXperience у 2016 році. 
Довгий, низький, елегантний дизайн – він наче відображує витонченість 
та потужності, одночасно з цим демонструючи реалізацію програми 
Citroën Advanced Comfort. Концепт-кар фокусується на тому, аби 
створити в салоні досконалий мікс простору та світла, ергономічності та 
можливостей комунікації. Багатосекційні скульптурні сидіння з пам'яттю 
форми, кермо з однією спицею, оформлення волоським горіхом, зручні 
задні сидіння – все це задає відмінне відчуття розкоші. Амбіентна  
підсвітка салону, очищувач повітря, 19-дюймовий центральний тач-
скрін, програма «Share with U» для спільного використання файлів на 
борту автомобіля, гібридна силова установка – максимум інноваційних 
технологій для максимально комфортної та розслаблюючої подорожі.

КОМПАНІЯ CITROËN ЗАВЖДИ ПЕРЕПИСУЄ 
ПРАВИЛА ДЛЯ СТВОРЕННЯ АВТОМОБІЛІВ 
КЛАСУ «ЛЮКС». І НОВИЙ КОНЦЕПТ – 
ЗОВСІМ НЕ ВИНЯТОК.

2016

Основні цифри:

4,85 м 
Довжина

1,37 м 
Висота

2 м 
Ширина

8-ст.  
трансмісія
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Ми розмовляємо з Аланом 
Тюре (Alain Thuret), 
президентом Amicale Citroën 
& DS France – асоціацією,  
яка збирає разом всі фан-
клуби Citroën, починаючи  
з 1983 року.

Яка мета Amicale Citroën & DS France?
Ми об’єднуємо разом клуби Citroën у Франції та 
підтримуємо їхню діяльність. Сьогодні загалом існує 
близько 200 клубів та понад 10 000 учасників і 40 000 
класичних автомобілів. Ці клуби нараховують від трьох 
людей до близько п'яти тисяч учасників. Ми працюємо  
як інтерфейс, така собі з’єднувальна ланка між  
компаніями Citroën і DS та фан-клубами.

Що це означає у щоденній роботі?
Ми беремо участь у різних виставках-автосалонах, 
організовуємо всілякі заходи. Завдяки добрій співпраці  
з колекціонерами, які надають нам свої автомобілі,  
ми можемо допомогти компаніям Citroën та DS ефектно 
демонструвати свою унікальну спадщину.

Цього року Citroën відзначає своє сторіччя. 
Як це відчувається для вас?
Для мене особисто Citroën є єдиним брендом, який 
послідовно створював авангардні, інноваційні автомобілі 
та технології і продовжує робити це сьогодні. Не будемо 
забувати, що Андре Сітроен був справжнім піонером –  
в автомобільній промисловості, у виробництві іграшок 
(моделей власних авто Citroën), у веденні рекламних 
кампаній… Той факт, що всі наші клуби працюють так 
добре разом, підкреслює, що ми існуємо як одна велика 
сім'я. Citroën – це єдиний бренд, який може таким чином 
об'єднувати різних людей.

Але як це пояснити?
Через огляд інновацій та особливостей їх роботи.  
Всі нововведення, технології, особливості виробництва, 
«плаваючий» двигун, передньоприводні автомобілі 
Traction Avant, гідравлічні системи… Всі ці речі викликають 
у людей справжню пристрасть та цікавість. Ви просто не 
знайдете такого відчуття єдності і такої пристрасті в історії 
інших брендів. Саме це робить ДНК Citroën особливою. 
Так було, так є, так буде.

СТИЛЬ CITROËN НАДИХАЄ ЛЮДЕЙ  
З МОМЕНТУ СТВОРЕННЯ КОМПАНІЇ
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>> ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО МАГАЗИН  
CITROËN LIFESTYLE SHOP

МАСШТАБНІ МОДЕЛІ-МІНІАТЮРИ, ФІРМОВІ ГОДИННИКИ, ДИТЯЧИЙ ТА 
ДОРОСЛИЙ ОДЯГ, ІГРАШКИ ТА ВАЛІЗИ, ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ГАДЖЕТИ  
ТА БАГАТО ІНШИХ ПРОДУКТІВ У КОЛЬОРАХ ТА ОФОРМЛЕННІ CITROËN –  
УСЕ ЦЕ ЧЕКАЄ НА ВАС У ФІРМОВОМУ МАГАЗИНІ.

Магазин Citroën Lifestyle Shop 

Фото: ASI-Bertone Collection, Bernard Asset, Citroën Racing, Dingo, DPPI, Éric Durand, M Guyot, Tom Kan, André Lavadinho, Renaud Leblanc, 
Patrick Legros, Jean-Brice Lemal, RogerRégis, Bernard Rouffignac, Site Citroën Origins.
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