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SPOJENÍ PROSTORU A ELEGAN CCITROËN C-ELYSÉE
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N CE…

Díky harmonicky vyváženým proporcím potvrzují linie 
vozu Citroën C-Elysée hned na první pohled svůj charakter 
moderního a prostorného sedanu spojujícího působivou 
eleganci a robustnost, v níž vstupuje technologie do 
služeb komfortu. Čelní maska vozu, jež svým provedením 
zdůrazňuje elegantní tvarování kapoty, Vás ihned okouzlí 
širokou chromovanou lištou s logem CITROËN. Z celé 
karoserie vyzařuje působivá impozantnost a robustnost. 
Upoutá Vás zejména široký rozvor náprav, boční silueta 
karoserie či vypouklé blatníky. Citroën C-Elysée se může 
pyšnit nejen pozoruhodnou jízdní stabilitou, příkladným 
komfortem pro cestující na zadních sedadlech, ale 
i objemným zavazadlovým prostorem.
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… NA  J

Díky velkému rozvoru náprav a širokým rozchodům mezi 
předními i zadními koly je Citroën C-Elysée schopen 
zajistit vynikající jízdní stabilitu a vysokou úroveň 
bezpečnosti pro všechny cestující, a to jak při jízdě ve 
městě, tak na dlouhých cestách. Během testovacích jízd 
ujel vůz více než 4 miliony kilometrů po celém světě, 
a to za nejrůznějších jízdních podmínek. Vůz Citroën 
C-Elysée byl koncipován tak, aby vydržel mnohaleté 
užívání a aby každá jeho součást dokázala odolat zubu 
času. Také vnitřní prostor nabízí nevídaný komfort. 
Pojme pět dospělých cestujících i s jejich zavazadly při 
zachování těch nejlepších podmínek pohodlí a požitku 
z jízdy.
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A ZA JAKÝCHKOLI PODMÍNEKA  JAKÝCHKOLI CESTÁCH

C-Elysee_katalog-2014.indd   5C-Elysee_katalog-2014.indd   5 6.11.2014   15:07:256.11.2014   15:07:25



A ELEGANTNÍ SEDANPROSTORNÝ 
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Velkorysé vnější rozměry vozu Citroën C-Elysée 
pocítí cestující také uvnitř. Nejen řidič a spolujezdec 
si mohou na předních sedadlech při jízdě užívat 
pohodlí. V tomto voze ocení výjimečný prostor 
i cestující na zadních sedadlech, kteří zde budou 
mít dostatek místa pro nohy. Citroën C-Elysée 
tak dokáže dokonale plnit úlohu rodinného vozu. 
Prostorný interiér, za nějž by se nemusely stydět ani 
velké limuzíny, doplňuje palubní deska s dekorem, 
jejíž provedení a vzhled se liší dle zvolené úrovně 
výbavy. Veškeré materiály byly zvoleny s ohledem 
na jejich elegantní vzhled, pro jejich odolnost 
a také snadnou údržbu. Nesmíme opomenout ani 
pohodlná sedadla, jež svým příjemným tvarováním 
přímo vybízejí k usednutí do vozu.
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ODOLÁ 

Nezpevněné silnice, sníh, extrémní teplo či 
zima… Citroën C-Elysée byl navržen tak, aby 
se dokázal přizpůsobit i těm nejobtížnějším 
jízdním podmínkám. Důraz byl kladen 
především na odolnost. Jedná se zejména 
o dvojité těsnění okolo dveří, které dokáže 
ochránit před venkovním hlukem i prachem 
cest. Materiály, použité na exteriér vozu, byly 
vybrány nejen s ohledem na elegantní vzhled, 
ale také pro svou kvalitu a odolnost.
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VŠEM NÁSTRAHÁM
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Pro Citroën C-Elysée je přirozená 
vysoká úroveň pohodlí, za níž stojí 
množství moderních prvků výbavy, 
které ocení nejen řidič, ale i všichni 
spolujezdci. Zvláštní péče byla 
věnována klimatizaci, která může být 
za příplatek vybavena funkcí “Max” 
zajišťující okamžité maximální chlazení 
nejen vpředu, ale díky výdechům ve 
druhé řadě i na zadních sedadlech. Při 
velmi nízkých teplotách určitě oceníte 
vyhřívání spodní části čelního skla, 
které urychluje rozmražení skla a zajistí 
rychlejší uvolnění přimrzlých stěračů.

Díky přenosné navigaci Garmin s fi xní 
základnou, která je k dispozici z na-
bídky Příslušenství, Vám již nehrozí, 
že budete bloudit. Audio systém RDS 
s přehrávačem CD / MP3, dodávaný 
se dvěma nebo čtyřmi reproduktory, 
můžete ovládat i pod volantem. Systém 
disponuje technologií prostorového 
rozložení zvuku a inovativním softwa-
rem pro zpracování zvuku. Díky tomu 
nabízí vůz všem cestujícím příjemnou 
atmosféru a vysokou kvalitu poslechu. 
Pro snadné telefonování můžete využít 
Connecting Box, který je dostupný 

v závislosti na úrovni výbavy. Obsa-
huje zásuvku typu Jack, konektor 
USB a hands free sadu s technologií 
Bluetooth™. To Vám umožní připojit 
MP3 přehrávač nebo USB klíč a pou-
žívat kompatibilní mobilní telefon při za-
chování těch nejlepších bezpečnostních 
podmínek.

ELEGANCE PODMÍNKOU, 
KOMFORT NUTNOSTÍ

ˇ
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Se svým prostorným interiérem je 
vůz Citroën C-Elysée stvořený nejen 
pro všechny Vaše potřeby, ale také 
pro potřeby celé rodiny. Sedadla byla 
navržena v souladu s pěti nezbytnými 
požadavky: jedná se o důraz na 
design, pohodlí, snadnou údržbu, 
odolnost a praktičnost.
Sedadlo řidiče je výškově nastavitelné; 
zadní lavice může být dělená v poměru 
2/3 – 1/3, sklopení je přitom velmi 

snadné a intuitivní. To umožňuje velkou 
modularitu, díky níž značně rozšíříte 
celkový úložný prostor. Zavazadlový 
prostor s objemem 506 litrů je snadno 
přístupný, praktický a neuvěřitelně pros-
torný. Zahrnuje také odkládací pros-
tor pod podlahou o objemu 20 litrů, 
který je ideální pro uskladnění menších 
předmětů. Citroën C-Elysée nabízí ce-
lou řadu originálních doplňků, které 
jsou k dispozici z nabídky Příslušenství. 

Mezi jinými i střešní nosiče, které Vám 
usnadní přepravu objemnějších zava-
zadel.

VNITŘNÍ PROSTOR: 
PROSTOR SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
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Komfort také znamená mít vždy po 
ruce to, co právě potřebujete. Z tohoto 
hlediska naleznete ve voze Citroën 
C-Elysée velké množství důmyslných, 
užitečných a snadno přístupných od-
kládacích prostor. Cestujícím vpředu 
je k dispozici uzavíratelná odkládací 
přihrádka spolujezdce, která bez 
obtíží pojme drobné předměty běžné 
potřeby. Stejně praktické jsou i úložné 
prostory v předních dveřích či odkládací 

schránka v přední loketní opěrce. Ces-
tující vzadu si mohou odložit drobné 
předměty do úložných kapes na zadní 
straně předních sedadel.

MNOŽSTVÍ DŮMYSLNÝCH 
ODKLÁDACÍCH PROSTOR
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NA CESTÁCH I VE MĚSTĚSTEJNĚ POHODLNÝ 
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Citroën C-Elysée představuje nové motory, které byly 
vyvinuty s cílem optimalizovat výkon, spotřebu a zajistit 
odolnost i v těch nejobtížnějších podmínkách provozu. 
Základní benzinový motor 1.2 VTi 72 nové generace je 
k dispozici v kombinaci s manuální nebo s 5-st. pilotovanou 
převodovkou. Řadu bezinových motorů doplňuje nový motor 
1.6 VTi 115, jenž nabízí manuální nebo automatickou 
převodovku. Citroën C-Elysée je k dostání i s osvědčeným 
dieselovým motorem 1.6 HDi 92, u nějž jsou vynikající 
výkon a nízká spotřeba paliva samozřejmostí.
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CESTUJTE V NAPROSTÉM BEZPEČÍ -  
ABS - ESP (ELECTRO
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Bezpečnost je pro Citroën C-Elysée 
nejvyšší prioritou, stejně jako 
příkladné jízdní vlastnosti. Vůz je 
vybaven systémem ABS (Anti Bloc-
king System), který v kombinaci 
s účinným brzdovým systémem, regu-
luje v případě potřeby brzdový tlak, 
aby nedošlo k zablokování kol a byla 
tak zachována přilnavost vozidla k vo-
zovce. Elektronický brzdový asistent 
(EBA) doplňuje tyto bezpečnostní 
technologie. Systém okamžitě vyvine 

maximální brzdový výkon v případě 
prudkého sešlápnutí brzdového 
pedálu a zkrátí tak brzdnou vzdále-
nost. Zároveň dojde k samočinné 
aktivaci výstražných světlometů, které 
upozorní řidiče jedoucí za vozidlem. 
Systém ESP (Electronic Stability Pro-
gram) umožňuje v rámci fyzikálních 
zákonů stabilizovat dráhu vozidla. 
Bezpečnostní výbavu doplňují čelní 
a boční airbagy, jež zajistí cestujícím 
na předních sedadlech lepší ochranu 

v případě nárazu. Navíc může být 
Citroën C-Elysée vybaven obvodovým 
alarmem poskytujícím ochranu proti 
krádeži či vloupání.
Vaše ratolesti ocení dětskou sedačku 
Kiddy Comfort Pro určenou pro děti 
od 9 do 36 kg, která je k dispozici 
v rámci nabídky Příslušenství.

TRONIC STABILITY PROGRAM) - ELEKTRONICKÝ BRZDOVÝ ASISTENT
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Citroën C-Elysée představuje elegantní 
a prostorný sedan plný drobných tech-
nologií, které Vám usnadní cestování 
a přispějí k větší radosti z jízdy. Pro 
pohodlné a klidné řízení je zde tem-
pomat a omezovač rychlosti, který 
můžete během jízdy snadno aktivo-
vat. Omezovač rychlosti umožní, aby 
vůz nepřesáhl řidičem stanovenou 
rychlost. Funkci lze deaktivovat prud-
kým sešlápnutím plynového pedálu. 

Tempomat udržuje rychlost zvolenou 
řidičem bez nutnosti použít plynový 
pedál. Funkci lze automaticky vypnout 
sešlápnutím brzdového pedálu, spojky 
nebo manuálně pomocí ovladače. 
Samozřejmostí je i elektrický posilovač 
řízení a dálkové ovládání centrálního 
zamykání s možností samostatného 
odemknutí zavazadlového prostoru. 
Vůz může být vybaven také elektricky 
ovládanými a vyhřívanými vnějšími 

zpětnými zrcátky či elektricky ovládaný-
mi okny zadních dveří s možností 
jejich deaktivace za pomoci tlačítka 
umístěného na centrální konzoli.

VELKÝ SEDAN 
PLNÝ MALÝCH PŘEKVAPENÍ
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CITROËN C-ELYSÉE ATTRACTION:
ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných 
světlometů při prudkém brzdění – Bezpečnostní pásy vpředu 
s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu a 3x 
bezpečnostní tříbodové pásy vzadu – 2x bezpečnostní úchyty 
ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na krajních sedadlech 
druhé řady – Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 
s možností samostatného odemknutí zavazadlového prostoru 
– Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností 
odpojení airbagu spolujezdce – Denní svícení – Elektricky 
ovládaná okna předních dveří – Elektrický posilovač řízení – 
ESP + ASR – Látkové čalounění Cubisa – Ocelové disky kol 
15” s okrasnými kryty kol “Whaletail” – Odkládací přihrádka 
v zavazadlovém prostoru o objemu 20 litrů – Palubní 
počítač, otáčkoměr – Plnohodnotné náhradní ocelové kolo 
– Uzavíratelná odkládací přihrádka spolujezdce – Výškově 
nastavitelné opěrky hlavy vpředu – Výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče – Výškově nastavitelný volant – Zásuvka 12V 
mezi předními sedadly.

CITROËN C-ELYSÉE TENDANCE:
Citroën C-Elysée Attraction +
Dekor palubní desky a centrální konzole Tungstene – 
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka – 
Klimatizace, pylový fi ltr – Kryty vnějších zpětných zrcátek 

a kliky dveří v barvě karoserie – Látkové čalounění Birdy 
– Ocelové disky kol 15” s okrasnými kryty kol “Astérodea” 
– Osvětlení zavazadlového prostoru – Plnohodnotné 
náhradní ocelové kolo – Přední mlhové světlomety – Rádio 
s přehrávačem CD / MP3 s integrovaným displejem – 
Sklopná lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3 - 1/3 
– Ukazatel vnější teploty – Zapalovač

CITROËN C-ELYSÉE EXCLUSIVE:
Citroën C-Elysée Tendance +
Connecting Box se samostatným displejem – Dekor palubní 
desky a centrální konzole Sunsilver – Hliníkové disky kol 
15” “Tuorla” – Chromovaná lišta na předním nárazníku 
a chromované lišty okenního rámu – Klimatizace s digitálním 
displejem s výdechy pro druhou řadu sedadel, pylový fi ltr 
– Kožený volant – Kožená hlavice řadicí páky (jen pro 
verze s manuální převodovkou) – Látkové čalounění Waxe 
– Plnohodnotné náhradní ocelové kolo – Středová loketní 
opěrka pro přední sedadla s úložným prostorem – Tempomat 
+ omezovač rychlosti (jen pro motor 1.6 HDi 92)

VYBRANÉ PRVKY 
STANDARDNÍ VÝBAVY

Látka Cubisa černá (1)

Látka Waxe tmavá (1)

Okrasný kryt 
Astérodea 15” 

Modrá Kyanos (M)

Šedá Shark (M)

Černá Onyx

Bílá Banquise

Modrá Teles (M)Šedá Aluminium (M) Písková Nocciola (M)

Okrasný kryt 
Whaletail 15” 

Hliníkový disk 
Tuorla 15”

Hliníkový disk 
Boston 16”

Látka Birdy tmavá (1)

Látka Waxe světlá (1)

Látka Birdy světlá (1)

(1) a jiné doplňkové materiály

(M): metalický lak                     Metalický lak a barva Černá Onyx jsou k dispozici za příplatek.
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TECHNOLOGIE 
VE SLUŽBÁCH 
VAŠÍ BEZPEČNOSTI VŽDY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Abyste mohli cestovat v naprostém bezpečí, Citroën C-Elysée Vám nabízí mimo jiné následující 
prvky aktivní i pasivní bezpečnosti:

AIRBAG: Airbag je složený vzduchový vak z polyamidu. Senzor zrychlení zaznamenává míru 
zpomalení vozidla. Jakmile je hodnota přípustného zpomalení překonána (v případě nárazu), 
dojde k výbuchu patrony. Ta hořením uvolňuje plyn (dusík), jenž naplní zmíněný vak. Nafouknutý 
airbag, který již splnil svou funkci, se v několika milisekundách sám vyfoukne.

ABS: Systém ABS (Anti Blocking System) upravuje automaticky brzdný tlak, aby nedošlo 
k zablokování kol a byla tak zachována přilnavost vozidla k vozovce.

EBD: Elektronický rozdělovač brzdného účinku vyvažuje s využitím systému ABS brzdný tlak mezi 
zadními koly tak, aby byla zaručena maximální účinnost brzdného systému za všech podmínek.

EBA: Elektronický brzdový asistent okamžitě vyvine maximální brzdný výkon, jestliže řidič prudce 
stlačí brzdový pedál, a zkrátí tak brzdnou vzdálenost v případě kritické situace. Zároveň dojde 
k samočinné aktivaci výstražných světlometů.

ESP: Systém ESP (Electronic Stability Program) umožňuje v rámci fyzikálních zákonů stabilizovat 
dráhu vozidla při průjezdu zatáčkou automatickou korekcí brzdění a otáček motoru, jestliže má 
vozidlo tendenci k přetáčivosti nebo nedotáčivosti.

Tempomat a omezovač rychlosti: Tempomat udržuje rychlost zvolenou řidičem bez nutnosti 
použít pedál akcelerace a bez ohledu na profi l silnice. Jeho deaktivace se provede automaticky 
při sešlápnutí brzdového či spojkového pedálu nebo manuálně pomocí ovladače. Omezovač 
rychlosti umožňuje nastavit maximální rychlost, která nemá být překročena. Funkce omezovače 
je deaktivována prudkým sešlápnutím plynového pedálu.

SPOTŘEBY A EMISE CO2 (normy CEE 1999-100)*

Motory 
Městský 
provoz 

(l/100 km)

Mimoměstský
provoz 

(l/100 km)

Smíšený 
provoz 

(l/100 km)

Emise CO2 
(g/km)

1.2 VTi 72
Pneumatiky 15" 7,0 4,3 5,3 124
Pneumatiky 16" 6,9 4,2 5,2 119

1.6 VTi 115
Pneumatiky 15" 8,8 5,3 6,5 151
Pneumatiky 16" 8,7 5,1 6,4 148

1.6 VTi 115 AT
Pneumatiky 15" 10,0 5,6 7,3 168
Pneumatiky 16" 10,0 5,5 7,1 164

1.6 HDi 92
Pneumatiky 15" 4,8 3,7 4,1 108
Pneumatiky 16" 4,8 3,7 4,1 108

22 CZ

*Uvedené údaje se mohou měnit. Nejaktuálnější hodnoty naleznete na stránkách www.citroen.cz.

Výše uvedené spotřeby paliva odpovídají hodnotám homologovaným podle předpisů platných pro všechny výrobce a všechny vozy prodávané v Evropě. Tyto hodnoty jsou získávány 
za přesně stanovených zkušebních podmínek (teplota, hmotnost, vlastnosti zkušebního zařízení, atd.) a na rovné vozovce. Reálné podmínky provozu, atmosférické podmínky, stav 
naložení vozu, styl řízení, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i bez zátěže), časté využívání klimatizace a/nebo topení či celkový technický stav vozu mohou zapříčinit, 
že budou reálné hodnoty spotřeby odlišné od spotřeb ofi ciálně homologovaných.
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SMLOUVY A ZÁRUKY CITROËN

SMLOUVY CITROËN
• Prodloužená záruka - CITROËN EssentialDrive
12, 24 nebo 36 měsíců (40 000 - 150 000 km) prodlouženého 
zabezpečení proti nepředvídaným výdajům.
Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
CITROËN ASSISTANCE 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• Pravidelné prohlídky - CITROËN IdealDrive
36, 48 nebo 60 měsíců (30 000 - 150 000 km) dokonalé péče 
o Vaše vozidlo.
Prodloužená záruka.
Pravidelné prohlídky (materiál a práce předepsané výrobcem).
CITROËN ASSISTANCE 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• Servis a údržba - CITROËN FreeDrive
Po dobu až 5-ti let (až do 150 000 km) se kompletně postaráme 
o Vaše vozidlo. Rozpočet na jeho provoz budete mít dokonale pod 
kontrolou.
Prodloužená záruka.
Pravidelné prohlídky (materiál a práce předepsané výrobcem).
Díly podléhající opotřebení (s výjimkou pneumatik).
ASSISTANCE PREMIUM - rozšířená asistenční služba 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu.

ZÁRUKY
• Základní záruka
2 roky bez omezení počtu ujetých km.
Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
CITROËN ASSISTANCE 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• Záruka proti prorezivění
12 let pro osobní vozy.
5 let pro užitkové vozy.
• Záruka na lak
3 roky pro osobní vozy.
2 roky pro užitkové vozy.

SLUŽBY
• CITROËN Chrono servis
Bez nutnosti objednání předem, okamžité převzetí Vašeho vozu 
pro veškeré běžné zásahy: výměna oleje, pneumatik, brzdy, výfuk, 
tlumiče, doplňky, apod. za paušální ceny
• Předběžná technická kontrola
Příprava Vašeho vozu na povinnou technickou kontrolu, záruka jejího 
úspěšného průběhu.
• Náhradní vozy
Nabízíme Vám zapůjčení vozů za preferenční cenu po dobu pobytu 
Vašeho vozu v servisu.
• Posouzení klimatizace
Prověření důležitých částí Vašeho klimatizačního systému za paušální
cenu.
• Roční prohlídka pro klid a pohodu
Zjednodušená kontrola vozu mezi pravidelnými intervaly, máte jistotu,
že je Váš vůz stále v dobré kondici.

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4
Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Defi nice 
vozidel CITROËN, prodávaných v EU, se v jednotlivých členských 
zemích může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých 
modelů výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu „Technické 
parametry“. Informace o modelech a jejich parametrech odpovída-

jí jejich defi nici v době výtisku tohoto dokumentu; nemohou být 
považovány za smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo 
měnit bez předchozího upozornění charakteristiky představených 
modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat tento doku-
ment. Soubor prvků výbavy popsaných v této brožuře představuje 
veškerou technologii použitou u modelu Citroën C-Elysée. Tyto 
prvky mohou být součástí standardní nebo doplňkové výbavy dle 

úrovně výbavy vozidla. AUTOMOBILES CITROËN potvrzuje, že v 
souladu s ustanoveními směrnice EHK č. 2000/53 CE ze dne 
18. září 2000, týkajícími se vozidel po ukončení životnosti, plní 
směrnicí stanovené cíle a že při výrobě produktů, které prodává, 
jsou používány recyklovatelné materiály. Zobrazené barevné 
odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika 
neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu 

byla věnována velká péče, jestliže se však domníváte, že obsahuje 
chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit. Pro získání bližších 
informací nás kontaktujte na Infolince 222 352 277 nebo na 
adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o Službách 
CITROËN se obraťte na prodejní místa naší sítě v ČR. CITROËN 
ASSISTANCE: 800 10 12 10. Bezplatné volání v rámci ČR.
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE
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