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BULUŞMASI

Citroën C-Elysée karakterini; hatlarının ve hacminin 
uyumu, zarafetini ve sağlamlığını kanıtlayan kaslı ve 
modern tasarımı, huzur ve konfor sağlayan
teknolojisiyle ortaya koyuyor. Ön yüzünde bulunan
kaslı hatları sayesinde geniş krom imzası ön plana
çıkıyor. Geniş hatları, yüksek ve geniş araç gövdesi 
heybetini öne çıkaran bir şekil oluşturuyor. 
Mükemmel yol tutuş, geniş yaşam alanı ve konfor 
ekipmanlarıyla, C-Elysée farkını gösteriyor.



… TÜM YOLLARDA

Uzun dingil mesafesi, geniş ön ve arka alan ile
Citroën C-Elysée şehir ve şehirlerarası 
yolculuklarında güvenli bir sürüş için mükemmel 
bir yol tutuş sağlar. Tüm dünyada 4 milyon 
kilometre, tüm sürüş şartlarında test edilerek ve
en küçük detaylar düşünülerek uzun yıllar 
kullanıma uygun olarak tasarlanan dayanıklı 
ve güçlü bir otomobil olan C-Elysée konfor ve 
işlevsellik açısından da yolculara eşsiz bir ortam 
sunuyor. Aynı zamanda geniş hacmi ile
5 yolcuyu ve bagajlarını rahatlıkla taşıyabiliyor.



 VE TÜM ŞARTLARDA… TÜM YOLLARDA



VE ŞIK BİR SEDANGENİŞ



Citroën C-Elysée, cömert boyutları sayesinde
iç mekanda da konforlu bir yolculuk sunacak.
Ön koltuktaki yolcular kadar, arka koltuktaki
yolcular da segmentinde referans olan diz 
mesafesi ile en üst seviye konfora sahip olacak. 
Geniş iç mekanda, rahat bir ortamın yanı sıra 
şık dekore edilmiş gösterge paneli de tüm 
donanım seviyelerinde bulunmaktadır.
Kullanılan malzemelerin hepsi C-Elysée’nin 
şık karakteri, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı 
için büyük bir özenle seçildi. İncelik ve zarafet 
araçtaki tüm koltuklarda hissediliyor.







TÜM TESTLERİ

Citroën C-Elysée, aşırı sıcak, dondurucu 
soğuk, kar, fırtına gibi tüm ciddi hava 
koşullarına uygun olarak tasarlandı.
Tozlanmayı ve parazit sesleri engellemek 
için, kapılarda çift cam fitili bulunuyor. 
Malzemeleri seçerken kalite ve dayanıklılık 
konusuna gösterilen özen kadar aynı 
zamanda estetik görünüşe de önem verildi.



BAŞARIYLA GEÇMİŞ BİR GÜÇ 





Yolculara ve sürücüye rahatlık sağlayan 
modern ve teknolojik ekipmanlarla 
donatılmış olan Citroën C-Elysée, 
tüm şartlarda, yüksek konfor sunar. 
Üstün mühendislikle tasarlanan klima, 
arka koltuktaki yolculara kadar havayı 

eriştiren üst düzey güçlü bir sistem ile 
çalışır. Diğer yandan, iç mekanı tekrar 
ısıtmak ve tekrar soğutmak için dolaşım
eylemini güçlendirmek amacıyla
elektrik ısıtmalı rezistanslar özenle
yerleştirilmiş. USB ve Bluetooth özellikli 

sesin eşit dağılımını sağlayan özel ses 
sistemi, araç içinde huzurlu bir ortam 
yaratırken müzik dinlemeyi gerçek 
bir zevk haline getiriyor. Bluetooth 
telefon kitiyle araç kullanırken telefonla 
konuşmak artık daha güvenli...

TAM BİR KONFOR İÇİN
USTA TASARIM



Geniş iç mekanı sayesinde, Citroën 
C-Elysée, sizin ve ailenizin tüm 
ihtiyaçlarını karşılar. Koltuklar 5 temel 
özellik dikkate alınarak hazırlandı:
Tasarım, konfor, dayanıklılık, kullanışlılık
ve koruma. 2/3 - 1/3 oranında 
rahatlıkla katlanabilir arka koltuklar 

sayesinde yüksek hacimli ve uzun 
eşyaların rahatl ıkla taşınması 
hedeflendi. Citroën C-Elysée’nin 
sınıfında referans kabul edilebilecek 
boyuttaki 506 litre bagaj hacmi ise, 
kolayca yükleme yapılması açısından 
oldukça pratiktir.

Döşemelerin altında bulunan 20 litrelik
saklama alanı, küçük nesneleri koymak
için ideal. Citroën C-Elysée için özel 
olarak geliştirilen geniş bir aksesuar 
gamı da mevcut. Tavan barları, çok 
hacimli ve çok yer tutan bagajlarınızın 
taşınmasını kolaylaştırır.

İSTEKLERİNİZE GÖRE UYARLANMIŞ
İÇ MEKAN



ZEKİCE TASARLANMIŞ 
YERLEŞİM ALANLARI
Konfor, her zaman ihtiyacımız olan bir 
şey. Bu bakış açısıyla, Citroën C-Elysée 
kolay ulaşılabilir, kullanışlı ve akıllı 

alanlar sunar. Günlük kullanılan eşyaları 
el altında saklamak için ön kapılardaki 
eşya saklama gözleri, torpido gözü ve 

ön koltukların arkasındaki cepler gerekli 
fonksiyonelliği sağlar.



GELİŞTİRİLMİŞ MOTOR
SEÇENEKLERİ

KONFOR VE SÜRÜŞ KEYFİ İÇİN



GELİŞTİRİLMİŞ MOTOR
SEÇENEKLERİ

Citroën ciddi kullanım şartlarında bile süreklilik,
yakıt tüketimi ve performans açısından daha da
iyileştirilmiş motorlar geliştirdi.
Yeni nesil 72HP VTi benzinli motorda manuel veya 
5 ileri otomatikleştirilmiş şanzıman seçeneği mevcut. 
Diğer yeni benzinli motor seçeneği olan 115 VTi  
manuel veya tam otomatik vites seçeneğiyle benzinli 
gamını tamamlıyor. Citroën C-Elysée, bugüne kadar 
6 milyondan fazla üretilmiş olan 92HP HDi
dizel motoruyla yakıt tüketimini akıllıca kontrol eder.



     
   

 C I T R O Ë N  T E K N O L O J İ S İ Y L E
 Ü S T Ü N  S Ü R Ü Ş  K E Y F İ  Y A Ş A Y I N



Güvenlik: Citroën C-Elysée öncelikli olarak 
yüksek seviyede güvenlik sunar. ABS, Acil 
Fren Destek Sistemi (EBA), Elektronik 
Fren Güç Dağılımı(EBD), Elektronik 

Stabilite Programı (ESP) gibi aktif güvenlik 
sistemleri sayesinde rahat, huzurlu ve 
keyifli sürüş sağlar.
Ayrıca iki ön ve iki yan olmak üzere             

4 hava yastığı ile, şok anında yolcular için 
koruma sağlar. Isofix bağlantısı ile çocuk 
koltuklarının aracın içinde montajı kolay, 
ve küçüklerin güvenle yolculuğunu sağlar.

 Ü S T Ü N  S Ü R Ü Ş  K E Y F İ  Y A Ş A Y I N



Dayanıklılıkla zarafetin mükemmel 
birl ikteliğini sağlayan Citroën 
C-Elysée’nin içinde olmaktan 
keyif yaşatan çeşitli ekipmanlar da 
unutulmadı. Tüm seyahatiniz boyunca, 
konforlu ve kesintisiz bir sürüş için, hız 
sınırlandırıcı büyük bir rahatlık sağlar. 
Hız sınırlandırıcı, sürücüye geçmemesi 
gereken bir hız limiti programlamasına 

izin verir. Gaz pedalı üzerine  bir 
baskı yapılmadığı sürece bu hız sınırı 
aşılmayacaktır. Hız sınırlandırıcı, 
herhangi bir işlem yapılmasına gerek 
olmadan hızı sabitler. Debriyaj veya fren
pedalına basıldığında otomatik olarak 
bağlantı kesilir. Görüntü destekli 
arka park sensörü ile de park etmek 
artık daha kolay. Kullanıma daha 

fazla kolaylık sağlamak için, uzaktan 
kumandalı merkezi kilitleme düğmesine 
üçüncü bir düğme, bagaj açma 
fonksiyonu eklenmiştir. Aynı zamanda, 
elektrikli arka camlar ve elektrikli, ısıtmalı 
yan aynalar da araca daha fazla konfor 
katıyor…

KÜÇÜK DETAYLAR 
BÜYÜK BİR SEDAN RAHATLIĞI 
YAŞATIR
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Körfez Mavi (M) Siyah (M)

Uzay Gri (M) Beyaz (O) (M) Metalik, (O) Opak

Gümüş Gri (M) Vizon Gri (M)Fırtına Mavi (M)

Koyu Döşeme
Attraction

Koyu Döşeme
Confort

Açık Döşeme
Exclusive

Açık Döşeme
Confort

Koyu Döşeme
Exclusive

15” Alüminyum Alaşımlı Jant
Confort (Plus Paket)

15” Kapak
Attraction

16” Alüminyum Alaşımlı Jant
Exclusive

15” Kapak
Confort

DÖŞEMELER,
RENKLER VE JANTLAR



Yolculuklarınızda tam güvenlik için Citroën modelleri son nesil aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatılmıştır:
 
ABS (Anti-Lock Brake System): Tekerleklerin kilitlenmesini önleyici fren sistemi, gerekli durumda tekerleklerin blokajının engellenmesi amacıyla frenleme basıncını düzenleyen bir fren destek sistemidir ve ek olarak 
direksiyon kontrolünün korunmasını da sağlar.

EBA (Emergency Brake Assist): Acil fren destek sistemi, durma mesafesinin azaltılması amacıyla fren pedalına hızlı basılması durumunda fren basıncını anında artırır. Takip eden araçları uyarmak için flaşör lambalarını 
otomatik olarak devreye alır.

ASR (Anti-Spin Regulation): Tekerleklerin kaymasını önleyen anti patinaj sistemi, patinaj algılayıcılar tarafından teşhis edilir edilmez tekerlek veya tekerlekler düzenlenerek aracın kaygan zemin üzerindeki hareketini ve 
çekişin korunmasını sağlayan bir elektronik sistemdir.

ESP (Electronic Stability Program): Akıllı elektronik bir sistem olan elektronik stabilite programı, yol tutuş kaybı olması durumunda fiziki yasalar çerçevesinde motor tahrik veya fren sistemlerini yöneterek sürücü 
tarafından seçilen güzergâh üzerinde aracı kontrol eder.

Hız Sabitleyicisi (Cruise Control): Bu sistem, yol profili nasıl olursa olsun gaz pedalına gerek kalmaksızın aracın sürücü tarafından belirtilmiş sabit hızda kullanımını sağlar. Kumandaya tekrar basarak devre dışı bırakmak 
ya da debriyaj pedalına veya fren pedalına dokunarak devreden çıkartmak mümkündür. 

Hız Sınırlayıcısı: Bu sistem belirlenen maksimum hızın aşılmamasını sağlar. Hız ayarını sürücü seçer ancak gaz pedalına sonuna kadar basılmadıkça programlanan hız aşılmaz.

Belirtilen özellikler araçlara göre farklılık gösterebilir. İlgilendiğiniz aracın güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiler için teknik föyü inceleyiniz.

TEKNOLOJİ 
GÜVENLİĞİNİZİN HİZMETİNDE



CITROËN: SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Bu broşür, bilgi niteliğinde olup gerçeğinden farklılık gösterebilir. Taahhüt olarak kabul edilemez.

• CITROËN DESTEK: 7 GÜN / 24 SAAT
Citroën’iniz 7 gün / 24 saat Türkiye’nin her yerinde 
yol yardım hizmetiyle güvencede.

• CITROËN EXPRESS SERVICE 
Yağ, lastik, fren, egzoz, süspansiyon ve aksesuarla 
ilgili işlemlerinizde randevusuz hizmet.

• YEDEK CITROËN’İM
Atölyede aracınızla ilgili işlemler devam ederken 
işlerinizi aksatmamanız için alternatif ödeme 
seçenekleriyle kullanımınıza sunulan yedek araçlar.

• CITROËN ARTI GARANTİ
Üretici garantisi dışında Citroën Artı Garanti ile 
aracınız +1 veya +2 yıl / 150.000 kilometreye 
kadar güvence altında (Citroën Artı Garanti koşul ve 
ücretleri için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden 
ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz).

• S.Ö.Z. (SORUNSUZ – ÖZENLİ – ZAMANINDA)
Citroën 3 işgünü içerisinde onarımını tamamlayamadığı 
araç sahiplerine günlük 50 TL ödeme sözü veriyor 
(Citroën S.Ö.Z. uygulaması koşulları için Citroën 
Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden ayrıntılı bilgi temin 
edebilirsiniz).

• ÜRETİCİ GARANTİSİ: 2 YIL / SINIRSIZ KİLOMETRE
Citroën’iniz üretici kaynaklı gerçekleşecek tamir 
ve parça değişimleri için 2 yıl boyunca garanti 
altında (garanti koşulları için Citroën Yetkili Satıcı ve 
Servisleri’nden ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz).

• BOYA GARANTİSİ 
Binek araçlar için 3 yıl
Ticari araçlar için 2 yıl

• PASLANMAYA KARŞI GARANTİ
Binek araçlar için 12 yıl
Ticari araçlar için 5 yıl

CITROËN DIALOG
0212 359 63 63CITROËN FİNANS
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Fia tarafından açıklanan sonuçlara göre.
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