
NOVÝ citroËn C-ElyséE 
Úroveň  
výbavy Motor cena (Kč) Akční sleva  

(Kč) (*)
Akční cena  

(Kč) (1)

FEEl 1.5 BlueHDi 100 S&S MAn6 366 500 56 600 309 900
sHINE 1.5 BlueHDi 100 S&S MAn6 381 500 61 600 319 900

(1)  Akční ceník s platností od 1. 12. 2019. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 12. 2019 a předané do 4. 1. 2020 nebo do vyprodání zásob. 
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na ceny vozů objednávaných do výroby se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN. 
Konkrétní nabídku Vám zašle nebo potvrdí Váš autorizovaný prodejce. Akce platí pouze u participujících prodejců CITROËN na území ČR. 

* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. 

>   Exkluzivní financování CITROËN PRIVIlEGE (*) s finančním bonusem 
10 000 Kč vč. DPH z Akční ceny (1) vozu. Ideální volba s možností nízké 
anebo nulové akontace, s délkou financování od 1 roku až do 6 let bez 
jakýchkoliv poplatků za uzavření smlouvy.

>   Prodloužená značková záruka EssentialDrive (*) na 5 let nebo 60 000 km 

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz
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NOVÝ citroËn C-ElyséE 

StAnDArDní výBAvA

Feel

SHine = Feel+

>  Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností 
odpojení airbagu spolujezdce

>  Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým 
předpínačem a omezovačem tahu

>  3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu
>  Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozepnutí 

bezpečnostního pásu řidiče
>  Výškově nastavitelné opěrky hlavy vpředu
>  Výškově nastavitelné opěrky hlavy v zadu
>  2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské 

sedačky na krajních sedadlech druhé řady
>  Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru 

za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní 
nehody)

>  ABS + EBD (rozdělovač brzdného účinku) + EBA 
(podpora brždění v krizové situaci) + samočinná 
aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění

>  ESP + ASR (elektronický stabilizační a protikluzový 
systém)

>  Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
>  Elektrický posilovač řízení

>  Ukazatel řazení rychlostních stupňů
>  Palubní počítač, otáčkoměr
>  Ukazatel vnější teploty
>  Tempomat + omezovač rychlosti
>  Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností 

samostatného odemknutí zavazadlového prostoru
>  Elektricky ovládaná okna předních dveří
>  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
>  Výškově nastavitelný volant
>  Klimatizace, pylový filtr
>  Vyhřívání zadního okna
>  Přední mlhové světlomety
>  Denní LED světlomety
>  Osvětlení interiéru
>  Osvětlení zavazadlového prostoru
>  Protisluneční clony s kosmetickým zrcátkem na straně 

spolujezdce
>  Rádio RD45 s přehrávačem CD / MP3 (samostatný 

displej, mono-tuner, AM/FM, RDS, přehrávač CD, 
4x repro, zásuvka typu jack a USB), Bluetooth (hands 
free, ovládání pod volantem, integrovaný mikrofon)

>  Sklopná lavice ve druhé řadě dělená v poměru  
2/3 - 1/3

>  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
>  Látkové čalounění
>  Nemetalická barva Bílá BANQUISE
>  Zásuvka 12V mezi předními sedadly 

- není k dispozici spolu s Popelníkem
>  Uzavíratelná odkládací přihrádka spolujezdce
>  Odkládací kapsy na zadní straně opěradel předních 

sedadel
>  Odkládací přihrádka v zavazadlovém prostoru 

o objemu 20 litrů
>  Odkládací a úložné prostory v předních dveřích, 

centrálním panelu palubní desky
>  4 ocelové disky, pneumatiky 185/65 R15, okrasné 

kryty kol “Astérodea”, sada pro bezdemontážní 
opravu defektu pneumatiky 

>  Pack Look - FEEL: přední a zadní nárazníky, kryty 
vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě 
karoserie, stojky zpětných zrcátek a lišta okenního 
rámu v černé barvě

> Elektricky ovládaná okna zadních dveří
>  Kožený volant
>  Klimatizace s digitálním displejem s výdechy 

pro druhou řadu sedadel, pylový filtr

>  Středová loketní opěrka pro přední sedadla 
s úložným prostorem

>  4 ocelové disky kol, pneumatiky 195/55 R16, 
okrasné kryty kol “3D”, sada pro bezdemontážní 
opravu defektu pneumatiky 

>  Pack Look Shine: přední a zadní nárazníky, 
kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě 
karoserie, chromovaná lišta na předním nárazníku 
a chromované lišty okenního rámu, stojky zpětných 
zrcátek v černé barvě

oKrASné Kryty Kol A DiSKy z leHKýcH Slitin

tecHnicKé pArAMetry

WHAletAil
okrasný kryt 15”

AStéroDeA
okrasný kryt 15”

3D
okrasný kryt 16”

tuorlA
Hliníkové disky 15”

SAn DieGo
Hliníkové disky 16”



NOVÝ citroËn C-ElyséE 

příplAtKová výBAvA
> pASivní BezpečnoSt FEEl sHINE
Obvodový alarm s druhým dálkovým ovládáním AB11 – 9 000
 

> řízení A JízDní inForMAce
Zadní parkovací asistent  
- zahrnuje rádio RD45 UB01 6 000 6 000

Zadní parkovací kamera 
- zahrnuje Dotykový displej 7" a Zadní parkovací asistent UB09 19 000 19 000

 

> KoMFort
Elektricky ovládaná okna zadních dveří LE03 5 000
Vyhřívaná spodní část čelního skla  
- zahrnuje vyhřívaná přední sedadla 
(není k dispozici se světlým odstínem čalounění)

LW02 8 500 8 500

Klimatizace s digitálním displejem s výdechy pro druhou řadu sedadel, pylový filtr RE02 5 000
 

> AuDioSyStéMy A nAviGAce
Dotykový displej 7” (Rádio, AM/FM, RDS, MirrorLink, Wifi, konektor USB) WLL8 9 000 9 000
Navigační systém 3D v češtine s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním a 5 letou aktualizací  
zdarma v Dotykovém displej 7” (Rádio, AM/FM, RDS, MirrorLink, Wifi, konektor USB) WLL9 20 000 20 000

Paket NAV - Navigace + Parkovací Kamera (WLL9+UB09) J3FJ – 30 000
 

> SeDADlA A čAlounĚní
Vyhřívaná přední sedadla 
(není k dispozici se světlým odstínem čalounění) NA01 6 000 6 000

Středová loketní opěrka pro přední sedadla s úložným prostorem JB04 4 000
Kombinované čalounění Látka Spy & kůže Claudia
- zahrnuje vkládané velurové koberečky, chromovanou lištu u zadní registrační značky 04FX – 14 000

 

> vAriABilitA A oDKláDAcí proStory
Popelník a zapalovač cigaret AD01 3 000 3 000
 

> KolA
4 ocelové disky, pneumatiky 185/65 R15, okrasné kryty kol "Astérodea" EHBQ –
4 ocelové disky, pneumatiky 185/65 R15, okrasné kryty kol "Astérodea", náhradní ocelové kolo R15,  
pro 1.6 BlueHDi 100 náhradní dojezdové kolo 

ZH39 
ZH38 3 000 –

4 ocelové disky kol, pneumatiky 195/55 R16, okrasné kryty kol "3D", ZH40 4 000
4 ocelové disky kol, pneumatiky 195/55 R16, okrasné kryty kol "3D", náhradní ocelové kolo R15,  
pro 1.6 BlueHDi 100 náhradní dojezdové kolo 

ZHEN 
ZH41 7 000 3 000

4 hliníkové disky kol Tuorla, pneumatiky 185/65 R15, ZH74 12 000 8 000
4 hliníkové disky kol Tuorla, pneumatiky 185/65 R15, náhradní ocelové kolo R15,  
pro 1.6 BlueHDi 100 náhradní dojezdové kolo 

ZH75 
ZH6S 15 000 11 000

4 hliníkové disky kol SAN DIEGO, pneumatiky 195/55 R16, ZH43 16 000 12 000
4 hliníkové disky kol SAN DIEGO, pneumatiky 195/55 R16, náhradní ocelové kolo R15,  
pro 1.6 BlueHDi 100 náhradní dojezdové kolo 

ZH1L 
ZH44 19 000 15 000

Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky
 

> eleGAnce
Pack Look Chrome: přední a zadní nárazníky, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, 
chromovaná lišta na předním nárazníku a chromované lišty okenního rámu, stojky zpětných zrcátek  
v černé barvě

GV04 6 000

Černá barva Onyx 0NXY 13 500 13 500
Metalický lak 0MM0 13 500 13 500
 

> AKční nABíDKA
Paket Style: Zadní parkovací asistent, Pack Look Chrome (UB01+GW04)
- Akční cenu paketu nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele  J3EW 12 000 –

 = standard   – = nelze objednat



Doporučené ceny v Kč s DpH platné od 1. 12. 2019. 

C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou.  
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

> Motor 1.5 BlueHDi 100 S&S MAn6
Zdvihový objem v cm3 1499
Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3
Max. výkon v kW (k CEE)  
při ot/min

75 (102)
3500

Max. točivý moment v Nm CEE 
při ot/min

254
1750

Emisní norma Euro 6.2 Evap
Technologie Stop&Start

> převoDy, řízení
Převodovka Manuální
Počet převodových stupňů 6
 
> pneuMAtiKy
Pneumatiky* 185/65 R15,  

195/55 R16                     
 
> oBJeMy
Počet míst 5
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3 506
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly až ke stropu v dm3 604
 
> HMotnoSt (v kg)
Provozní hmotnost (1) 1165
Užitečná hmotnost (2) 425
Největší povolená hmotnost 1590
Maximální hmotnost přívěsu      nebržděného / 

bržděného (3)
580

1010
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 2340
Maximální zatížení střešního nosiče 55
 
> provozní vlAStnoSti (pouze řidič)
Max. rychlost v km/h 189
1000 m s pevným startem v sekundách 32,6
Z 0 na 100 km/h v sekundách 10,8
 
> SpotřeBA - cyKluS neDc
Městský provoz (l/100 km) 4,8
Mimoměstský provoz (l/100 km) 3,4
Smíšený provoz (l/100 km) 3,9
Emise CO2 (g/km) 104
 
> oBJeM pAl. náDrŽe (v litrech)
Bezolovnatý benzin –
Motorová nafta 45
 

NOVÝ citroËn C-ElyséE 

tecHnicKé pArAMetry

Spotřeba paliva uvedená v tabulce odpovídá hodnotám, které jsou certifikované Evropskou Unií a jsou v souladu s evropskými předpisy vztahujícími se na všechny výrobce osobních automobilů prodávaných v Evropě.
Uvedené hodnoty Vám umožní porovnat vozidla a pomohou Vám s výběrem.

• Spotřeba ve městě je získána testováním vozidla na 4 km dlouhé trase vedoucí centrem města.
• Mimoměstské spotřeby bylo dosaženo v testu na 7 km dlouhé trati mimo městskou aglomeraci.
• Kombinovaná spotřeba odpovídá kombinaci spotřeby ve městě a mimo město, tedy na kombinované 11 km dlouhé trati.

Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.) a profil testovacího řidiče odpovídá klidné jízdě (dle metodiky NEDC,  
zjištěno přepočtem z jízdního cyklu WLTP). Zhoršené povětrnostní podmínky, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění  
nebo technický stav vozidla, to vše může vést k rozdílné spotřebě oproti uvedeným hodnotám.

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném vybavení na přání. (2) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností.  
(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy. 
*  Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici 

žádný alternativní rozměr.



CITROËN FINANCIAl sERVICEs

OPERATIVNí lEAsING PRO sOuKROmé OsOby

RElAX Operativní leasing
> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 24, 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GAP v ceně

RElAX Plus Full service leasing
> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 24, 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GAP v ceně
> Asistenční služba v rámci Eu, až 4 dny náhradní vůz zdarma
> servisní náklady i sada zimních pneumatik v ceně
> Dálniční známka pro ČR v ceně
> servisní náklady smlouvou FREEDRIVE

mODElOVá VERzE 
(pro jiné verze/výbavu kontaktujte autorizovaného 
dealera CITROËN)

sPláTKy VOzu

lEAsING 48 m / 80 000 km 36 m / 60 000 km 24 m / 40 000 km

C-ElyséE FEEl 1.5 blueHDi 100 s&s mAN6
RElAX od 5 059 Kč od 5 505 Kč od 6 878 Kč

RElAX Plus od 6 776 Kč od 7 031 Kč od 8 384 Kč

Platnost podmínek:
> výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy při složení 10% akontace;
>  nabídka RELAX a RELAX PLUS platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 , 36 nebo 48 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
> podléhá schválení bonity klienta ze strany leasingové společnosti;
> C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
> zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
> v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným dealerem CITROËN.

* Verze plnící emisní normu Euro 6.2, pouze skladové vozy


