
15-Inch Alloy Wheels جنط 15 بوصة

Body Color Front & Rear Bumpers اكصدامات أمامية و خلفية بلون السيارة

Body Color Door Handles مقابض أبواب بلون السيارة

Chrome Insert on Front Bumper حلية كروم باالكصدام االمامي

Chrome Window Trims حلية كروم بزجاج االبواب

Power Steering باور ستيرينج

Front Fog Lights with DRL DRL فوانيس ضباب أمامية بخاصية

Front & Rear Power Windows زجاج كهربائي أمامي و خلفي

Power Adjustable Side Mirrors تعديل كهربائي للمرايات الجانبية

Central Locking by Remote Control غلق مركزي لألبواب

Rear Parking Sensors حساس ركن خلفي

On Board Computer كمبيوتر رحالت

Airbags وسائد هوائية

Antilock and Electronic Distribution 
Brake Systems (ABS) and (EBD)  

أنظمة فرامل مانع لالنغالق و التوزيع 
االلكتروني للفرامل  

Cloth Interior فرش قماش للمقاعد

Half Leather Seats فرش قماش و جلد للمقاعد

Leather Steering Wheel عجلة قيادة جلد

2/3 - 1/3 Split Rear Seat كنبة خلفية تطوى بنسبة  1/3 - 2/3

Height Adjustable Driver Seat ضبط ارتفاع كرسي السائق

Front Center Armrest مسند يد أمامي

Adjustable Front Headrests مساند رأس أمامية متحركة

Adjustable Rear Headrests مساند رأس خلفية متحركة

Interior Chrome Finish صالون مطعم بالكروم

Manual Air Condition تكييف يدوي

Air Condition with Digital Screen تكييف رقمي بشاشة مستقلة

Cruise Control with Speed 
Limiter

مثبت و محدد للسرعة

Multimedia -7Inch Touch Screen شاشة 7 بوصة تعمل باللمس

Radio & CD CD راديو و

Mirror Screen Connectivity خاصية عرض شاشة التليفون على الشاشة

Bluetooth Hands-Free Kit + USB USB + بلوتوث

12V Sockets مخرج كهربائي 12 فولت

Steering Audio Control ذراع تحكم بنظام الصوت

Premium Speakers سماعات

Reversing Camera كاميرا خلفية

CITROEN C-ELYSEE CITROEN C-ELYSEE 

FEATURES

FEATURESTECHNICAL SPECIFICATIONS

COMFORT COMFORTEXCLUSIVE PLUS EXCLUSIVE PLUS

مواصفات فنية المواصفات

المواصفات

سيتروين سي-اليزيه سيتروين سي-اليزيه

CITROËN C-ELYSÉE

Capacity سعة المحرك
Cylinders / Valves سلندرات / صبابات
Gear Type ناقل السرعة
Power القدرة
Torque العزم
Tank Capacity سعة خزان الوقود
Boot Size  سعة الشنطة 
Gross Weight الوزن الكلي
Kerb Weight الوزن غير شامل الحموله

ALL ROUND RELAXATION
Designed to offer unrivalled comfort and wellbeing for each 
passenger, CITROËN ADVANCED COMFORT® provides  
the best for body and mind. Soft-touch contact points and low  
noise levels create a sense of calm, while interior space is designed  
to be stylish and really versatile. The overall ambiance makes  
journeys feel effortless and intuitive technology gives you fingertip  
control of the practicalities and unique features.
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www.citroen-eg.com
Citroën.Eg

CitroënEgypt

Warranty 3 Years / 100,000 KM 19394
(•) Available ( - ) Unavailable

   تحتفظ الشركة بحقها في اجراء أي تعديالت بدون اشعار و ذلك فيما يتعلق باللون و التجهيزات و المواصفات الموضحة في هذا الكتيب و في إيقاف انتاج طرازات محددة. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قلياًل عن األلوان المبينة. تختلف المواصفات 
 من بلد آلخر. الرجاء مراجعة الموزع للتأكد ان السيارة المسلمة توافق توقعاتك

سيتروين ايجيبت
المعرض ومركز الخدمة المتكامل الرئيسي )مبيعات - صيانة - قطع غيار( :

القطعة 1 محور الشهيد, المقطم , القاهرة.
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SOFT SAND

PLATINUM GREY 

CUMULUS GREY 

NIGHT BLUE

ONYX BLACK 

ARTIC WHITE 

EXTERIOR COLOURS

2652

4419

8001501

1953

967

2652

4419

8001501

1953

967

1748
1478

14
66

DIMENSIONS

BOOT SIZE 

506 L

CRUISE CONTROL / 
SPEED LIMITER

REAR PARKING 
CAMERA

REAR PARKING 
SENSOR

The cruise control is used to drive at the selected speed 
without touching the accelerator at pre-defined speed.

Rear parking assistance alerts the driver obstacles in 
close proximity via visual cues on the 7-inch touch pad.

You can reverse in confidence thanks to the rear par-
king camera displayed on the 7-inch touch pad. 

سعة الشنطة 

األلوان

مثبت 
ومحدد سرعة 

حساسات
ركـن خلـفيــة

كاميرا خلفية 

األبعاد

The ergonomics of the Citroen C-Elysee has 
made it an object of all attention. An ani-
mated dashboard through a seductive finish 
evolves to showcase the 7 inch touch pad 
that allows you to control all media. Storage 
is useful and accessible. Air conditioner and 
Audio control. 

A REFINED INTERIOR

تصميم داخلي مبهر
األنظــار بشاشــة 7  تلفــت كل  داخليــة  مقصــورة 
بوصــة تمكنــك مــن التحكــم فــي جميــع الوســائل 
وتكييــف  عديــدة  تخزيــن  مســاحات  والصوتيــات. 

أتوماتيــك.
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