CITROËN C-ELYSÉE

TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIM

TEKNİK ÖZELLİKLER
C-ELYSÉE
MODELLER

DİZEL
1.5 BLUEHDI 100 HP S&S BVM6

MOTOR
Tipi
Silindir adedi
Motor hacmi (cc)

Common rail tipi direkt enjeksiyon, değişken geometrili turbo
4
1499

Maksimum güç (HP/d/d)

100 / 3500

Maksimum tork (Nm/d/d)

250 / 1750

Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu
Vites kutusu

6.2
6 ileri düz vites

FRENLER
Ön fren

Disk

Arka fren

Kampana

AĞIRLIK
Boş ağırlık (kg) (Sürücü dahil)

1165

Yüklü durumda ağırlık (kg)

1590

DİREKSİYON VE LASTİKLER
Direksiyon sistemi
Lastikler

Elektrik destekli
Livw:185/65 R15 Feel-Shine: 195/55 R16

BOYUTLAR
Uzunluk (mm)

4416

Genişlik (mm)

1748

Yükseklik (mm)

1477

Dingil mesafesi (mm)
Ön/arka tekerlek iz genişliği (mm)
Bagaj hacmi (VDA)

2652
1501 / 1478
506

PERFORMANS
Maksimum hız (km/s)

189

0-100 km/s hızlanma (sn)

10,1

YAKIT TÜKETİMİ*
Şehir içi (lt/100 km)

4,8

Şehir dışı (lt/100 km)

3,4

Karma (lt/100 km)

3,9

CO2 emisyonları (g/km)

104

Yakıt Deposu (lt)

50

AdBlue deposu (lt)

17

* (AT) 715/2007 yönetmeliğine göre. Yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, donanımlar, aksesuarlar, otomobildeki yük, otomobilin durumu ve aerodinamik özelliklerini
etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi, belirtilen değerlere göre farklılık gösterebilir.

DONANIMLAR
FEEL

SHINE

FEEL

GÜVENLİK

KONFOR & İÇ TASARIM

ABS
EBA (Acil Fren Destek Sistemi)
EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı)
ESP (Elektronik Stabilite Programı)
Sürücü ve yolcu hava yastıkları
Ön yan hava yastıkları
Ön yolcu hava yastığı iptal düğmesi
Tüm koltuklarda 3 noktada sabitlenen emniyet kemerleri
Arka yan koltuklarda Isofix çocuk koltuğu bağlantıları
Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri sesli uyarı sistemi
Immobilizer
Far yükseklik ayarı
Lastik basınç uyarı sistemi
Ön bölümde elektrikli arka cam kilidi
Stepne*

Bagaj aydınlatması
Krom kapı açma kolları
Küllük

TEKNOLOJİ
Yol bilgisayarı
7’’ dokunmatik ekran
Direksiyondan kumandalı Radyo CD MP3 çalar
Hoparlör sayısı
USB bağlantı noktası
Bluetooth (Telefon Kiti)
Ön bölümde güç soketi (12V)

-

Hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı
Arka park sensörü
Manuel klima

-

3 fonksiyonlu uzaktan kumandalı merkezi kilit
Yükseklik ayarlı elektrik destekli direksiyon
Dış sıcaklık göstergesi
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
Elektrikli ön-arka camlar
Elektrikli ayarlanabilen yan aynalar
Isıtmalı yan aynalar

-

Orta konsolda bardak tutacağı (2 adet)
Ön kol dayama

-

Krom butonlu el freni ve krom başlıklı vites topuzu
Yükseklik ayarlı ön koltuk kafalıkları
Yükseklik ayarlı 3 arka koltuk kafalığı
2/3 - 1/3 katlanabilen arka koltuk
Ön koltuk arkasıda cepler
Arka bölümde aydınlatma
İçeride bagaj açma düğmesi

● Standart

Opsiyon

4

4

-

Jantlar
3D görünümlü jant kapağı
Ön sis farları
LED gündüz sürüş farları
Yan cam altlarında krom çıta
Kapı kolları
Yan aynalar
Ön ve arka tamponlar
Metalik boya

16"

16"

Gövde rengi
Gövde rengi
Gövde rengi

Gövde rengi
Gövde rengi
Gövde rengi

* Dizel versiyonlarımızda yarı boy stepne sunulmaktadır.

-

Deri direksiyon

-

DIŞ TASARIM

KONFOR & İÇ TASARIM

Dijital klima

SHINE

BOYUTLAR

2652

967

1501

4416

1953

1477

797

1478
1748

Citroën aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. ve Citroën model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm
bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, broşür basıldığında geçerli olan teknik özellikleri esas alır. Groupe PSA Otomotiv Pazarlama
A.Ş. ve Citroën tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürdeki bilgiler 2020 model yılı araçlara aittir. Broşürde
kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler, ürünlerin
gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal yasalar, AB yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Citroën ürünlerini
satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Genel bilgi içeren bu broşür bir sözleşme senedi değildir. Daha ayrıntılı ve ek bilgi için, bayinize başvurunuz.
Bu katalogda yer alan veriler, Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin izni olmadan çoğaltılamaz.

