
0lat

RetroMob_0119_PL_52P page 1



To nie przypadek, że dla większości ludzi 

symbolem Francji, obok wieży Eiffla, jest

Citroën 2 CV. Niemal cały świat zna Citroëna! 

To kultowa marka, popularna w najlepszym 

tego słowa znaczeniu. Jesteśmy niezwykle 

dumni, że w tym roku będziemy świętować 

setną rocznicę jej powstania. Z okazji tego 

wyjątkowego jubileuszu stworzyliśmy 

kolekcjonerski katalog – zapraszamy Was 

do tego wehikułu czasu. Poznacie trzydzieści dawnych i nowych modeli 

Citroëna. Są wśród nich samochody kultowe, a także wyścigowe

i koncepcyjne. To również dobra sposobność, by podkreślić pasję 

pracowników Citroëna, dzięki którym od 1919 roku odwaga i kreatywność 

są znakiem rozpoznawczym Marki. Za sprawą unikalnego designu

i wzorcowego komfortu modele Citroëna do dziś wnoszą powiew świeżości 

do świata motoryzacji. Nasze sukcesy – te minione, obecne i te, które 

dopiero nadejdą – były, są i zawsze będą związane z niewyczerpanym 

źródłem inspiracji, którym jesteście Wy sami. 

Linda Jackson

Dyrektor Generalna marki Citroën

WSTĘP>>
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MOTORYZACJI
INSPIROWANEJ POTRZEBAMI

DENIS HUILLE
KIEROWNIK PROJEKTU W CITROËN HERITAGE

lat
Minął wiek!

W 1919 roku 

André Citroën 

zaprezentował 

swój pierwszy 

pojazd. 

Czy przyszło mu wtedy do głowy, że sto lat później 

jego samochody będą jeździć po drogach całego 

świata? Jak wytłumaczyć tę niezwykłą żywotność 

Marki? Szukając odpowiedzi, przyjrzyjmy się 

pierwotnym zamysłom Citroëna. „André Citroën 

chciał naprawdę zdemokratyzować samochód” – 

mówi Denis Huille, kierownik projektu w archiwum 

Citroën Heritage, gromadzącym kolekcję Citroëna. 

Zamierzał produkować popularne modele, dostępne 

dla wszystkich i proste w użytkowaniu, 

co w owych czasach było prawdziwą nowością. 

Nieustannie poszukiwał użytecznych rozwiązań, 

które najtrafniej odpowiadałyby społecznym 

potrzebom. „Każdy kolejny model wyposażony był 

w coraz to nowocześniejsze technologie i systemy. 

Choć niektórych Citroën nie wymyślił, to na pewno je 

zdemokratyzował” – dodaje Denis Huille. Ambicją 

twórcy Marki było stałe dążenie do innowacyjności. 

Doskonale też rozumiał potrzebę komunikacji

i wartość zatrudniania sprawdzonych 

profesjonalistów. Zawsze współpracował

z najlepszymi projektantami i inżynierami. 

Wprowadził też sprzedaż na kredyt. Od samego 

początku komfort, przyjemność i bezpieczeństwo 

były istotnymi elementami DNA Marki, podobnie 

jak umiarkowane ceny samochodów.

Citroën zawsze pozostaje wierny swojej tożsamości, 

niezależnie od trudności, którym musi stawiać czoła. 

To właśnie klucz do sukcesów Marki, od pierwszego 

modelu Type A, przez ikoniczne modele, takie 

jak Traction Avant, Type H, DS, 2 CV i CX, do 

najnowszego SUV-a Citroëna C5 Aircross. Citroën 

nadal współtworzy wielką historię motoryzacji, 

szukając źródeł inspiracji zarówno w swoim 

dziedzictwie, jak i w potrzebach klientów.

POZNAJ LEGENDARNE SAMOCHODY MARKI

NA CITROENORIGINS.PL
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TYPE A 10 HP

Bardziej kompaktowy niż Type A, ze spiczasto zakończonym z tyłu nadwoziem 

typu torpedo, jest przeznaczony dla młodszej klienteli. W najbardziej 

popularnej wersji Trefl, samochód ma dodatkowe, trzecie miejsce z tyłu. 

„Układ siedzeń sprawia, że w nowym modelu mogą wygodnie pomieścić się 

trzy osoby, nawet te bardziej korpulentne” – można przeczytać w katalogu 

przedstawiającym 5 HP. Już wtedy komfort znajduje się w centrum uwagi 

Marki. Żółty kolor lakieru sprawia, że model szybko zyskuje przydomek 

Petite Citron (Cytrynka). Modny w owym czasie kompozytor i artysta 

kabaretowy Firzel wspomina o 5 HP w jednej ze swoich piosenek. 

W jej refrenie znalazły się słowa: „Un p’tit coeur et une Citron, Y’a rien 

d’mieux comme ivresse, Car tous les deux à l’unisson, Tournent à la même 

vitesse" (tłum.: Małe serduszko i Cytrynka, To upojna jazda jest, 

Jedno i drugie, Podaje ten sam rytm).

C3 5 HP

W PAŹDZIERNIKU 1922 ROKU Z OKAZJI 

SALONU SAMOCHODOWEGO

W PARYŻU, TRZY LATA PO PREMIERZE 

TYPE A 10 HP, ZOSTAJE 

ZAPREZENTOWANY KOLEJNY MODEL 

MARKI: 5 HP TYPE C.

1922

1919
TYPE A 10 HP, PIERWSZY MODEL 

WPROWADZONY NA RYNEK PRZEZ 

CITROËNA W 1919 ROKU, JEST 

PIERWSZYM W HISTORII 

MOTORYZACJI FRANCUSKIM 

SAMOCHODEM SKIEROWANYM 

DO  SERYJNEJ PRODUKCJI.

Konstruktor i zarazem wizjoner André Citroën zakłada, że 

będzie to samochód tani w eksploatacji dzięki niewielkiemu 

jak na owe czasy zużyciu paliwa – 7,5 litra na 100 km – oraz 

„bardzo małemu zużyciu opon ze względu na niewielką 

wagę samochodu”. Type A dostępny jest w kilku wersjach: 

Torpedo, Coupé de Ville lub Conduite Intérieure i innych, 

zapewniających najwyższy poziom komfortu. Efekt 

samoczynnej amortyzacji dają współpracujące ze sobą

„cztery ćwierćeliptyczne resory piórowe”.

Type A HP odnosi taki sukces, że w 1921 roku rusza 

produkcja modelu B2, osiągającego prędkość maksymalną 

73 km/h, nieco później zostają zaprezentowane modele 

B10, B12 i B14. Pojawiają się także wersje odpowiednie 

dla taksówek, karetek pogotowia i samochodów 

dostawczych, zgodnie z potrzebami szybko 

zmieniającego się świata.

24 093
egzemplarze

810 kg
masa własna

1,41 m
szerokość

4 m
długość

65 km/h
prędkość 
maksymalna 80 759

egzemplarzy

3,20 m
długość

555 kg
masa własna

60 km/h 
prędkość maksymalna

Skrzynia biegów

3-przełożeniowa

>> MINIATUROWY MODEL DOSTĘPNY NA LIFESTYLE.CITROEN.COM
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TRACTION AVANT

PREMIERA MODELU TRACTION AVANT

W KWIETNIU 1934 ROKU JEST PRAWDZIWYM 

PRZEŁOMEM W OFERCIE MARKI. 

TYPE H

Zaprezentowany w 1947 roku i wprowadzony na rynek rok później, przejmuje innowacyjną 

konstrukcję Traction Avant. Jest pierwszą produkowaną seryjnie furgonetką z napędem 

na przednie koła, o przestrzeni ładunkowej niezależnej od tylnej osi i wału napędowego.

W efekcie model ten, poza niewielką wagą i dużą pojemnością ładunkową, zapewnia także 

idealnie płaską podłogę, nadającą się do wszystkich zastosowań. Służy do przewozu bydła, 

jako karetka pogotowia ratunkowego i jako pojazd policyjny. W trakcie swojej wieloletniej 

kariery zachowuje jednak charakterystyczną, łatwo rozpoznawalną sylwetkę. Chociaż jego 

produkcja kończy się w grudniu 1981 roku, model ten nie znika z ulic europejskich miast

– dzisiaj często służy jako food truck. Częściowo wysunięta do przodu kabina, trzyczęściowe 

tylne drzwi, niska podłoga i przesuwne drzwi boczne – Type H pozostaje źródłem inspiracji 

dla współczesnych furgonetek.

PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY 

ŚWIATOWEJ FRANCJA MUSI 

ODBUDOWAĆ SWOJĄ 

GOSPODARKĘ, A TYPE H 

OKAZUJE SIĘ NIEZASTĄPIONYM 

PARTNEREM W PRACY. 

1947

1934

To ostatni samochód, który André Citroën przed śmiercią wprowadza na rynek. Nad koncepcją 

modelu pracuje także inżynier André Lefebvre i projektant Flaminio Bertoni. Traction Avant, niższy

i bardziej aerodynamiczny od wszystkich dotychczasowych samochodów, przełamuje wizualne

i technologiczne schematy, zwłaszcza dzięki przedniemu napędowi, do którego nawiązuje jego słynna 

nazwa. Innowacyjne rozwiązania wykorzystane w tym modelu stają się źródłem inspiracji dla 

przemysłu motoryzacyjnego. To także pierwszy produkowany seryjnie samochód z nadwoziem 

jednobryłowym. Jest wyposażony w hamulce hydrauliczne i silnik mocowany elastycznie do ramy 

dla ograniczenia wibracji. Użytkownicy mają zapewnioną niespotykaną dotąd przyjemność jazdy.

Model ten, dostępny w wielu wersjach, w 1954 roku zostaje wyposażony w hydropneumatyczne 

zawieszenie tylnej osi, co zapewnia nadzwyczajny komfort. Zakłady produkują łącznie blisko 

760 000 egzemplarzy wszystkich wersji. Produkcja Traction Avant kończy się w 1957 roku.

7 000
egzemplarzy wersji 7A

4,45 m
długość

900 kg
masa własna

100 km/h 
prędkość 

maksymalna

490 165 
egzemplarzy

4,28 m
długość

1 400 kg
masa własna

101 km/h 
prędkość maksymalna

33 lata
nieprzerwanej 

produkcji

>> MINIATUROWY MODEL DOSTĘPNY NA LIFESTYLE.CITROEN.COM

Traction Avant 7B Faux cabriolet

>> MINIATUROWY MODEL DOSTĘPNY NA LIFESTYLE.CITROEN.COM
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W 1936 roku nowy dyrektor, Pierre Boulanger, zleca pracę nad projektem zespołowi 

kierowanemu przez inżyniera André Lefebvre'a. Celem pracy jest nowy samochód – popularny, 

wygodny w użytkowaniu i mniejszy od poprzednich modeli. Nazwa projektu: TPV, skrót od 

Toute Petite Voiture. Prototyp ma być zaprezentowany podczas październikowego Salonu 

Samochodowego w 1939 roku. Jednak do tego nie dochodzi, ponieważ 1 września zostaje 

ogłoszony dekret o powszechnej mobilizacji. Publiczność musi zatem zaczekać na Salon 

Samochodowy w 1948 roku, kiedy to debiutuje pierwszy na świecie hatchback z napędem na 

przednie koła. Charakter samochodu idealnie współgra z optymizmem okresu powojennego. 

Emanuje radością za sprawą licznych innowacji: czterech niezależnych kół, 4-przełożeniowej 

skrzyni biegów w wersji standardowej, a przede wszystkim składanego płóciennego dachu. 

Pomyślany jako „cztery koła pod parasolem”, jest wyjątkowo tani w eksploatacji i obsłudze, 

ma umiarkowaną cenę i zużywa, jak na tamte czasy, niewiele paliwa. Wszystko to zapewnia 

2 CV natychmiastowy, ale i trwały sukces – model jest dostępny aż do lipca 1990 roku.

KONCEPCJA 2 CV POJAWIA SIĘ W POŁOWIE LAT 

30. UBIEGŁEGO WIEKU, JESZCZE PRZED ŚMIERCIĄ 

ANDRÉ CITROËNA I PRZEJĘCIEM KONTROLI NAD 

MARKĄ PRZEZ KONCERN MICHELIN. 

19482 CV DS

W 1936 roku nowy dyrektor, Pierre Boulanger, zleca pracę nad projektem zespołowi

kierowanemu przez inżyniera André Lefebvre'a. Celem pracy jest nowy samochód – popu

wygodny w użytkowaniu i mniejszy od poprzednich modeli. Nazwa projektu: TPV, skrót o

KONCEPCJA 2 CV POJAWIA SIĘ W POŁOWIE LAT 

30. UBIEGŁEGO WIEKU, JESZCZE PRZED ŚMIERCIĄ

ANDRÉ CITROËNA I PRZEJĘCIEM KONTROLI NAD 

MARKĄ PRZEZ KONCERN MICHELIN. 

1948

CHOĆ SŁYNNY MODEL TRACTION 

AVANT NADAL CIESZY SIĘ WIELKIM 

POWODZENIEM, CITROËN 

ROZPOCZYNA PRACE NAD JEGO 

NASTĘPCĄ O KRYPTONIMIE VGD 

(VOITURE À GRANDE DIFFUSION).

1955
Nad szkicami pracuje włoski projektant Flaminio Bertoni i to on jest twórcą słyn-

nego „latającego spodka”, niekwestionowanej gwiazdy Salonu Samochodowego

z 1955 roku. Sylwetka DS zachwyca miękkimi, aerodynamicznymi liniami. 

Wnętrze samochodu jest wyjątkowo eleganckie. Wśród innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych warto wymienić wspomaganie układu kierowniczego i hamulce 

tarczowe, a także hydropneumatyczne zawieszenie z przodu i z tyłu. Zapewnia

ono komfort jazdy, który pozostaje w pamięci każdego pasażera DS. W czasie

dwudziestu lat produkcji model jest wciąż ulepszany, wprowadzane są także nowe 

warianty nadwozia. Od 1965 uwagę przyciąga należąca do kategorii premium 

wersja Pallas, niedościgły symbol luksusu. Model ten do dziś pozostaje jedną

z ikon świata motoryzacji.

3 868 634 
egzemplarzy

500 kg
masa własna

65 km/h 
prędkość maksymalna

42 lata
nieprzerwanej produkcji

1 456 115
egzemplarzy

4,87 m
długość

1 310 kg
masa własna

178 km/h 
prędkość maksymalna>> MINIATUROWY MODEL DOSTĘPNY NA LIFESTYLE.CITROEN.COM
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Zaprojektowana przez Rolanda de la Poype’a karoseria z barwnego termoplastycznego tworzywa jest 

odporna na zarysowania, otarcia i korozję. Co więcej, samochód można myć strumieniem wody zarówno

na zewnątrz, jak i w środku. Idealny partner na wypady rekreacyjne. Pickup Citroëna szybko staje się 

ulubieńcem młodzieży i kreatorów mody jak Givenchy, ale także profesjonalistów, którzy dostrzegają

w tym modelu praktyczny i ekonomiczny pojazd użytkowy, z łatwą w obsłudze plandeką i płaską podłogą. 

Méhari jest dostępny w wielu wersjach, dostosowanych do przemian społecznych i potrzeb rynkowych

w poszczególnych krajach. Produkowany do 1987 roku, powraca w roku 2016, jako całkowicie elektryczny 

kabriolet pod nazwą Citroën E-Mehari.

POD KONIEC LAT 60. MŁODZI LUDZIE NA ZACHODZIE ZACZYNAJĄ GŁOŚNO 

I WYRAŹNIE DOMAGAĆ SIĘ WOLNOŚCI. W MAJU 1968 ROKU CITROËN 

WPROWADZA NA RYNEK MÉHARI, MODEL ZRYWAJĄCY

Z DOTYCHCZASOWYMI KANONAMI, ZBUDOWANY NA BAZIE PŁYTY 

PODŁOGOWEJ CITROËNA DYANE 6 I 2 CV.

1968

W chwili premiery na paryskim Salonie Samochodowym w 1974 roku CX dołącza do gamy 

samochodów z najwyższej półki. Zachwyca płynnymi liniami aerodynamicznej sylwetki

i bogactwem innowacji, takich jak jednoszczotkowa wycieraczka przedniej szyby, 

prędkościomierz i licznik obrotów na obracającym się bębnie, czy wklęsła tylna szyba. 

Wszystko to w połączeniu z przednim napędem i hydropneumatycznym zawieszeniem 

zapewnia CX tytuł Samochodu Roku 1975. Model CX, łatwiejszy w produkcji niż DS, 

charakteryzują cztery niezwykle istotne cechy: bezpieczeństwo, wytrzymałość, komfort

i ograniczone zużycie paliwa (trwa właśnie pierwszy kryzys paliwowy). CX staje się symbolem prestiżu. Jego sprzedaż błyskawicznie rośnie. W 1976 

roku jest już dostępny w wersji kombi, o 25 cm dłuższej, a następnie w wersji CX Prestige, z klimatyzacją oraz elektrycznym sterowaniem okien        

i bocznych lusterek. Pałac Elizejski wybiera ten właśnie model na limuzynę prezydencką. CX jest dostępny w wielu wersjach i odmianach przez długi 

czas produkcji, która kończy się w 1991 roku.

PRZED MARKĄ STAJE PYTANIE

O PRZYSZŁOŚĆ DS. CZY WARTO PO 

RAZ KOLEJNY MODERNIZOWAĆ TEN 

MODEL, CZY RACZEJ ZASTĄPIĆ GO 

NOWYM? WYBÓR PADA NA DRUGĄ 

OPCJĘ. ROBERT OPRON PROJEKTUJE 

MODEL CX, INSPIROWANY GS.  

1974
MÉHARI CX

1 042 460
egzemplarzy

4,63 m
długość

174 km/h 
prędkość maksymalna

17 lat
nieprzerwanej produkcji

144 953 
egzemplarze

3,50 m
długość

100 km/h 
prędkość maksymalna 

525 kg 
masa własna

19 lat
nieprzerwanej produkcji

>> MINIATUROWY MODEL DOSTĘPNY NA LIFESTYLE.CITROEN.COM >> MINIATUROWY MODEL DOSTĘPNY NA LIFESTYLE.CITROEN.COM
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SUV C5 Aircross zostaje wprowadzony przez Markę kilka miesięcy po udanym debiucie C3 Aircross, 

w ramach rynkowej ofensywy Citroëna w segmencie SUV-ów (crossoverów). Duże koła, zwiększony 

prześwit i boczne panele ochronne Airbump® – wszystko to składa się na wyrazisty design, 

podkreślający solidność i siłę samochodu. Model ten wyróżnia też modułowa konstrukcja wnętrza. 

Komfort jazdy zapewnia innowacyjne zawieszenie z progresywnymi ogranicznikami Progressive 

Hydraulic Cushions®, rozwiązanie opracowane dzięki doświadczeniu zdobytemu przez Citroëna 

w wyścigach samochodowych. Doskonale absorbuje mniejsze i większe nierówności nawierzchni, dając 

pasażerom wrażenie delikatnego unoszenia się nad drogą. SUV Citroën C5 Aircross jest wyposażony 

w liczne systemy wspomagające jazdę, między innymi w Highway Drive Assist, który pozwala na 

częściową automatyzację prowadzenia przy prędkości powyżej 30 km/h, przy czym układ utrzymuje 

pozycję samochodu w granicach pasa ruchu. To pierwszy krok w kierunku jazdy na wpół autonomicznej.

NA RYNKU CHIŃSKIM SUV CITROËN 

C5 AIRCROSS POJAWIA SIĘ W 2017 ROKU, 

WERSJĘ EUROPEJSKĄ POZNAJEMY 

ROK PÓŹNIEJ. 

2018

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

W roku 2005, przy okazji międzynarodowego salonu samochodowego w Genewie, Marka 

zaprezentowała nowego Citroena C6, samochód z wyższego segmentu, w którym luksus 

jest równie ważny jak komfort i bezpieczeństwo. C6 był zapowiedziany już w 1999r przez 

model koncepcyjny C6-Lignage, prezentujący elementy stylistyczne i estetykę silnie 

inspirowaną przez model CX. C6 wyposażony jest w innowacyjne rozwiązania: 

zapewniającą optymalny komfort jazdy najnowszą wersję zawieszenia Hydractive III oraz 

system wyświetlania informacji w polu widzenia kierowcy, pozwalający nie odrywać oczu od 

drogi. Charakter prawdziwego pogromcy szos podkreślają mocne, benzynowe lub 

wysokoprężne silniki V6. Samochód wyposażony jest w mały, tylny spoiler, który podnosi 

się stopniowo, po przekroczeniu prędkości 65 km/h. Pozwala to ograniczyć zużycie paliwa i 

zapewnić skuteczniejsze hamowanie przy dużych prędkościach. Produkcja C6 kończy się w 

grudniu 2012 roku.

enewie, Marka 

którym luksus

w 1999r przez

W 1928 ROKU CITROËN WPROWADZA

NA RYNEK MODEL C6, A TRZY LATA 

PÓŹNIEJ POJAWIA SIĘ LUKSUSOWA 

WERSJA SAMOCHODU. 

2006C6

23 384
egzemplarzy

4,91 m
długość

1,46 m
wysokość

230 km/h 
prędkość maksymalna

20
systemów
wspomagania

6
technologii
łączności

30
kombinacji kolorów
nadwozia

4,5 m
długość

1,67 m
wysokość

>> MINIATUROWY MODEL DOSTĘPNY NA LIFESTYLE.CITROEN.COM
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1919

W związku z premierą swojego pierwszego 

samochodu, Type A 10, Citroën przeznacza 

znaczne środki na opublikowanie w prasie 

całostronicowych reklam, najczęściej

w kolorze. Ich celem jest dotarcie do 

entuzjastów motoryzacji. Ważnym elementem 

przekazu jest porównanie nowego rodzaju 

kosztów – związanych z zakupem benzyny 

lub opon – z kosztami utrzymania powozów 

zaprzężonych w konie.

1925

Od 1925 roku, przez dziesięć kolejnych lat, 

nazwa Citroën zdobi wieżę Eiffla. Neon

z siedmiu świetlistych liter zapewnia Marce 

międzynarodową sławę. Zmieniające się co 

roku motywy przyciągają uwagę publiczności 

– w 1926 pojawia się tryskająca światłem 

fontanna, rok później wybuchają zygzaki 

błyskawic. Prasowe relacje rokrocznie donoszą 

o tych innowacyjnych, coraz to bardziej 

oryginalnych formach reklamy.

1928

W czasie premiery C6, pierwszego 

samochodu Marki z silnikiem 

sześciocylindrowym, nowa kampania 

reklamowa, identyczna we Francji i Włoszech, 

skupia na tym modelu uwagę opinii 

publicznej. Jednocześnie na wieży Eiffla 

rozświetla się cyfra 6, a przy Place de l'Opéra 

w Paryżu otwiera podwoje prestiżowa filia 

Marki. Obecnie takie działania nazwano by 

marketingiem 360 stopni. 

1939

Marka Citroën przeżywa trudności, kilka lat wcześniej 

została przejęta przez koncern Michelin. Jednak w 1938 

roku na Salonie Samochodowym pojawia się nowy 

model Traction, 15 Six, luksusowy samochód najwyższej 

klasy. Charakteryzuje się wyjątkowymi, jak na owe, czasy 

osiągami i znakomitymi właściwościami jezdnymi. Akcja 

promocyjna modelu jest ograniczona do ulotek

i katalogów, takich jak ten opublikowany w 1939 roku. 

1950

Debiutujący w 1948 roku 2 CV natychmiast uwodzi 

opinię publiczną. Zainteresowanie klientów jest tak duże, 

że na zamówiony samochód trzeba czekać ponad sześć 

lat. W tym kontekście wydaje się rozsądne, że wydatki

na reklamę są zredukowane do kosztów publikacji 

plakatów i ulotek. Jednak na początku lat 50. 2 CV 

zostaje przedstawiony także w katalogach, takich,

jak ten powyżej.

100 LAT REKLAMY>>>> OPRÓCZ KSZTAŁTOWANIA HISTORII MOTORYZACJI W CIĄGU OSTATNICH 100 LAT, CITROËN PRZYWIĄZUJE 

WAGĘ DO INNOWACYJNYCH METOD KOMUNIKACJI: KATALOGÓW, REKLAM PRASOWYCH I TELEWIZYJNYCH, 

AKCJI PROMOCYJNYCH. OTO KRÓTKI PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ ZNACZĄCYCH DZIAŁAŃ.
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1960 

W latach 60. XX wieku Citroën większość 

budżetu reklamowego przeznacza na 

publikację katalogów, a wszystkie są 

doskonałej jakości. Odzwierciedla to katalog

z 1963 roku, który na podwójnej stronie

w świetnym opracowaniu graficznym 

przedstawia właściwości aerodynamiczne DS, 

samochodu cieszącego się niesłychanym 

powodzeniem od momentu wprowadzenia 

na rynek w 1955 roku. 

1978 

W dobie kryzysu paliwowego rynek reklam 

motoryzacyjnych mierzy się z poważnymi 

trudnościami. Przy okazji premiery Citroëna 

GS Jacques Séguéla, słynny twórca reklam, 

planuje mocne wejście i proponuje dwa 

slogany: „L'anti-goinfre” (wskazujący na 

niewielkie spalanie) i „L'Anti-tapecul” 

(wskazujący na trwałość). Kampania

wywołuje jednak gwałtowną reakcję 

kierownictwa Marki.

1985

Trwa „epoka reklamy”, a ostra konkurencja 

na rynku motoryzacyjnym wymaga 

niespotykanych koncepcji. Hasło promujące 

model BX to „Dzikie szewrony”, Visa GTI jest 

fotografowany na lotniskowcu Clémenceau, 

model CX ujęty w obiektywie Jean-Paula 

Goude’a, a model AX podróżuje po Wielkim 

Murze Chińskim!

1994

Citroën Evasion wyróżnia się na tle konkurencji 

dzięki mocnej kampanii reklamowej. Marka 

stawia na marketing pokoleniowy, odwołując 

się do odbiorców, którzy mieli po dwadzieścia 

lat w latach 70., a zatem w latach 90. kończą 

czterdziestkę. Pojawia się między innymi 

nawiązanie do wersji policyjnej kultowego 

modelu Type H. Oparta na słownym żarcie 

kampania prasowa podkreśla mocną 

konstrukcję kabiny, doskonale chroniącą całą 

rodzinę. Wzrost sprzedaży Citroëna Evasion 

potwierdza skuteczność tego rodzaju promocji. 

2008

Promując Citroëna C5 nowej generacji, 

rasowy i elegancki model z najwyższej półki, 

który ma konkurować z niemieckimi 

samochodami, londyńska agencja reklamowa 

podkreśla francuskie pochodzenie modelu, 

odwołując się do typowo brytyjskiego poczucia 

humoru. Hasło reklamowe ironiczne głosi, 

że jest to „niewątpliwie niemiecki model”. 

Kampania ta wzbudza falę polemiki po 

drugiej stronie kanału La Manche.

2018

Pięćdziesiąt lat po wprowadzeniu na rynek 

kultowego modelu Méhari z nadwoziem

z barwnego termoplastycznego tworzywa, 

Citroën powraca do tej wersji, prezentując 

całkowicie elektryczny kabriolet, służący 

celom rekreacyjnym. Kampania reklamowa 

prezentuje wyjątkową wersję Art Car, 

zaprojektowaną przez francuskiego kreatora 

mody, Jean-Charlesa de Castelbajaca. 

Poprzez charakterystyczny dla kreatora 

ekspresyjny zestaw barw odwołuje się do 

kultowego dla pokolenia ’68 modelu Méhari. 

100 LAT REKLAMY>>

>> KSIĄŻKA „100 ANS DE PUBLICITÉ CITROËN” JACQUES'A SÉGUELI WKRÓTCE DOSTĘPNA NA LIFESTYLE.CITROEN.COM
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SPORTOWYCH
WYCZYNÓW

lat
Od stu lat 

Citroën zajmuje 

szczególne 

miejsce

w dziejach 

sportów 

motorowych, mając na koncie liczne rekordy 

prędkości jazdy i odległości, niezwykłe ekspedycje 

na terenach większości kontynentów, czy zwycięstwa

w rajdowych mistrzostwach świata WRC. Warto też 

wspomnieć o sukcesach Marki w mistrzostwach 

świata samochodów turystycznych WTCC i rajdach 

terenowych. „Zaangażowanie Marki Citroën

w imprezy sportowe opiera się na dwóch aspektach: 

przygody i efektywności – stwierdza Pierre Budar, 

dyrektor Citroën Racing. – Marka tradycyjnie 

przywiązana jest do dyscyplin motorowych

i wyścigów na zwykłych drogach, w których biorą 

udział popularne modele samochodów”.

Przyjrzyjmy się rajdowym mistrzostwom świata 

WRC: biorące w nich udział samochody muszą być 

wyjątkowo wszechstronne, wyścigi odbywają się 

bowiem na bardzo zróżnicowanych trasach, 

na różnych wysokościach i w różnych warunkach 

klimatycznych. „To pokazuje, w jaki sposób aktualni

i przyszli właściciele Citroënów mogą korzystać ze 

swoich samochodów w każdym zakątku świata – 

dodaje dyrektor Citroën Racing. – Ważny dla 

tożsamości Marki duch przygody idzie w parze

z naszym doświadczeniem i kompetencjami. 

Dzięki temu bezustannie poprawiamy rozwiązania 

technologiczne, co przekłada się na coraz lepsze 

systemy w seryjnie produkowanych modelach 

Citroëna”. Jednym z najnowszych przykładów 

ilustrujących owe bliskie relacje pomiędzy sportami 

motorowymi a seryjną produkcją jest SUV Citroën 

C5 Aircross. Jego wyjątkowe zawieszenie

z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi 

to efekt badań prowadzonych w celu poprawy 

komfortu, a co za tym idzie także wyników pilotów 

startujących w rajdach. Oto jedna z wielu odpowiedzi 

na pytanie, jak to się dzieje, że Citroën od stu lat 

produkuje tak komfortowe samochody. 

PIERRE BUDAR
DYREKTOR CITROËN RACING

POZNAJ LEGENDARNE SAMOCHODY MARKI

NA CITROENORIGINS.PL
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REKORDOWA 
ROSALIE

ZŁOTY SKARABEUSZ

Wysyła półgąsienicowego Citroëna B2 10 HP w wersji K1 na Saharę – pustynię, 

której wówczas nie przejechał jeszcze żaden zmotoryzowany wehikuł. W ten sposób 

udowadnia całemu światu, że jego pojazdy są trwałe i niezawodne. Cztery 

półgąsienicowe maszyny i Złoty Skarabeusz, jak nazwano samochód dowódcy, 

wyruszają 17 grudnia 1922 roku z Tukkurt, oazy położonej na północy algierskiej 

Sahary. 7 stycznia 1923 roku wyprawa dociera do Timbuktu we francuskim Sudanie 

(od 1959 r. – Mali). A potem podróżnicy wracają do Tukkurt! Zaledwie 

dziesięcioosobową ekipą kierują przemysłowiec George-Marie Haardt, dyrektor 

generalny Automobiles Citroën i jego asystent, były oficer Louis Audouin-Dubreuil. 

Obydwaj odkrywcy w 1924 roku poprowadzą Czarną Wyprawę przez Afrykę,

a w 1931 Żółtą Wyprawę z Bejrutu do Pekinu.

LUBIĄCY WYZWANIA WIZJONER, ALE I GENIUSZ REKLAMY, ANDRÉ 

CITROËN W 1922 ROKU ORGANIZUJE WYJĄTKOWĄ WYPRAWĘ, DAJĄC 

WYRAZ OBU SWOIM TALENTOM. 

1922

Rok wcześniej producent olejów silnikowych Yacco 

zmienia nieco nadwozie własnego Citroëna C6, 

dzięki czemu samochód zyskuje lżejszą, bardziej 

aerodynamiczną linię. Yacco pragnie potwierdzić 

jakość wytwarzanych środków smarnych, 

by zawrzeć partnerską umowę z Marką Citroën. 

Wystawia zatem swój model C6 na torze 

wyścigowym Linas-Montlhéry, gdzie samochód

w ciągu niecałych 10 dni przejeżdża 25 tysięcy 

kilometrów! Po roku Citroën C6 G przejeżdża

100 tysięcy kilometrów w 40 dni. Ten seryjnie 

produkowany model bije wszelkie rekordy, 

zyskując przydomek Rosalie. Wydajność Rosalie 

przyciąga uwagę André Citroëna, który w 1933 

roku postanawia poddać próbie swój model

z „pływającym” silnikiem i oryginalną ramą.

15 marca Rosalie, wyprodukowana w fabryce 

przy Quai Javel w wersji jednoosobowej startuje na 

torze Montlhéry, by zatrzymać się 134 dni później 

po przebyciu 300 tysięcy kilometrów ze średnią 

prędkością 93 km/h. „Petite Rosalie des Records” 

(Mała Rekordowa Rosalie) w pełni zasługuje 

na swoją nazwę. 

NAJNOWSZY CITROËN, W WERSJACH 

8, 10 I 15 CV, ZYSKUJE ROZGŁOS 

JESZCZE PRZED OTWARCIEM 

JESIENNEGO SALONU 

SAMOCHODOWEGO W 1932 ROKU. 

1933

1.
przejazd zmotoryzowanego 
pojazdu przez Saharę

21 dni
czas przejazdu wobec sześciu 
miesięcy, jakie zajmuje prze-
prawa karawaną wielbłądów 

15
etapów 

5
półgąsienicowych pojazdów 
Citroën B2 10 HP, wersja K1

3 500 km
długość trasy 

132
międzynarodowe rekordy 

długości czasu trwania jazdy

59
międzynarodowych

rekordów odległości

3
miliony franków nagrody za 

pobicie rekordów samochodu 
do 1935 roku (nikomu nie 

udało się jej zdobyć)

162 468 
seryjnych egzemplarzy 
Rosalie w powszechnej 

sprzedaży w latach
1932–1941

>> MINIATUROWY MODEL DOSTĘPNY NA LIFESTYLE.CITROEN.COM
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DS 21 RAJD MAROKA

Od chwili wprowadzenia DS na rynek w 1955 roku, wielu kierowców zawodowych i amatorów korzysta

z tego modelu ze względu na jego dynamiczny charakter i przyjemność prowadzenia. W 1959 roku załoga 

jadąca ID 19 bierze udział w Rajdzie Monte Carlo. René Cotton, początkowo kierujący prywatną ekipą, 

później dyrektor Citroën Compétition, pierwszego działu Marki poświęconego sportom motorowym, 

decyduje o udziale DS w Safari Rally w 1965 roku. W 1969 roku Robert Neyret, znany jako Bob Neyret, 

odnosi zwycięstwo za kierownicą DS 21 Proto w niezwykle trudnym Rajdzie Maroka, na trasie liczącej

4180 km. Na 78 samochodów zgłoszonych do rajdu do mety dociera jedynie siedem, w tym pięć modeli 

Citroëna. Rok później Bob Neyret powtarza swój sukces, jadąc tym samym modelem.

DS, MODEL BEZ WĄTPIENIA KULTOWY, 

PRZEZ PRAWIE 20 LAT KRÓLUJE NA 

WSZYSTKICH DROGACH, NAWET TYCH 

NAJMNIEJ OCZYWISTYCH.

1969

53 cm
krótszy niż seryjny

DS 21

400 kg
cięższy

Pragnąc dopisać sukces SM do listy zwycięstw odniesionych przez DS, Citroën wystawia zbliżony do modelu seryjnego samochód w trudnym 

Rajdzie Maroka. „SM, pierwszy udział w imprezie i pierwsze miejsce!” – głoszą relacje ukazujące się w ramach hucznej kampanii reklamowej 

tuż po zakończeniu rajdu. Krótko potem załogi kierujące SM znowu biorą udział w wyścigach, między innymi w 24-godzinnych zawodach

w Spa-Francorchamps. Niestety SM jest cięższy od modeli konkurencji, co przekłada się na słabsze wyniki. Mimo to w 1972 roku amerykański 

magazyn „Motor Trend” przyznaje SM tytuł Samochodu Roku. Aerodynamiczną sylwetkę SM zaprojektował Robert Opron. Samochód jest 

wyposażony w silnik V6 Maserati i wspomaganie układu kierowniczego z regulatorem odśrodkowym. Kierowca jednym palcem może przekręcić 

koło kierownicy, która – puszczona – samoczynnie wraca do pozycji zerowej. Co więcej, siła wspomagania jest uzależniona od prędkości.

Citroën SM to niezwykły komfort i wysoki poziom bezpieczeństwa jazdy.

SM RAJD MAROKA

MODEL SM, ZAPREZENTOWANY

W 1970 ROKU NA SALONIE 

SAMOCHODOWYM W GENEWIE, 

WZBUDZA POWSZECHNY ZACHWYT, 

HARMONIJNIE ŁĄCZĄC CECHY 

LUKSUSOWEJ LIMUZYNY ZE SPORTOWĄ 

STYLISTYKĄ GT. 

1971

1 450 kg
masa własna

220 km/h
prędkość maksymalna

12 920
egzemplarzy seryjnej produkcji
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2 CV RAJD AFRYKI ZX RALLYE RAID

NA POCZĄTKU LAT 70. 

MODEL 2 CV BUDZI CHĘĆ 

WYPRAW W NIEZNANE. 

1973

Wielu młodych ludzi za kierownicą tego samochodu odkrywa dalekie lądy, zaspokajając 

pragnienie wolności. Citroën wykorzystuje ten trend i w sierpniu 1970 roku organizuje 

pierwszy rajd Paryż–Kabul–Paryż dla wszystkich chętnych właścicieli 2 CV, Dyane i Méhari. 

Następny oparty na tych samych zasadach jest rajd Paryż–Persepolis–Paryż w lipcu 1971 

roku. Rajdowy wirus dociera do Argentyny, która w 1972 roku organizuje rajd 2 CV na 

trasie otaczającej cały kraj. W 1973 roku wyprawy 2 CV nabierają prawdziwego rozmachu

w ramach Rajdu Afryki. Punkt startowy znajduje się w Abidżanie na Wybrzeżu Kości 

Słoniowej, następnie trasa wiedzie przez pustynię Tenere, Ouagadougou, Niamey

i Tamanrasset do Tunisu. Uczestnicy mają zakończyć rajd niewiele ponad miesiąc później

w Marsylii. Ze względu na długość trasy (8 tys. km) i ekstremalne warunki liczba 

dwuosobowych zespołów zostaje ograniczona do pięćdziesięciu. Pomimo to zgłasza się 

pięć tysięcy osób. Wszyscy uczestnicy rajdu docierają punktualnie, cało i zdrowo do mety, 

co tylko potwierdza, że Citroën 2 CV to idealny partner w każdej, nawet najbardziej 

szalonej wyprawie.

W 1992 ROKU, DOKŁADNIE SZEŚĆDZIESIĄT 

LAT PO SŁYNNEJ ŻÓŁTEJ WYPRAWIE 

POJAZDAMI PÓŁGĄSIENICOWYMI, 

CITROËN WYSTAWIA MODEL ZX RALLYE 

RAID W PIERWSZYM RAJDZIE PARYŻ–

MOSKWA–PEKIN. 

1990

60
Citroënów 2 CV biorących 
udział w rajdzie, w tym 10 
samochodów asysty

100
uczestników w wieku 18–30 
lat, w tym tylko 8 kobiet

3
zniszczone silniki

3
wymienione skrzynie biegów 

205 km/h
prędkość maksymalna

4,38 m
długość

1 350 kg
masa własna

5
pucharów w kolejnych 
mistrzostwach świata w latach 
1993–1997 (w kategoriach
konstruktorów i kierowców)

Pierre Lartigue i Michel Périn powtarzają wyczyn poprzedników, odnosząc zwycięstwo

w rajdowym maratonie na trasie 16 054 km (przy czym 7355 km to odcinki specjalne). 

Załoga ma do dyspozycji wspaniały model z napędem na cztery koła i 6-przełożeniową 

skrzynią biegów. Tym samym Marka odnawia tradycję udziału w rajdach terenowych, 

nie dając szans konkurencji w imprezie, która trudnością przewyższa wszystkie inne. Trzeba 

przyznać, że Citroën ZX Rallye Raid ma świetny start, zajmując w 1990 roku dwa pierwsze 

miejsca na pierwszych wyścigach w rajdzie Baja Espana–Aragon, jeszcze przed oficjalną 

premierą seryjnego modelu w 1991 roku. Załoga z Arim Vatanenem i Brunem Berglundem 

zajmuje pierwsze miejsce, Jacky Ickx i Christian Tarin – drugie. To początek długiej serii 

zwycięstw budujących sukces Marki w historii rajdów terenowych. Następne wygrane należą 

między innymi do duetu Lartigue'a i Périna, trzykrotnie zwyciężającego w słynnym rajdzie 

Paryż–Dakar, w latach 1994-1996. Od 1993 roku Citroën ZX Rallye Raid przez pięć 

kolejnych lat dominuje w Pucharze Świata FIA w długodystansowych rajdach terenowych.
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C4 WRC

TRZYKROTNY TRIUMF W KLASYFIKACJI 

KONSTRUKTORÓW RAJDOWYCH MISTRZOSTW 

ŚWIATA WRC, CZTERY TYTUŁY MISTRZA ŚWIATA 

W KATEGORII KIEROWCÓW I CZTERY TYTUŁY 

MISTRZA ŚWIATA W KATEGORII PILOTÓW. 

2007

XSARA KIT CAR KRÓTKO PO ZAKOŃCZENIU PRODUKCJI 

ZX RALLYE RAID I SERYJNYCH MODELI ZX 

CITROËN PREZENTUJE XSARĘ I, POD 

WPŁYWEM GUYA FRÉQUELINA, 

PROJEKTUJE WSPANIAŁY, LEKKI I MOCNY 

MODEL: XSARĘ KIT CAR. 

1998

Nowy samochód i nowe wygrane! W 1998 i 1999 roku Philippe 

Bugalski w Xsarze Kit Car zdobywa pierwsze miejsce w Rajdowych 

Mistrzostwach Francji w kategorii kierowców. Bugalski wygrywa także 

mistrzostwa świata – Rajd Hiszpanii i Rajd Korsyki. Jednak w związku 

ze zmianami rajdowego regulaminu bolidy takie jak Xsara Kit Car muszą 

zostać przeprojektowane. Pałeczkę zatem przejmuje Xsara T4, później 

Xsara WRC. Ten ostatni model zalicza w swojej zaledwie sześcioletniej 

karierze trzydzieści dwa zwycięstwa rajdowe. Będzie nim kierował między 

innymi młody kierowca, Sébastien Loeb, pilotowany przez Daniela Elenę. 

To załoga, która zapisze legendarny rozdział z udziałem Citroëna

w historii rajdowych mistrzostw świata.

200 km/h
prędkość maksymalna

4,16 m
długość

960 kg
masa własna

6
przełożeń skrzyni biegów

5,5 sekundy
czas przyspieszenia
0–100 km/h

36
zwycięstw w rajdowych 
mistrzostwach świata WRC

200 km/h
prędkość maksymalna

4,27 m
długość

1,80 m
szerokość

1 230 kg
masa własna

Wszystko to podczas czterech sezonów! Od 2007 do 2010 roku C4 WRC, 

skonstruowany na bazie seryjnego coupé C4, dosłownie roznosi konkurencję na 

rajdowych mistrzostwach świata WRC. To rezultaty jeszcze bardziej imponujące niż 

wcześniejsze osiągnięcia Xsary WRC. Samochód jest wyposażony w 2-litrowy 

4-cylindrowy silnik z turbodoładowaniem, opracowany przez zespół Citroën Sport 

pod kierownictwem Guya Fréquelina. Napęd na cztery koła i sekwencyjna, 

6-przełożeniowa skrzynia biegów to mechanika wymagająca szczególnych systemów 

zabezpieczających, stąd ochronne pałąki z przodu i z tyłu, co aż nadto spełnia 

wymogi kryteriów Fédération Internationale de l’Automobile FIA. Większość 

licznych zwycięstw odnosi załoga Sébastien Loeb i Daniel Elena, budując tym 

samym legendę sportowej przygody.
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C3 WRC
W 2017 ROKU, Z OŚMIOMA TYTUŁAMI 

MISTRZOWSKIMI NA KONCIE, CITROËN WRACA

W WIELKIM STYLU DO ŚWIATA WYŚCIGÓW 

RAJDOWYCH Z MODELEM C3 WRC, W NOWYCH 

BARWACH ZAPROJEKTOWANYCH DLA UCZCZENIA 

STULECIA MARKI. 

2017

W związku z mistrzostwami świata samochodów turystycznych WTCC zespół Citroën 

Racing przygotowuje specjalny model C-Elysée z silnikiem o mocy 380 KM, sekwencyjną 

6-przełożeniową skrzynią biegów i 18-calowymi kołami. Krótko po wprowadzeniu na 

rynek, C-Elysée wygrywa wyścigi i przez trzy kolejne lata, od 2014 do 2016 roku, 

zapewnia Marce tytuł mistrza świata konstruktorów. Co więcej, w 2014 i 2015 roku 

José Maria Lopez, Sébastien Loeb i Yvan Muller zdobywają tytuły mistrzów świata 

kierowców. W 2016 roku C-Elysée, udoskonalony pod kątem aerodynamiki i wyposażony

w regulowany tylny spojler, pozwala José Marii Lopezowi zdobyć kolejny tytuł mistrza 

świata w kategorii kierowców, jeszcze przed zapowiedzią wycofania się Marki z udziału

w mistrzostwach WTCC. 

C-ELYSÉE WTCC

MAJĄC NA KONCIE DUŻE DOŚWIADCZENIE

I NIEZLICZONE SUKCESY W KATEGORII 

RAJDÓW SAMOCHODOWYCH I RAJDÓW 

TERENOWYCH, MARKA CITROËN STAWIA 

NA STOSUNKOWO NOWĄ DLA SIEBIE 

DYSCYPLINĘ WYŚCIGÓW NA TORZE. 

2013

250 km/h
prędkość maksymalna

4,57 m
długość

1,95 m
szerokość

1 100 kg
masa własna

4,13 m
długość

1,88 m
szerokość

1 190 kg
masa własna

237 KM
na litr pojemności silnika

Wzorowany na seryjnym Citroënie, C3 model C3 WRC różni się od niego 

specyficznymi rozwiązaniami technologicznymi. To silnik 1.6 turbo o mocy

380 KM z bezpośrednim wtryskiem paliwa, przód dłuższy o 55 mm, waga 

1190 kg, cofnięty i rozbudowany tylny spojler. Podobnie jednak jak wersja 

seryjna, Citroën C3 WRC odznacza się stylowymi krzywiznami nadwozia

i przyciąga wzrok dwupoziomową identyfikacją świetlną, a także dwubarwnym 

dachem. Dwadzieścia lat po opracowaniu pierwszych modeli WRC (World Rallye 

Cars) Citroën po raz kolejny stawia czoła temu sportowemu wyzwaniu, zawsze 

kierując się ambicją osiągnięcia najwyższego światowego poziomu. 

>> MINIATUROWY MODEL DOSTĘPNY NA LIFESTYLE.CITROEN.COM >> MINIATUROWY MODEL DOSTĘPNY NA LIFESTYLE.CITROEN.COM
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NAJWIĘKSZA KOLEKCJA MODELI 

CITROËNA ZNAJDUJE SIĘ

W MIEJSCOWOŚCI AULNAY-SOUS-BOIS 

NIEDALEKO PARYŻA. ZGROMADZONE 

TU MODELE SAMOCHODÓW, MAKIETY

I UNIKALNE DOKUMENTY UKAZUJĄ 

DZIEDZICTWO CITROËNA I JEGO 

DZISIEJSZĄ TOŻSAMOŚĆ, WZBUDZAJĄCE 

WIĘKSZE EMOCJE NIŻ JAKAKOLWIEK INNA 

MARKA. REPORTAŻ:

„To nie jest muzeum. To prywatna kolekcja”. 

Tabliczka z napisem tej treści rzuca się w oczy 

każdemu zwiedzającemu, zanim jeszcze zobaczy 

pierwszy model samochodu. Zbiory zgromadzone 

w tym miejscu przywodzą raczej na myśl XIX-wieczną 

galerię osobliwości, a nie klasyczną ekspozycję. 

Od pierwszej chwili czujemy, że miejsce to ma 

wyjątkowy charakter. Nawet najbardziej znane, 

kultowe modele mogą tutaj nas czymś zaskoczyć. 

Do słynnego Conservatoire Citroëna dojeżdża się 

bulwarem André Citroën, pomiędzy halami 

produkcyjnymi Marki. Ta olbrzymia stalowa 

konstrukcja o powierzchni 6500 m2 kryje od 2001 

roku największą na świecie kolekcję Citroënów. 

To ponad 300 modeli, od najstarszych do 

najnowszych, samochody seryjne, sportowe, 

koncepcyjne, użytkowe. To także makiety, 

olbrzymia liczba dokumentów i przedmiotów, 

a nawet helikopter.

 „Tutaj wszystko ma związek z Citroënem, nawet belki 

podtrzymujące strop pochodzą z zakładów Citroëna 

w Clichy” – podkreśla pracujący dla Marki od 

1977 roku Yannick Billy, starszy mechanik 

w Citroën Heritage, jednostce gromadzącej kolekcję 

Citroëna. „Zadaniem tego miejsca jest ochrona, 

eksponowanie, ale i promowanie dziedzictwa Marki. 

To także odpowiedź na potrzeby kolekcjonerów” – 

mówi Eric Leton, dyrektor Citroën Heritage. 

Co roku miejsce to odwiedza od sześciu do siedmiu 

tysięcy zwiedzających, w każdym wieku. 

„Przygotowujemy również modele samochodów, 

wykorzystywane w produkcjach filmowych i na 

rozmaitych imprezach” – dodaje Yannick Billy, który 

przy okazji poprawia niedomkniętą klapę bagażnika, z 

troską przygląda się drobnej rysie na masce i krzywo 

ułożonej wycieraczce.

Stojące rzędami lśniące samochody w idealnym stanie 

przyciągają jak magnes. Każdego, nawet tych, którzy 

nie są pasjonatami Citroënów lub wielbicielami 

samochodów. Chciałoby się za wszelką cenę wsiąść 

do środka i uruchomić silnik. „Jedne jeżdżą, ale inne 

tylko się przemieszczają” – mówi z uśmiechem starszy 

mechanik. – Jednak dziewięćdziesiąt procent z nich 

jest na chodzie. Tym najstarszym wystarczy wlać 

do zbiornika trochę wzbogaconej benzyny i ruszą!”. 

Jak choćby model Type A z 1923 roku, którym 

kilka lat temu pojechał do ślubu jeden z wnuków 

André Citroëna! Conservatoire utworzono, 

aby zapobiec rozproszeniu się lub zniszczeniu 

tej niespotykanej kolekcji, przy czym zbiory 

stale wzbogacane są o nowe nabytki. „Mnóstwo 

osób odzywa się do nas, by zaproponować 

modele samochodów, dokumenty czy plakaty – 

mówi Eric Leton. – Tak bardzo zależy im 

na utrwaleniu historii, że często sami zapewniają 

transport. To też dowód na ich przywiązanie 

do Marki”. Yannick Billy dodaje: 

„A my nigdy nie odmawiamy przyjęcia darów!”.

STO LAT DZIEDZICTWA
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Obydwaj mogliby opowiadać o tym miejscu bez końca, 

znają anegdoty na temat każdego modelu. Oto B10

z 1925 roku, z pierwszym nadwoziem wykonanym 

całkowicie ze stali. A to C6 w wersji Faux cabriolet

z 1929, jego właścicielem był Sacha Guitry. Tutaj 

model Rosalie, z łabędziem wieńczącym osłonę 

chłodnicy, symbolem lekkości i płynnego ruchu, 

charakterystycznego dla pierwszego modelu

z „pływającym” silnikiem. Nieco dalej widzimy liczne 

wersje Traction, wśród nich ośmioosobową wersję 

rodzinną, którą można nazwać przedwojennym 

minivanem. Jest model 2 CV, który wzrusza co najmniej 

tak samo jak DS. Imponująco wyglądają limuzyny 

prezydenckie, z modelem DS, którym jeździł Generał 

De Gaulle. Są tu rozmaite prototypy, od najstarszych 

do najnowszych – wszystkie świadczą o dążeniu do 

innowacyjności, jak choćby Projet L, zapowiedź modelu 

CX, z osłoną chłodnicy przypominającą przekrój plastra 

miodu. Liczne samochody użytkowe przypominają 

natomiast, że Marka zawsze ma na uwadze oczekiwania 

klientów, starając się zaspokajać także ich codzienne 

potrzeby. Ciekawi nas, co dzieję się w pomieszczeniach, 

które nie są przeznaczone do zwiedzania. Za zasłoną 

stoi kilka jeszcze nie całkiem wykończonych 

samochodów – zapewne czekają na swoją kolej. Nieco 

dalej, za pokojami biurowymi, trafiamy na prawdziwy 

warsztat, w którym mechanicy pracują nad starszymi

i nowymi modelami: regulują pracę silnika, wymieniają 

części, dopasowują drzwi, dążąc do zgodnego

z oryginałem idealnego stanu.
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SAMOCHODÓW
KONCEPCYJNYCH

lat

Wyraz 

designerskich idei 

czy efekt ważnych 

programów 

badawczych? 

Możemy zadać 

sobie takie pytanie na widok samochodu 

koncepcyjnego. „Kiedy wdrażamy nową generację, 

zdarza nam się prezentować modele-brudnopisy, 

na ogół jednak nasze samochody koncepcyjne to 

doskonały sposób, by pokazać publiczności, 

jak będzie wyglądała przyszłość – mówi Frédéric 

Duvernier, projektant z Biura Stylu Citroëna. – Warto 

rozszyfrowywać te modele, ponieważ zarówno w ich 

nadwoziach, jak i we wnętrzach zawarto wskazówki, 

jak będą niebawem wyglądały nasze samochody”. 

Realizacja projektu trwa dosyć krótko, wystarczy rok 

od szkiców do wyprodukowania konkretnego 

modelu, który pozwala zaobserwować bezpośrednią 

reakcję publiczności na konkretną koncepcję, 

realizowaną następnie częściowo lub w całości. 

Wystarczy wspomnieć CXperience z 2016 roku, 

który, między innymi, miał potwierdzić 

doświadczenie Marki w projektowaniu dużych, 

luksusowych limuzyn. Wykorzystano podnoszące 

komfort jazdy nowe rozwiązania technologiczne, 

jak fotele z elastycznej pianki z pamięcią kształtu – 

znajdziemy dziś takie w standardowych wersjach 

Citroëna C4 Cactus i Nowego SUV-a C5 Aircross. 

Poczynając od lat 90., samochody koncepcyjne 

produkowane w liczbie do dwóch egzemplarzy 

rocznie są na ogół zapowiedzią przyszłych modeli 

seryjnych. Wcześniej Citroën współpracował

z zewnętrznymi, bardzo utalentowanymi 

projektantami, a tworzone przez nich samochody 

były często wyrazem ich osobistego natchnienia. 

Modele Karin i Camargue stanowią dobry przykład 

tego rodzaju kreatywności. Nowszy prototyp, 

GTbyCitroën z 2008 roku to z kolei samochód 

inspirowany grą Gran Turismo na Playstation. 

„Jednak forma reflektorów i przedniej części 

samochodu w pełni wyraża DNA Marki” – podkreśla 

Frédéric Duvernier.

FRÉDÉRIC DUVERNIER
ODPOWIEDZIALNY ZA SAMOCHODY KONCEPCYJNE I POSTĘP W BIURZE STYLU CITROËNA

POZNAJ LEGENDARNE SAMOCHODY MARKI

NA CITROENORIGINS.PL
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Celem jest samochód z układem mechanicznym 2 CV, z rozwiązaniami 

zainspirowanymi światem lotnictwa, a więc lekki, kompaktowy, z doskonale 

dopracowaną aerodynamiką. Citroën C10, ostatni model zamykający ten program, 

zostaje zaprezentowany w 1956 roku. Przypomina idealnie gładką kroplę wody, 

między innymi za sprawą reflektorów zintegrowanych z nadwoziem wykonanym

z aluminium, materiału dużo lżejszego od stali. Jego masa wynosi zaledwie 382 kg

i skupia się głównie w przedniej części samochodu, tylna oś jest bowiem węższa 

od przedniej. Duża powierzchnia okien to zapowiedź późniejszej stylistyki 

minivanów. Dzięki tego typu sylwetce C10 odznacza się współczynnikiem oporu Cx 

wynoszącym zaledwie 0,258 i prędkością maksymalną 100 km/h, przy niewielkim 

zużyciu paliwa. Samochód jest mniejszy od 2 CV, jednak wygodnie mieszczą się 

w nim cztery osoby z bagażami. Niewiele brakuje, by starannie dopracowany 

samochód został wprowadzony do seryjnej produkcji. Jednak wybór pada 

na model Ami 6 będący w owym czasie w fazie projektu. 

C10 W 1953 ROKU, DWA LATA PRZED 

WPROWADZENIEM NA RYNEK CITROËNA 

DS, BIURO PROJEKTÓW MARKI, KTÓRYM 

KIERUJE WÓWCZAS ANDRÉ LEFEBVRE, 

ZACZYNA PRACE NAD PROTOTYPAMI 

SAMOCHODÓW SERII C. 

TEN NIEZWYKŁY SAMOCHÓD ZOSTAJE 

ZAPREZENTOWANY NA GENEWSKIM 

SALONIE WIOSNĄ 1972 ROKU. 

1972
W 195

WPRO

DS, B

KIERU

ZAZAZAZ CZY

SAMO

CAMARGUE

Inspirowany debiutującym dwa lata wcześniej modelem GS, Camargue zachowuje 

wiele jego rozwiązań technicznych, takich jak silnik, układ kierowniczy i słynne 

hydropneumatyczne zawieszenie. Jednak stylistyka tego modelu oznacza całkowitą 

rewolucję. Nic dziwnego! Camargue to pierwszy samochód, który powstaje w efekcie 

współpracy Citroëna ze słynnym włoskim studiem Bertone. W wyrazistej, wysmukłej 

sylwetce z nisko biegnącą linią dachu, z przeszklonym, zaokrąglonym tyłem

i panoramiczną przednią szybą wyraża się charakterystyczny styl firmy Bertone. 

Całość utrzymana jest w zdecydowanie sportowym charakterze. Niezwykle nowoczesne

w formie przednie światła zapowiadają identyfikację świetlną Citroëna BX. Camargue 

nie zostaje skierowany do seryjnej produkcji, jest jednak pierwszym etapem owocnej 

współpracy Citroëna i Bertone. Elementy tego projektu zostaną później wykorzystane

w modelu BX, ale też w XM, ZX i w Xantii. 

Model Camargue należy do kolekcji ASI-Bertone.

4
miejsca

3,84 m
długość

382 kg
masa własna

100 km/h
prędkość maksymalna

4,12 m
długość

1,68 m
szerokość

1,15 m
wysokość

1956
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ACTIVA 1

Ten niski samochód to efekt badań nad aerodynamiką. Jest wyposażony w zaawansowane 

systemy wspomagające prowadzenie. Citroën przywiązuje coraz większą wagę do układów 

elektronicznych: w modelu Activa 1 pojawia się regulowane zawieszenie hydroaktywne, 

a także wspomaganie układu kierowniczego i hamulców. Wśród nowatorskich rozwiązań 

są też przeciwstawne, otwierane pilotem drzwi, cztery niezależnie skrętne koła i system 

przeciwpoślizgowy. Wnętrze zaskakuje oryginalnym wyposażeniem, z wyświetlaczem 

informacji w polu widzenia kierowcy i licznymi ekranami udostępniającymi dane dotyczące 

prowadzenia i parametrów samochodu. Model Activa 1, pod wieloma względami 

fascynujący, nie zostaje skierowany do seryjnej produkcji, potwierdza jednak nowe 

podejście do innowacji technologicznych, które Marka nieco później zastosuje

w XM i Xantii.

W DEBIUTUJĄCYM PODCZAS 

SALONU SAMOCHODOWEGO

W 1988 ROKU MODELU ACTIVA 1 

ZOSTAJE WYKORZYSTANYCH WIELE 

INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII. 

1988
KARIN

NA PARYSKIM SALONIE 

SAMOCHODOWYM W 1980 ROKU 

TREVOR FIORE, KTÓRY ZALEDWIE KILKA 

TYGODNI WCZEŚNIEJ ZOSTAŁ 

DYREKTOREM BIURA STYLU CITROËNA, 

PREZENTUJE PROTOTYP KARIN.

1980

Model odznacza się zaskakującą sylwetką, przywodzącą na myśl piramidę. We wnętrzu są miejsca dla trzech osób. 

Centralnie usytuowany fotel kierowcy jest wysunięty nieco do przodu w stosunku do dwóch siedzeń pasażerów. 

Najważniejsze funkcje sterujące są dostępne dzięki przyciskom umieszczonym wokół regulowanej, przypominającej 

joystick, kierownicy. Komputer pokładowy pozwala kierowcy stale kontrolować stan drogi. Przednie reflektory to bez 

wątpienia hołd złożony SM, modelowi wprowadzonemu na rynek dziesięć lat wcześniej. Specyficzna sylwetka Karin jest 

zapowiedzią kanciastej sylwetki zaprojektowanego przez Bertone Citroëna BX, funkcjonalnego modelu z 4-cylindrowym 

silnikiem i hydropneumatycznym zawieszeniem. 

3
miejsca

3,70 m
długość

1,90 m
szerokość

1,08 m
wysokość

4,75 m
długość

1,90 m
szerokość

1,27 m
wysokość

220 km/h
prędkość 
maksymalna
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OSMOSE

To nie tylko premiera modelu koncepcyjnego, ale też propozycja nowej idei bardziej odpowiedzialnego transportu: dzielenia się samochodem. 

Ruszając w drogę, kierowca może wyświetlić na zewnętrznym bocznym panelu informację o celu podróży i liczbie dostępnych miejsc. Następnie 

zabiera chętnych. Komputer gromadzi dane dotyczące różnych przejazdów i udostępnia je potencjalnym pasażerom korzystającym z telefonu 

z systemem WAP. Osmose ma trzy miejsca w pierwszym rzędzie, dostępne z prawej strony dzięki przesuwnym drzwiom. Centralnie 

umiejscowiony fotel kierowcy jest nieco wysunięty do przodu w stosunku do dwóch bocznych siedzeń. Z tyłu odsuwana pokrywa pozwala zająć 

miejsca na 2-osobowej ławce, ustawionej tyłem do kierunku jazdy. Sylwetka samochodu zaskakuje geometryczną formą, niespotykaną 

wysokością, a także podobieństwem wyglądu przodu i tyłu. Osmose jest wyposażony w system audio i wideo, a także przednią poduszkę 

powietrzną chroniącą pieszego. Samochód ma napęd hybrydowy ZEV (Zero Emission Vehicle – tryb zerowej emisji spalin).

CITROËN OD POCZĄTKU Z UWAGĄ 

BADA SPOŁECZNE POTRZEBY. NA SALONIE 

SAMOCHODOWYM W 2000 ROKU 

MARKA PREZENTUJE FUTURYSTYCZNY 

KONCEPCYJNY MODEL OSMOSE, 

WPISUJĄCY SIĘ W NOWĄ FORMĘ 

RELACJI POMIĘDZY ZMOTORYZOWANYMI 

I PIESZYMI.

2000

RELACJI POMIĘDZY ZMOTORYZOWA

I PIESZYMI.

Ą

SALONIE 

U

ZNY

ANYMIANYMI

XANAË

W zaprezentowanym na Salonie Samochodowym w 1994 roku koncepcyjnym modelu Xanaë 

uwaga projektantów jest skupiona na komforcie kierowcy i pasażerów. Ten pionierski, 

kompaktowy minivan, wydaje się przedłużeniem domowego salonu, z otwierającymi się 

przeciwstawnie drzwiami, bez środkowego słupka, z obrotowymi przednimi fotelami i tylnym 

siedzeniem, którego oparcie można złożyć, uzyskując stolik. Wnętrze samochodu jest 

zaprojektowane według najważniejszych zasad dzisiejszych konstrukcji modułowych. Co więcej, 

duża część powierzchni kabiny jest przeszklona, a przednia szyba przedłużona w taki sposób, 

by zajmować większy fragment dachu. Wszystkie systemy wspomagające prowadzenie są łatwo 

dostępne dzięki dwóm ergonomicznie rozmieszczonym ekranom LCD. Ten funkcjonalny 

samochód koncepcyjny, wyposażony w układ mechaniczny z Xantii, jest gotowy, aby skierować 

go do seryjnej produkcji. Jednak zespół Citroëna doskonali go i dopiero w 1998 roku 

prezentuje jako Xsarę Picasso, a rok później, z powodzeniem, wprowadza rynek.

RZADKO ZDARZA SIĘ, ŻEBY 

SAMOCHÓD KONCEPCYJNY W TAKIM 

STOPNIU POZWALAŁ ZAJRZEĆ

W PRZYSZŁOŚĆ ZMIAN 

ZACHODZĄCYCH W MOTORYZACJI. 

1994

5
miejsc

4,23 m
długość

1,85 m
szerokość

3
drzwi

5
miejsc

3,35 m
długość

1,75 m
szerokość

1,70 m
wysokość
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GTBYCITROËN

Samochód  o zdumiewająco nowoczesnym charakterze, 

efekt współpracy Citroëna z firmą Polyphony, twórcą słynnej 

symulacyjnej gry motoryzacyjnej Gran Turismo 5, jest repliką 

wirtualnego modelu. Opływowe, naprężone linie sylwetki

i perłowy kolor lakieru w oczywisty sposób łączą go z wyścigami 

motorowymi. Poszerzone wloty powietrza, reflektory z niebieskimi 

diodami LED, boczne lusterka w obudowie z włókna węglowego, 

wyjątkowo długi tylny spojler i drzwi, które po uchyleniu 

przypominają skrzydła mewy – wszystkie te elementy składają się 

na niezwykle dynamiczną całość. Wydaje się wręcz, że samochód 

jest w ruchu, nawet gdy stoi. We wnętrzu dwa rajdowe, obite 

ciemną skórą fotele wtapiają się w przestrzeń, której elementy 

utrzymane są w kolorze miedzi. Aby umożliwić kierowcy 

maksymalną koncentrację, GTbyCitroën jest wyposażony

w system wyświetlania informacji w polu widzenia. Ze względu 

na niezwykłą koncepcję i design model ten zostaje w 2008 roku 

wyróżniony nagrodą Louis Vuitton Classic Concept Award.

MODEL KONCEPCYJNY GTBYCITROËN 

TO ORYGINALNY PRZYKŁAD 

PRZENIKANIA WIRTUALNEJ 

RZECZYWISTOŚCI DO ŚWIATA 

REALNEGO.

2008

Rasowa, aerodynamiczna sylwetka modelu przywodzi na myśl klasyczny bolid. 

Przyciąga wzrok szewronami zdobiącymi osłonę chłodnicy, wydłużoną maską, 

wklęsłą tylną szybą i ognistą czerwienią nadwozia o harmonijnych liniach. 

Przeciwstawnie otwierane drzwi unoszą się, ukazując luksusowe wnętrze wypełnione 

światłem i wykończone szlachetnymi materiałami. C-Métisse zaskakuje rozwiązaniami 

technicznymi, a zwłaszcza hybrydowym wysokoprężnym układem napędowym, 

łączącym pracę silnika V6 HDi FAP o mocy 208 KM z pracą dwóch umieszczonych 

przy tylnych kołach silników elektrycznych, z których każdy generuje moc 20 KM.

W rezultacie prędkość maksymalna samochodu wynosi 250 km/h, przy niewielkim 

zużyciu paliwa i ograniczonej szkodliwości dla środowiska naturalnego.

CZY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA PARAMETRY

MUSZĄ WYKLUCZAĆ DUŻĄ MOC? ODPOWIEDZIĄ 

CITROËNA NA TO PYTANIE JEST SAMOCHÓD 

KONCEPCYJNY C-MÉTISSE, ZAPREZENTOWANY

W 2006 ROKU.

20064
miejsca

4,74 m
długość

1,24 m
wysokość

250 km/h
prędkość maksymalna

2 
miejsca 

4,96 m
długość

2,08 m
szerokość

330 km/h
prędkość maksymalna

3 sekundy
przyspieszenie
0–100 km/h
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CXPERIENCE

Podobieństwo do historycznego modelu ogranicza się do kształtu 

sylwetki. Tubik jest wyposażonym w inteligentne systemy obszernym 

vanem, który nadaje nowy sens podróżowaniu. To harmonijne 

połączenie wyrazistego stylu z wysublimowanymi materiałami, dające

w efekcie prawdziwy luksus. Umieszczone po prawej stronie duże okno 

zlewa się ze srebrzystym tłem nadwozia. Boczne drzwi otwierają całą 

prawą część samochodu. Ukazuje się wnętrze z trzema rzędami foteli

z licznymi możliwościami modułowej adaptacji. Drzwi od strony 

kierowcy otwierają się skrzydłowo. Zajmując miejsce w kabinie,

kierowca wkracza w świat nowoczesnej technologii, którego centralnym 

punktem jest stanowisko prowadzenia, nazwane przez projektantów 

cyklotronem. Fotel, pedały, kierownica i wyświetlacz w polu widzenia 

tworzą jedną całość. Kierowca ma przed oczami wszystkie potrzebne 

informacje. Na drugim ekranie dostępny jest obraz z kamery cofania.

DEBIUTUJĄCY NA SALONIE SAMOCHODOWYM WE FRANKFURCIE W 2011 ROKU 

TUBIK TO UKŁON W STRONĘ WPROWADZONEGO NA RYNEK W 1939 ROKU 

CITROËNA H, OKREŚLANEGO MIANEM TUB (TRACTION UTILITAIRE BASSE), KTÓRY 

BYŁ PIERWSZYM MODELEM Z DUŻEJ RODZINY LEKKICH POJAZDÓW UŻYTKOWYCH.

2011

Know-how w tej dziedzinie w pełni wyraża się w samochodzie koncepcyjnym 

CXperience, zaprezentowanym w 2016 roku. Duża limuzyna o horyzontalnych 

liniach sylwetki sugeruje niezwykłe osiągi, realizując obietnicę Marki, jaką niesie

w sobie hasło „Be different, Feel good”. CXperience to kwintesencja programu 

Citroën Advanced Comfort ®, kompleksowego podejścia do ergonomii, 

doświetlenia wnętrza oraz dostępu do technologii mobilnych. Stylowe, otulające 

ciało fotele wykonane z elastycznej pianki z pamięcią kształtu, jednoramienna 

kierownica, deska rozdzielcza i oparcia foteli wykończone wysokogatunkowym 

drewnem orzechowym, nastrojowe oświetlenie, klimatyzacja z funkcją oczyszczania 

powietrza, 19-calowy ekran dotykowy, nowa aplikacja „Share with U”, pozwalająca 

dzielić się plikami z innymi pasażerami, hybrydowy napęd typu plug-in… 

CXperience to niezwykłe połączenie innowacyjnych technologii wyznaczających 

nowy, niespotykany dotąd poziom przyjemności jazdy.

OD POCZĄTKU SWOJEJ HISTORII MARKA CITROËN 

DUŻĄ WAGĄ PRZYKŁADA DO PROJEKTÓW 

WPROWADZAJĄCYCH KOLEJNE UDOGODNIENIA 

DO SEGMENTU LUKSUSOWYCH LIMUZYN. 

2016

9
miejsc

4,80 m
długość

2,08 m
szerokość

2,05 m
wysokość

4,85 m
długość

1,37 m
wysokość

2 m
szerokość
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Spotkanie z Alainem Thuretem, 
przewodniczącym Amicale Citroën  
et DS France, stowarzyszenia, które  
od 1983 roku koordynuje działania 
wszystkich fanklubów gromadzących 
miłośników marki Citroën.

Jaką funkcję pełni Amicale Citroën 
et DS France?

Zgodnie z naszymi założeniami opiekujemy się francuskimi 
fanklubami Citroëna. Obecnie jest to 200 klubów zrzeszających 
ponad 10 tysięcy osób. Pod naszą opieką jest także 35-40 tysięcy 
kolekcjonerskich modeli. Kluby liczą od kilku członków do ponad 
5 tysięcy. Na co dzień, w porozumieniu z markami Citroën i DS, 
koordynujemy działania klubów.

Jak to konkretnie wygląda?
Uczestniczymy w targach i organizujemy liczne imprezy. Dzięki 
pomocy kolekcjonerów wspieramy marki Citroën i DS, dostarczając 
modele retro, które biorą udział w rozmaitych wydarzeniach, 
podkreślających znaczenie ich dziedzictwa.

 

Citroën obchodzi w tym roku stulecie swojego istnienia. 
Jak Pan je ocenia?
Uważam, że Citroën to jedyna marka, która umie wprowadzać 
awangardowe, innowacyjne technologie, czasem kompletnie 
szalone, często jednak naśladowane, ale zawsze – harmonizujące 
ze swoją epoką. Pamiętajmy, że André Citroën był wielkim 
prekursorem, nie tylko w dziedzinie motoryzacji, ale też w kwestii 
reklamy czy produkcji zabawek. Wszystkie nasze kluby świetnie 
współpracują w niemal rodzinnej atmosferze, właśnie dlatego  
że Citroën, jako jedyna marka, łączy ludzi w taki sposób. 

Czym to pan może wytłumaczyć?
Myślę, że przyczyn należy szukać w prekursorskiej misji André 
Citroëna, przejawiającej się w jego innowacjach, w technologii,  
od pierwszych produkowanych seryjnie samochodów, przez silniki 
„pływające", Traction Avant, rozwiązania hydrauliczne… W takich 
warunkach narodziła się swojego rodzaju pasja. Nie przemawia 
przeze mnie sekciarstwo – raczej nie spotyka się takiego 
zauroczenia i tak ścisłej współpracy między klubami w przypadku 
innych marek. To DNA marki Citroën sprawia, że wszystko działa. 
I będzie działało zawsze.

DNA CITROËNA BUDZI ENTUZJAZM  
OD POCZĄTKU ISTNIENIA MARKI

>> ODWIEDŹ NASZ BOUTIQUE: LIFESTYLE.CITROEN.COM

BOGATA GAMA PRODUKTÓW NAWIĄZUJĄCYCH DO TRADYCJI CITROËNA: 
MINIATUROWE MODELE SAMOCHODÓW, ZEGARKI, KONFEKCJA DLA 
DOROSŁYCH I DZIECI, TORBY I WALIZKI, SPRZĘT ELEKTRONICZNY I INNE.

Boutique Citroën Lifestyle

Zdjęcia: ASI-Bertone Collection, Bernard Asset, Citroën Racing, Dingo, DPPI, Éric Durand, M Guyot, Tom Kan, André Lavadinho, Renaud Leblanc, Patrick Legros, Jean-Brice 
Lemal, Roger Régis, Bernard Rouffignac, strona internetowa Citroën Origins. 

AUTOMOBILES CITROËN – RCS Paris 642 050 199. Dane na temat modeli i ich para metrów odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako postanowienia umowne. 
Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu. Wszelkie informacje są udzielane przez dział obsługi klienta 
Citroëna pod numerem telefonu + 48 (22) 458 46 85 oraz są dostępne pod adresem internetowym: www.citroen.pl.
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