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Párizsban tartották az Excellence Française díjátadót, ahol a francia szaktudást legmagasabb 

szinten képviselő vállalatok között a CITROËN komoly elismerésben részesült. Ez a díj tükrözi a 

CITROËN kreativitását és merészségét, melynek legújabb gyümölcse, a DS5 holnaptól kerül 

hivatalosan forgalomba Franciaországban. 

  

Az Excellence Française díjjal a Francia Védelmi Minisztérium és a Kulturális és Kommunikációs 

Minisztérium tünteti ki mindazokat, akik tevékenységükkel növelik a francia szellem és tudás 

elismertségét szerte a világban. A díjkiosztó ceremónián minden évben 11 különböző terület 

képviselői közül választják ki « azokat, akik tehetségükkel, dinamizmusukkal és vállalkozó 
szellemükkel- fogalmazott Maurice Tasler, az Excellence Française 

hozzájárulnak Franciaország fejlődéséhez »  
alapító elnöke. 

Az idén az autóipar kiválóságaira is sor került, és az első díjat a Frédéric Banzet vezérigazgató 

képviselte CITROËN nyerte. A díj átadásakor Maurice Tasler kiemelte : a CITROËN 

Franciaország 

történelmének szerves része, legendás modellekkel ajándékozta meg a világot, és tevékenységével 

mind a mai napig bizonyítja, hogy a francia autóipar a génjeiben hordozza a luxus és az újítás 

szellemét. 

A CITROËN vezérlő eszméje immár több mint 90 éve a merészség, a kreativitás és az igényesség. 

Történelmi örökségének ma sem fordít hátat a márka : tervezői ma is szabadjára merik engedni 

képzeletüket, mernek új utakra lépni, újraértelmezni az autózás fogalmát. Mindennek legfrissebb 

gyümölcse a vadonatúj CITROËN DS5, a márka szaktudásának csúcsa, amelyet francia tervezők 

álmodtak meg, és Franciaországban is gyártják. Legyen szó akár az új modell egyedülálló 

stílusáról, 

kifinomultságáról (gondoljunk csak a bőrülések fém karóraszíjra emlékeztető „Bracelet” 

mintázatára), 

akár a Hybrid4 dízelhibrid technológiáról, a CITROËN DS5 bátran megmutatja, mit jelent a 

„franciás 

luxus” az autóiparban! 

A harmadik DS modell bevezetésének előestéjén elnyert Excellence Française díj minden másnál 

egyértelműbb elismerése a CITROËN lenyűgöző lendületességének. Ráadásul ezt a lendületet – a 

modelleken és a márka által nyújtott szolgáltatásokon kívül – a ralisportban is bizonyítja a 

CITROËN, 

hiszen a Citroën Racing legénysége az idei szezonban már a hetedik konstruktőri világbajnoki 

trófeáját 

vihette haza.*  

*A FIA hivatalos eredményhirdetéséig nem tekinthető végleges eredménynek. 
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