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Citroën wyró| niony nagrod

Excellence Francaise

Z okazji ceremonii Excellence Française, która odbyB a si
w
ubiegB ym tygodniu w Pary| u Citroën zostaB wyró| niony za
wkB ad w reprezentowanie francuskiego know-how w dziedzinie
motoryzacji. Nagroda stanowi wyraz uznania dla kreatywno[ ci i
nowatorstwa Marki, znajduj cych idealne odzwierciedlenie w najnowszym modelu Citroën DS5.
Wspierana przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo
Kultury i Komunikacji inicjatywa Excellence Francaise promuje francuski know-how we wszystkich dziedzinach, w których Francja mo| e poszczyci
si
doskonaB o[ ci . W tym celu,
w czasie corocznej ceremonii przyznawane s
wyró| nienia w 11 bran| ach (które ró| ni
si
ka| dego roku)
tym wszystkim, którzy swoim talentem, dynamizmem i
przedsi biorczo[ ci
przyczyniaj
si
do rozwoju Francji zgodnie z zaB o| eniami
Maurice Taslera, Prezesa i zaB o| yciela Excellence Francaise.
W tym roku wyró| niona zostaB a motoryzacja, a nagroda przypadB a w udziale marce Citroën
reprezentowanej przez jej dyrektora generalnego Frederica Banzet. Z tej okazji Maurice Tasler
przypomniaB o roli, jak
odegraB a Marka i jej legendarne modele w historii Francji i
podkre[ liB , | e Citroën jest dowodem na to, | e luksus i innowacja stanowi
nieodB
czny element francuskiego przemysB u motoryzacyjnego.
Tworz c przez ponad 90 lat swoje dziedzictwo oparte na nowatorstwie, kreatywno[ ci i rygorystycznych wymaganiach, Citroën nigdy nie zboczyB z obranego kierunku: dzi ki odwa| nej i
innowacyjnej wyobraz ni otwiera nowe horyzonty dla motoryzacji. Najnowszym przykB adem
jest model Citroën DS5, zaprojektowany i wyprodukowany we Francji, który stanowi kwintesencj
wiedzy i umiej tno[ ci marki. Zarówno poprzez unikalny i wyrafinowany styl w postaci
chocia| by obi
skórzanych foteli nawi zuj cych do plecionego paska od zegarka, jak i
poprzez zastosowane technologie i hybrydowy nap d Hybrid4, Citroën DS5 przywraca czar
motoryzacyjnego luksusu a la francaise!
Wyró| nienie przyznane w przeddzieD premiery trzeciej odsB ony linii DS stanowi przede
wszystkim nagrod
za imponuj c
dynamik
Citroën, która przynosi sukcesy w dziedzinie
produktów i usB ug, a tak| e w Rajdowych Mistrzostwach Z wiata, gdzie Marka ju| po raz
siódmy zdobyB a mistrzowski tytuB klasyfikacji producentów*.
* z zastrze| eniem ogB oszenia oficjalnych wyników przez FIA
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