NOVÝ CITROËN C4 PICASSO

PRÍSLUŠENSTVO

JEDINEČNOSŤ !
Keď si vyberiete CITROËN, vstúpite do sveta, v ktorom
sa snúbi kvalita, bezpečnosť a štýl. Rada originálneho
príslušenstva CITROËN je navrhnutá na mieru pre
vaše vozidlo. Ale nielen to, naši inžinieri testujú
originálne príslušenstvo CITROËN v najnáročnejších
podmienkach, a preto vám ponúka vynikajúcu úroveň
kvality a bezpečnosti. Na všetko príslušenstvo CITROËN
sa vzťahuje dvojročná záruka. Na doplnenie tohto
originálneho príslušenstva pre vás CITROËN vybral
u tých najlepších výrobcov tiež širokú škálu doplnkového
príslušenstva. Takto si vytvoríte vozidlo, ktoré sa vám
podobá, odráža vaše potreby i požiadavky a bude vás
sprevádzať na všetkých vašich cestách.
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ŠTÝL

DISKY
Keďže sú naše disky z ľahkej zliatiny vyvinuté
a testované podľa náročnejších bezpečnostných
a výkonnostných kritérií ako si vyžadujú platné
normy, hravo zvládnu bežné podmienky na cestách.
Pri zrýchlení, v zákrutách alebo pri brzdení
znásobujú vašu radosť z jazdy. A taktiež ich dizajn
už na prvý pohľad podčiarkuje dynamiku línií
vášho vozidla CITROËN. Bezpečnosť a výkonnosť
nebola nikdy taká príťažlivá.
1

2

3

4

KRAJŠÍ
A ŠTÝLOVEJŠÍ
Ste jedinečný a váš nový
CITROËN C4 Picasso tiež.
S príslušenstvom a vybavením
CITROËN si vytvoríte vozidlo
na svoj obraz. Či ste kreatívny
alebo konzervatívny, odzrkadlí
vašu osobnosť vo všetkých líniách.

4

1-D
 isk z ľahkej zliatiny Levant 17”
Sivá Anthra
2-D
 isk z ľahkej zliatiny Garbin 16”
Sivá Éclat
3-D
 isk z ľahkej zliatiny Notos 16”
Sivá Éclat
4-D
 isk z ľahkej zliatiny Aquillon 17”
Čierna / Aluminium
5-D
 isk z ľahkej zliatiny Eole 18”
Čierna / Aluminium

5

5

ŠTÝL

5-S
 úprava 4 ozdobných krytiek
na disky z ľahkej zliatiny: modrá
Boticelli, červená Aden, červená
Carmen, žltá Pegase, biela
Banquise, modrá Infini, čierna
Onyx
6-S
 úprava 4 ozdobných krytov
prahov predných a zadných dverí,
matný vzhľad
5

1

2

1 - Súprava 2 ozdobných krytov prahov
predných dverí s efektom hologramu

3

4

2 - Súprava 2 ozdobných krytov prahov
predných dverí vzhľad svetlý leštený
hliník
3 - Súprava 4 ozdobných krytov
kolies so zabezpečením sivá Storm
4 - Súprava 4 ozdobných krytov
kolies so zabezpečením sivá Étincelle

6

6

7

KOMFORT

VŠETKO PRE
VAŠU POHODU
Váš nový CITROËN C4 Picasso
je dôležitým zdrojom pohody.
Môžete si užívať bezstarostnú
jazdu a pritom si vychutnávať
ergonómiu príslušenstva
navrhnutého priamo pre vás.

1

PARKOVACÍ ASISTENTI
Vďaka systému parkovacích asistentov vám
CITROËN pomôže uľahčiť manévrovanie pri cúvaní.
Zvukový signál vás upozorní na prekážky a parkovanie
sa takto pre vás stane detskou hrou.

2
3

1-P
 redný a zadný parkovací asistent
2-P
 opolník
3 - Izotermický box

8

9

K O M F O R T

3

OSVIEŽOVAČE VZDUCHU
Jemné vône zabudované do vetracieho
systému vášho vozidla vám spríjemnia
cestovanie. Všetky zmysly uchvátia rôznorodé
kvetinové alebo ovocné vône.

1

2

4

1-O
 chrana operadla predného sedadla
2-R
 amienko na opierku hlavy
3-Z
 abudované alebo prenosné náhradné náplne
do osviežovača vzduchu
4-S
 úprava 2 deflektorov predných dverí
5 - T mavé fólie na okná
6-S
 úprava 2 slnečných clôn na okná zadných dverí
7-S
 lnečná clona na zadné okno

TMAVÉ FÓLIE
na okná znižujú priamy dopad slnečných lúčov do vozidla
a zvyšujú komfort jazdy. Napomáhajú zníženiu spotreby
účinnejším využívaním klimatizácie. Zároveň chránia
interiér pred zvedavými pohľadmi zvonku.

5
6

10

7

11

BEZPEČNOSŤ

2

1

3

ALARM PROTI VNIKNUTIU
Pre ešte viac bezpečnosti vám CITROËN ponúka
alarm proti vniknutiu, ktorý sa aktivuje diaľkovým
ovládačom. Váš nový CITROËN C4 Picasso bude
chránený a vy budete môcť spokojne spávať.

POCIT DÔVERY
Vaša bezpečnosť je na prvom mieste. Príslušenstvo
CITROËN je navrhnuté tak, aby vám aj vašim
spolucestujúcim zaistilo maximálnu ochranu
a bezpečnosť pri všetkých vašich cestách.
Najvýkonnejšie technológie sa spájajú,
aby sa o vás postarali.

12

4

5

1-S
 úprava hmlových svetlometov
2-S
 úprava tradičných snežných reťazí
3-S
 úprava rýchloupínacích snežných reťazí
4 - Alarm proti vniknutiu
5-S
 úprava výstražný trojuholník a reflexná vesta
13

BEZPEČNOSŤ

1

4

3-D
 etská sedačka skupina 2 / 3 (15 až 36 kg)
4-P
 repravný box pre zvieratá
5-S
 úprava bezpečnostných skrutiek na hliníkové disky
3
5
2

DETSKÉ SEDAČKY
Tí najmenší si zaslúžia najväčšiu
pozornosť. Detské sedačky CITROËN
prispievajú k ich pohodliu. Jednoduchá
montáž a používanie tohto dôležitého
príslušenstva vám zjednodušuje život.
1 - Deliaca priečka pre psy
2 - Sieťka na uchytenie
vysokého nákladu

14

15

PREPRAVA

1

3

PRAKTICKÉ
RIEŠENIA

NOSIČ BICYKLOV NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie sa pýši svojou bezpečnosťou,
kvalitou a funkčnosťou. Dokáže sa prispôsobiť väčšine malých
aj veľkých konštrukcií. Rýchlo sa pripevní aj zloží, čím urobí
radosť aj tým najuponáhľanejším. Odteraz bude ťažké odolať
pokušeniu vyraziť si na výlet vo dvojici…

Pretože vaše potreby sa môžu meniť,
váš nový CITROËN C4 Picasso sa dokáže
premeniť na vozidlo pre voľný čas. Široká
ponuka jeho funkčného príslušenstva
uľahčí prepravu vašej batožiny.

2

1 - Ť ažné zariadenie s guľou
demontovateľnou bez náradia
2-S
 krutkové ťažné zariadenie
3-N
 osič bicyklov na ťažné zariadenie
s rýchlou montážou (2 bicykle)
4-N
 osič bicyklov na ťažné zariadenie
(3 bicykle)
4
16

17

PREPRAVA

1

2

3

STREŠNÉ NOSIČE

1-P
 olodlhý strešný box (420 litrov)
2-K
 rátky strešný vak (280 litrov)
3-N
 osič lyží na strešné nosiče (6 párov)
4-H
 liníkový nosič bicyklov na strešné
nosiče (1 bicykel s rýchlym upevnením)
5-S
 úprava 2 strešných nosičov
pre Grand C4 Picasso
6-S
 úprava 2 strešných nosičov
pre C4 Picasso

Strešné nosiče CITROËN sa
jednoducho používajú a sú
navrhnuté tak, aby umožňovali
bezpečnú prepravu vašich
strešných boxov, nosičov
bicyklov, lyží…

5

18

4

6

19

OCHRANA

STÁLE
AKO NOVÝ

1

2

Váš nový CITROËN C4 Picasso upúta
na prvý pohľad svojou kompaktnosťou,
modernými a elegantnými tvarmi.
Ochranné príslušenstvo CITROËN
do interiéru aj exteriéru vám umožní
uchovať jeho pôvodnú krásu.
3

4

1-S
 úprava zadných štýlových zásteriek
Grand C4 Picasso
2 - Súprava

zadných štýlových zásteriek C4 Picasso
3 - Súprava

predných štýlových zásteriek
4-K
 ufrík s ekologickými produktmi na údržbu
Technature s logom CITROËN

20

21

OCHRANA

PODLAHOVÉ KOBERCE
Koberce CITROËN sú navrhnuté tak,
aby sa dokonale prispôsobili špecifickým
tvarom podlahy vášho vozidla.
Predstavujú účinnú ochranu proti
opotrebovaniu a nečistotám vo vozidle.
Jednoducho sa používajú, sú pevné
a odolné. Kým ich dokonalá priľnavosť
k podlahe zabezpečuje ešte väčšiu
bezpečnosť na strane vodiča, tak ich dizajn
a kreativita dotvárajú interiér vozidla.

1

2

1 - Súprava predných a zadných
velúrových kobercov
2 - Súprava predných a zadných vpichovaných
plyšových kobercov
3 - Súprava predných a zadných tvarovaných
kobercov
4 - Ochranná plachta na parkovanie v interiéri
5 - Súprava predných a zadných gumených
tvarovaných kobercov
6 - Súprava bočných ochranných líšt na predné
a zadné dvere čierna grainé

3

4

5

22

6

23

MULTIMÉDIÁ

APLIKOVANÉ
INOVÁCIE

3

POVEDALI STE MOBIL?

Odteraz je váš nový CITROËN C4
Picasso viac ako iba obyčajné vozidlo.
S multimediálnou výbavou na najvyššej
technologickej úrovni sa ocitnete v novej
dimenzii pohody a potešenia z jazdy.
Radosť šoférovať a cestovať v takej uvoľnenej
a príjemnej atmosfére ako nikdy pred tým.

1
2

Vďaka príslušenstvu CITROËN pre mobilné telefóny môžete
zostať v spojení s okolitým svetom bez toho, aby ste ohrozili seba
a svojich spolucestujúcich. Súprava handsfree, držiak a nabíjačka
na telefón vám uľahčia používanie vášho smartfónu vo vozidle.
Príslušenstvo, bez ktorého sa už nezaobídete!*

1-U
 niverzálna nabíjačka na mobilný
telefón
2-M
 ini držiak na smartfón
3-U
 niverzálny držiak s magnetickým
klipom Tetrax Smart
* Šoférovanie s telefónom v ruke je podľa pravidiel cestnej premávky prísne zakázané
a hrozia za to prísne sankcie.

24

25

MULTIMÉDIÁ

1-Z
 ásuvka 230 V + USB zásuvka
Carwatt
2-7
 ” DVD prehrávač D-JIX (dodávaný
s 2 slúchadlami)
3-7
 ” dotyková obrazovka s držiakom
na opierke hlavy a slúchadlami
4-C
 D prehrávač
5 - 7”
 DVD prehrávač s otočnou
obrazovkou Takara VR122W
DVD prehrávač umožňuje
napájanie obrazoviek
v opierkach hlavy

3
1

VIDEO SÚPRAVA
S video súpravou CITROËN, ktorá sa montuje
jednoducho na opierku hlavy, ponúknete
svojim spolucestujúcim chvíle oddychu
a uvoľnenia. Vďaka tejto video súprave si
budete môcť pri cestovaní pozerať svoje
obľúbené filmy, fotografie a počúvať hudbu.

2

26

4

5
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ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA

ŠTÝL
Popis

ŠTÝL (pokračovanie)
Obj. číslo

Súprava pripevňovacích prvkov pre ozdobné kryty kolies
so zaistením proti krádež
Súprava ozdobných krytov kolies so zaistením proti krádeži
16” sivá Storm
Súprava ozdobných krytov kolies so zaistením proti
krádeži 17“
Súprava ozdobných krytov + krytka

940537

Ozdobný kryt kolesa so zaistením proti krádeži enjofix 17“
sivá Etincelle bez stredovej krytky
Ozdobný kryt kolesa so zaistením proti krádeži enjofix bez
stredovej krytky 16” sivá Storm
Stredová krytka pre ozdobný kryt kolies so zaistením proti
krádeži sivá Storm
Stredová krytka pre ozdobný kryt kolies so zaistením proti
krádeži sivá Étincelle
Ozdobný kryt kolesa so zabezpečením enjofix bez stredovej
krytky Sivá Étincelle
Ozdobný kryt kolesa so zabezpečením 16” sivá Étincelle

1611308980

9406L1

Disk z ľahkej zliatiny Levant 17” Šedá Anthra

Foto Str.
–

1611309680

–
06

1616904880

–

–

1611308780

–

–

Popis

BEZPEČNOSŤ
Obj. číslo

Foto Str.

*

–

–

Rada farebných hlavíc riadiacej páky BVM5 a BVM6

*

–

–

Súprava rýchloupínacích snežných reťazí

*

–

–

Protipreklzovacie návleky

*

Súprava hmlových svetlometov okrem ozdobných krytov

1609712680
9800978180 +
9800978280
9801674680 +
9801674480
1617925580

Hlavica rýchlostnej páky BVM5 čierna koža a hlinik bourbon 2403FL

KOMFORT

Ozdobné kryty pre hmlové svetlomety

Predný parkovací asistent

1610279180

09

Zadný parkovací asistent

1610279280

09

LED ukazovateľ pre parkovací asistent

1610279080

Popolník

758905

Popolník

8211F9

Zapaľovač cigariet

822796

06

Izotermický modul (16 litrov)

945603

1607274580

05

Izotermický modul(21 litrov)

1606666780

Disk z ľahkej zliatiny Garbin 16” sivá Éclat

1609838280

05

Ramienko na šaty upevnené na opierke hlavy

1607937780

Disk z ľahkej zliatiny Eole 18” čierna/Aluminium

96770905XY

05

Protišmyková podložka

1611138180

–

Disk z ľahkej zliatiny Notos sivá Eclat 16”

96770897TW

05

LED lampa na čítanie

1610747180

–

Disk z ľahkej zliatiny Zephyr 17” čierna/Aluminium

96770901XY

–

–

Ochrana operadla predného sedadla

9648A6

10

Disk z ľahkej zliatiny Shamal 17” čierna**

98138631XY

–

–

Súprava predných deflektorov predných dverí

1609720580

10

Disk z ľahkej zliatiny Aquillon 17” čierna/Aluminium***

96770903XY

05

Prenosný osviežovač vzduchu

1607693080

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny modrá Infini

1613174580

07

1608576980

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny čierna Onyx

9406H6

11

07

Náplň integrovaného alebo prenosného osviežovača
vzduchu tropické mango
Náplň integrovaného alebo prenosného osviežovača
vzduchu vanille gourmande
Náplň integrovaného alebo prenosného osviežovača
vzduchu fraicheur pacifique
Náplň integrovaného alebo prenosného osviežovača
vzduchu florale
Slnečná clona na sklo zadného okna**

1608577080

11

Slnečná clona na sklo zadného okna***

1609507680

Súprava 2 slnečných clôn okien zadných dverí**

1609507780

–

–

1611310280

–

–

9406K6

–

–

9406K8

–

–

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny modrá Boticelli

9406H7

07

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny biela Banquise

9406H8

07

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny červená Carmen

9406H9

07

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny žltá Pegase

9406J5

07

Foto Str.

–

–
–

–

–

Modul proti zdvihnutiu pre alarm

96716P

Sieťka na uchytenie vysokého nákladu

*

13
–

Prepravný box pre zvieratá (60 x 42 x 42 cm)

1607076180

–

–

Chemické alkoholtestery

1608959180

–

–

Lekárnička

*

–

–

–

Prenosný elektrický alkoholtester Ethyway

1609838480

–

–

–

Náustky na elektrický alkoholtester Ethyway

1609838580

–

–

Nôž na prerezanie bezpečnostného pásu a kladivko
na rozbitie skla
Bezpečnostná súprava

1610220580

–

–

*

–

–

Bezpečnostná vesta – dospelý

1617925480

–

–

Detská reflexná vesta dieťa 3–6 rokov (42 cm)

1612619680

–

–

Detská reflexná vesta 7–12 rokov (52 cm)

1612619780

–

Ochranná mriežka pre psov**

1612789580

Ochranná mriežka pre psov***

1612789680

–

–

Prenosné osvetlenie a tieňová signalizácia

1614448780

–

–

–

11

1608577280

11

1609507580

11

–

1609508080

–

–

1609507980

–

–

15
13
–

–

–
14

–

09
–

Foto Str.

15

1607076080

07

28

–

1607075980

–

–

–

Prepravný box pre zvieratá (40 x 30 x 30 cm)

1609507880

–

940532

Bezpečnostný pás pre zviera

Súprava 2 slnečných clôn na zadné bočné krídlové
okná ***
Súprava 2 slnečných clôn na zadné bočné krídlové
okná**

2403FE

–

Bezpečnostné skrutky na plechové disky

–

–

Súprava 4 slnečných clôn okien zadných dverí***

Hlavica riadiacej páky BVM5 sivá koža a hliník

–

1612799980

09

06

–

1617982780

Alarm proti vniknutiu

–

1609690480

–

Zabezpečovacia páka na volant

–

*

06

2403CV

–

13

–

Rada detských sedačiek

1607556380

–

–

–

09

07

–

13

9648A7

–

–

9406J6

1612846880

Obj. číslo

Ochrana zadného sedadla

Balenie bezpečnostných skrutiek pri zmene hliníkových diskov 1609836380
na plechové disky
Bezpečnostné skrutky pre hliníkové disky
1612616480

1617925380

Súprava 2 ozdobných líšt predných dverí vzhľad :
svetlý leštený hliník
Súprava 2 ozdobných líšt dverí s efektom hologramu

1610796680

Popis

13

1617925480

1608577180

–

Súprava výstražný trojuholník a reflexná vesta

–

Výstražný trojuholník

10

–

Ozdobné kryty pre hmlové svetlomety

Foto Str.

Reflexná vesta

–

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny červená Aden

Súprava 4 ozdobných krytov prahov predných a zadných
dverí leštená nehrdzavejúca oceľ
Kryt vnútorného spätného zrkadla elektrochromatické s
úpravou „leštený chróm“
Hlavica riadiacej páky BVM5 čierna koža a hliník

*

Rada farebných hlavíc riadiacej páky

Obj. číslo

1611310080

Obj. číslo

Súprava tradičných snežných reťazí

Popis

06

BEZPEČNOSŤ (pokračovanie)

Popis

–
15

–
14

–
11

Originálne príslušenstvo CITROËN.
(–) Produkt nie je zobrazený v tomto katalógu.
(*) Informácie o kompletnej ponuke získate u svojho predajcu.
(**) Výhradne disponibilné na 5-miestnu verziu.
(***) Výhradne disponibilné na 7-miestnu verziu.
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ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA

PREPRAVA

PREPRAVA (pokračovanie)

Popis

Obj. číslo

Foto Str.

Sieť do batožinového priestoru**

7568FT

–

–

Sieť do batožinového priestoru

7568HN

–

–

Organizér rady Protektor

1607076280

–

–

Koberec do batožinového priestoru bez dvojitého dna**

1609373280

–

–

Koberec do batožinového priestoru s dvojitým dnom**

1609697580

–

–

Obojstranný koberec do batožinového priestoru***

1609373480

–

–

Vanička do batožinového priestoru pružná tepelne
tvarovaná**
Vanička do batožinového priestoru pružná tepelne
tvarovaná***
Vanička do batožinového priestoru pružná tepelne
tvarovaná***
Vanička do batožinového priestoru pružná tepelne
tvarovaná**
Zarážky do batožinového priestoru

1609494980

9414EE

–

Sieťka na upevnenie vysokého nákladu

1612923680

–

–
–

Jednotka prívesu 13-cestný káblový zväzok pre ťažné
9810050080
zariadenie
Adaptér do zásuvky 13-cestný 7/13 ciest pre káblový zväzok 1608109580
ťažného zariadenia
Káblový zväzok pre ťažného zariadenie 13-cestný
1618048580

–

–

Spojovacia guľa pre ťažné zariadenie „Col de Cygne“

–

–

1609495180

–

–

1609837780

–

–

1612911280

–

–

Popis

OCHRANA
Obj. číslo

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie s rýchlym upevnením
(2 bicykle)
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (3 bicykle)

961508

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 bicykle)

1612458580

–

–

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie 3 bicykle

1612458680

–

–

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie 4 bicykle

9416F6

–

Držiak ŠPZ so 7-polový konektorom

941681

–

–
–

Držiak ŠPZ so 13-polovým konektorom

941682

–

Náhradná upevňovacia sada strešný box

961504

–

Súprava 2 priečnych strešných oceľových nosičov
pre vozidlá s pozdĺžnymi nosičmi ***
Súprava 2 priečnych strešných oceľových nosičov
pre vozidlá bez pozdĺžnych nosičov **
Súprava 2 priečnych strešných oceľových nosičov pre
vozidlá bez pozdĺžnych nosičov***
Krátky strešný box (330 litrov)

1607689680

Polodlhý strešný box (420 litrov)

1609665780

Dlhý strešný box (420 litrov)

1609665880

–
–
19
18

1607440380

–

–

1609665680

–

–

Krátky strešný box (280 litrov)

9459K1

–

–

Nosič bicykla z ocele na strešné nosiče (1 bicykel)

1607798780

1610842480

–

–

Spojovacia guľa pre ťažné zariadenie RDSO

1610842580

–

–

1607798880

Skrutkové ťažné zariadenie so spojovacou guľou
„Col de Cygne“
Ťažné zariadenie so spojovacou guľou demontovateľnou
bez použitia náradia
Zámok a náhradný kľúč pre ťažné zariadenie RDSO
(spojovacia guľa demontovateľná bez náradia)

1613124080

Hliníkový nosič bicykla na strešné nosiče
(1 bicykel s rýchlou montážou)
Adaptér na rám dámskeho bicykla

17

Nosič lyží na strešné nosiče (6 párov)

961515

1613124180

17

Nosič lyží na strešné nosiče (4 páry)

961514

–

17

1607440480

–

–

17

961509

–

9616K8

Foto Str.

9416K5

18
–

–
18

–

–
19

–

–
19

–

–

MULTIMÉDIÁ

Popis

Obj. číslo

Foto Str.

Súprava predných štýlových zásterok

1608924180

Súprava zadných štýlových zásterok**

1608924280

Súprava zadných štýlových zásterok***

1608924380

Ochranný poťah na zadnú lavicu rada Protektor

1607075880

–

–

Rada poťahov na sedadlá

*

–

–

Pripájací káblový zväzok pre CD prehrávač RD6

Kufrík s ekologickými produktmi na údržbu Technature
s logom CITROËN
Ochranná plachta na parkovanie v interiéri**

1609528780

Ochranná plachta na parkovanie v interiéri***

998529

–

–

Chránič prahu batožinového priestoru čierna grainé**

1609543280

–

–

Chránič prahu batožinového priestoru čierna grainé***

1609543380

–

–

Súprava bočných ochranných líšt na predné a zadné
dvere čierna grainé**
Súprava čiernych bočných ochranných líšt
na predné a zadné dvere***
Súprava ochranných priehľadných líšt na predné a zadné
nárazníky
Súprava velúrových kobercov vpredu a vzadu**

1609668880

Velúrové koberce 3. rad***

1609372380

–

Súprava velúrových kobercov vpredu a v 2. rade***

1609372580

–

Súprava vpichovaných plyšových kobercov vpredu
a vzadu**
Súprava vpichovaných plyšových kobercov vpredu
a v 2. rade***
Súprava vpichovaných plyšových kobercov 3. rad***

1609378880

Súprava gumových tvarovaných kobercov vpredu
a vzadu**
Súprava gumových tvarovaných kobercov vpredu
a v 2. rade ***
Súprava tvarovaných kobercov vpredu a vzadu**

1609398380

Súprava tvarovaných kobercov vpredu a vzadu***

1609399480

1611134980

Obj. číslo

21

Head-up displej

1606475080

–

–

21

Polo-integrovaný fixačný držiak pre navigácie Tom-Tom

16142555 80

–

–

Polo-integrovaný fixačný držiak pre navigácie Garmin

1607403580

–

–

Predlžovací kábel USB

1616874780

–

–

1608481680

–

–

21

21

998528

1609668980

Popis

23

–

1609371380

–

Anténa rádia DAB pre digitálne rádio

1610570480

–

–

Pripájací káblový zväzok pre montáž prijímača Ezidab

1610626580

–

–

–

Pripájací káblový zväzok type „jack”

9706AH

–

Pripájací káblový zväzok pre vybavenie audio

9706AK

–

Univerzálny držiak s magnet. klipom na držiak Tetrax Smart

1613579180

Univerzálny držiak s magnet. klipom na držiak Tetrax Xway

1613579280

–

–

Držiak Tetrax s logom CITROËN (vrecko s 10)

1608578680

–

–

–

Mini držiak smartfónu

1613946080

–

Univerzálny držiak smartfón

1613946180

Zásuvka 230 voltov + USB Carwatt

1609709480

Univerzálna nabíjačka mobilných telefónov

1612401480

Nabíjací kábel USB/univerzálny

1614156380

–

Multifunkčná zásuvka -zapaľovač cigariet + USB

1610000780

–

7” DVD prehrávač D-JIX (dodávaný s 2 slúchadlami)

1611178380

9” DVD prehrávač D-JIX (dodávaný s 2 slúchadlami)

1611178480

–
–

–

–

1609379280

–

–
23
–
23

–

–

–

96783674ZD

22

1609399380

–

1610542280

1613224880

22

–

1620373980

Príslušenstvo k digitálnemu rádiu Ezidab

CD prehrávač

1609379080

1609398580

Pripájací káblový zväzok pre prehrávač CD NACC/RCC

Držiak na CD prehrávač

23
–

Foto Str.

–

–
–
25

25
–

–
26
25
–
–
26

–

Dotyk. 7” tablet s držiakom na opierke hlavy a detské slúchadlá 1611871080

–
27

Adaptér 230 V/12 V

1612485880

–

–

Predlžovací kábel – zapaľovač

1613256480

–

–

7” DVD prehrávač s otočnou obrazovkou Takara VR122 W

1613700480

Bluetooth slúchadlá

9802009580

–

27
–

Originálne príslušenstvo CITROËN.
(–) Produkt nie je zobrazený v tomto katalógu.
(*) Informácie o kompletnej ponuke získate u svojho predajcu.
(**) Výhradne disponibilné na 5-miestnu verziu.
(***) Výhradne disponibilné na 7-miestnu verziu.

30

–
27

31

CELÚ RADU PRÍSLUŠENSTVA CITROËN nájdete na našej stránke www.citroen.sk

