
NOVÝ CITROËN C4
100 % ELEKTRICKÝ, BENZÍNOVÝ ALEBO NAFTOVÝ

PRÍSLUŠENSTVO
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Naše príslušenstvo je navrhnuté tak, aby sa dokonale 
začlenilo do vášho vozidla nový Citroën C4. Najlepšie si ho 
užijete vďaka dokonalému dizajnu a praktickým riešeniam. 
Nech potrebujete čokoľvek, ponúkame vám celý rad 
príslušenstva, ktoré bude vyhovovať  vašim požiadavkám.



4 5KOMFORT

Cestujúci vpredu má k dispozícii Smart Pad Support 
Citroën, dômyselný systém zasúvacieho držiaka 
zabudovaného v palubnej doske, umožňujúci 
úplne bezpečné upevnenie ľubovoľného tabletu.
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1. Prenosná lampa na čítanie s LED

2. Zapaľovač

3. Ramienko na opierku hlavy

4. Izotermický box

5. Ochrana operadla predného sedadla

6. Ochranný kryt na tablet

7. Držiak na tablet + ochranný kryt na tablet 

KOMFORT



6 7KOMFORT

1. Súprava bočných slnečných clôn

2. Slnečná clona na zadné okno

3. Súprava náradia 

4. Rad snehových reťazí

5. Súprava 2 deflektorov predných dverí

6. Predný parkovací asistent
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Predstavujeme vám celý rad príslušenstva 
navrhnutého špeciálne pre váš ë-C4 – 100 % 
ëlectric ako napríklad obal na nabíjací kábel, 
nabíjacia stanica Wall Box, či špeciálne 

koberce. S týmto príslušenstvom si môžete 
spokojne užívať elektrickú mobilitu a každá 
jazda bude výnimočným zážitkom.
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1. Obal na nabíjací kábel + nabíjací kábel režim 3

2. Súprava predných a zadných gumených kobercov ë-C4

3. Súprava predných a zadných textilných prešívaných kobercov ë-C4

4. Univerzálna nabíjačka

5. Nabíjacia stanica Wall Box

6. Ochranná plachta na parkovanie v interiéri ë-C4

ELEKTRICKÉ
PRÍSLUŠENSTVO



10 11OCHRANA

654

2 3

1

1. Súprava poťahov na predné sedadlá

2. Ochranná páska na prah batožinového priestoru

3. Súprava 2 ozdobných krytov prahov predných dverí

4. Súprava predných a zadných 3D textilných kobercov

5. Súprava predných a zadných velúrových kobercov

6. Súprava predných a zadných zásteriek O
CH
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Dobre udržiavané vozidlo si môžete 
užívať dlhšie. Aby ste svoj Citroën C4 
ochránili čo najlepšie pred známkami 
času, ponúkame vám účinné 
príslušenstvo, ktoré sa jednoducho 
inštaluje a dokonale sa hodí k vášmu 
vozidlu a je vhodné do interiéru 
ako aj exteriéru.
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PREPRAVA

1. Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia

2. Pevný strešný box 

3. Koberec do batožinového priestoru

4. Sieť do batožinového priestoru

5. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (nie je k dispozícii pre Citroën ë-C4)

Zvýšiť svoju prepravnú kapacitu znamená 
oslobodiť sa od obmedzení a zvážiť nové 
spôsoby používania, či nové destinácie. 
Strešné boxy, ťažné zariadenia…

S našim príslušenstvom máte nespočetné 
možnosti na to, aby ste využili na maximum 
prepravnú kapacitu vášho vozidla nový 
Citroën C4.
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1. Priečne strešné nosiče

2. Rad strešných boxov

3. Nosič lyží na strešné nosiče

4. Hliníkový nosič bicyklov na strešné nosiče
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PREPRAVA

1

KAPACITA 
od 280 do 420 litrov

VHODNÉ 
na prepravu 
4 až 6 párov lyží



PRODUKTOVÝ RAD CITROËN NÁJDETE 
na stránke www.citroen.sk, v mobile na http://m.citroen.sk alebo si stiahnite bezplatnú aplikáciu.


