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VE STYLU CITROËN
Rozhodnout se pro CITROËN znamená zvolit kvalitu, bezpečnost a styl.
Tato tři klíčová slova charakterizují i řadu originálních doplňků navržených
speciálně pro Váš vůz.
Nechte se inspirovat inovativním designem doplňků a postavte si svůj
vlastní CITROËN C4 AIRCROSS.
Široká škála příslušenství Vám umožní přizpůsobit vůz Vašemu vkusu
a potřebám.
Je to tak jednoduché - stačí si vybrat...

Prohléněte si video
Příslušenství CITROËN C4 AIRCROSS
® CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA. s.r.o., IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 600, fax: 224 835 656, info@citroen.cz
www.citroen.cz

04 STYL

OTÁZKA STYLU
Váš Citrën C4 Aircross je jedinečný, stejně jako Vy.
S příslušenstvím a vybavením CITROËN si můžete vytvořit
vůz dle Vašeho stylu. Kreativní nebo klasické, doplňky
C4 AIRCROSS zdůrazní Vaši osobnost.

Ráfek FLINDERS (1)

16", z lehké slitiny
Sada 4 ks - Obj. č.: 16 088 347 80

Ráfek KARIJI (1)

18", z lehké slitiny
Sada 4 ks - Obj. č.: 16 088 348 80

Ráfek ITOKA (1)

(1) Dodává se bez šroubů a středové krytky.

16", z lehké slitiny
Sada 4 ks - Obj. č.: 16 063 948 80

Krytky zpětných zrcátek chromované
• S blikačem - Obj. č.: 16 081 798 80
• Bez blikače - Obj. č.: 16 081 799 80

Krytky klik dveří chromované

Obj. č.: 16 081 797 80
• S dálkovým odemykáním - Obj. č.: 16 081 796 80

OSOBITOST
Se svou nabídkou příslušenství skloňuje
CITROËN svůdnost ve všech směrech:
elegance, design, funkčnost.
Přední ochrana, krytky zpětných zrcátek,
to vše vytváří vozidlo s jedinečnou
osobností. K Vašemu obrazu.

Přední ochrana

Obj. č.: 16 078 473 80

06 STYL

Dekorační sada: rámečky
reproduktorů, větracích
otvorů, autorádia a
konzoly klimatizace
• Kartáčovaný hliník
• Černá lesklá

Informujte se u svého prodejce.

Hlavice řadicí páky

• Hliník
• Kůže
Informujte se u svého prodejce.

Rukojeť páky ruční brzdy
Obj. č.: 16 083 673 80

KOMFORT

SLUNEČNÍ CLONY

Ramínko na opěrku hlavy

Deflektory dveří

Přenosný popelník

Chladicí a ohřívací box (1)

Obj. č.: 16 079 380 80

Obj. č.: 16 077 671 80

Proč nevybavit Vaše vozidlo slunečními
clonami pro pohodlí Vašich cestujících?
Navrženy tak, aby účinně zakryly prostor
oken Vašeho vozu, mají jako příslušenství
na míru tři hlavní přednosti:
předcházejí oslnění, zmírňují teplotu uvnitř
vozidla poskytnutím spásného stínu a chrání
před dotěrnými pohledy zvenčí.

Sluneční clony

• Boční - Obj. č.: 16 066 068 80
• Zadní - Obj. č.: 16 066 069 80

Obj. č.: 7591.PW

Zapalovač cigaret

Obj. č.: 16 089 781 80

• 16 l - Obj. č.: 9456.03
• 21 l - Obj. č.: 9645.59
• 24 l - Obj. č.: 16 070 029 80
(1)Ilustrativnídekoracenafotografiinenísoučástídodávky.

08 BEZPEČNOST

ZVÝŠENÁ
OCHRANA
Vaše bezpečnost je naše priorita.
Pro zajištění větší bezpečnosti Vaší i Vašich
cestujících společnost CITROËN vyvinula
s využitím špičkových technologií širokou škálu
doplňků.
Alarmy, parkovací asistenty i dětské sedačky
jsou promyšleny do největších detailů tak,
abyste se na ně mohli kdykoliv spolehnout
a užívali si tak bezstarostnou jízdu.

Bezpečnostní sada
Obj. č.: 9468.30

Sněhové řetězy
Protiskluzové návleky
Informujte se u svého prodejce.

Bezpečnostní šrouby
pro hliníkové ráfky
Obj. č.: 9607.Q9

DĚTSKÉ SEDAČKY
Ti nejmenší vyžadují naši největší pozornost.
Dětské sedačky Citroën jsou bezpečné
i pohodlné. Svou jednoduchou montáží
se rychle stanou Vaším nezbytným
pomocníkem na cestách s dětmi.

Parkovací asistent

• Přední - Obj. č.: 9690.01
• Zadní - Obj. č.: 9452.95

Oddělovací mříž pro psy
Obj. č.: 16 065 447 80

Dětská sedačka
Kiddy Comfort Pro CITROËN
9 - 36 kg
Obj. č.: 16 066 045 80

Bezpečnostní fólie na okna
(Výrobek bez vyobrazení.)
Obj. č.: 16 080 875 80

Alarm proti vniknutí
Obj. č.: 16 079 125 80

10 PŘEPRAVA

PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ
Potřebujete vůz, který se plně přizpůsobí potřebám Vašim
i Vaší rodiny? Citroën Vám nabízí kompletní řadu doplňků,
které Vám zpříjemní život.
Přeprava zavazadel, lyží nebo jízdních kol se pro Vás stane
hračkou.
Zvyšte možnosti funkčního využití Vašeho vozu!

Střešní box
Informujte se u svého prodejce.

Střešní tyče

• Příčné střešní tyče - Obj. č.: 16 077 230 80
• Na podélné tyče - Obj. č.: 16 077 216 80

STŘEŠNÍ ZAHRÁDKA
Vytvořena značkou CITROËN, vyhovuje nejpřísnějším
požadavkům na dynamickou odolnost. Je velmi
robustní, praktická a spolehlivá, přizpůsobená
pro montáž na všechny typy střešních tyčí, ocelové
i hliníkové. Umožní Vám přepravu Vašich zavazadel
se vší bezpečností.

Střešní zahrádka

Obj. č.: 16 084 993 80

Nosič lyží/snowboardu na střešní tyče (1)
• na 4 páry - Obj. č.: 9615.14
• na 6 párů - Obj. č.: 9615.15

Nosič kola na střešní tyče (1)

• Hliníkový - Obj. č.: 16 077 988 80
• Ocelový - Obj. č.: 16 077 987 80
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.

12 PŘEPRAVA

NOSIČ KOL NA KOULI TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
Bezpečnost, kvalita a funkčnost nosiče kol na kouli tažného zařízení
se projevuje za všech okolností. Přizpůsobí se většině rámů kol, malých
i velkých.
Připevnění kola na nosič, které je stejně rychlé jako složení nosiče,
potěší i ty nejvíce pospíchající.
Odteď již Vašim cyklovýletům nestojí nic v cestě…

Nosič kol na kouli tažného zařízení (rám. nosič) (1) (2)

• 2 kola - Obj. č.: 16 070 183 80
Nutné doplnit držákem RZ (7 pólů) - Obj. č. 9416.81

Tažné zařízení
s koulí demontovatelnou bez nářadí

Rámový nosič na kouli tažného zařízení

Přepravní box skládací na rámový nosič

Nosič kol na rámový nosič

Obj. č.: 16 077 240 80
Kabelový svazek k TZ 7 pólů - Obj. č.: 16 082 183 80

Obj. č.: 16 064 247 80

Obj. č.: 16 064 245 80
Nutné doplnit držákem RZ (7 pólů) - Obj. č.: 9416.81

• 2 kola - Obj. č.: 16 064 248 80
Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.

14 OCHRANA

DOBŘE SE CÍTIT
Kompaktní, moderní a elegantní,
Váš CITROËN C4 AIRCROSS upoutá na první pohled.
Prvky ochranné výbavy CITROËN pro interiér i exteriér
Vám poskytují možnost zachovat jeho původní krásu.

Ochranná plachta
Obj. č.: 9985.27

Boční ochranné lišty
Obj. č.: 9623. A6

Chránič prahu zavazadlového
prostoru - kartáčovaný hliník
Obj. č.: 16 077 048 80

KOBERCE
Účinná ochrana proti opotřebení a nečistotám ve voze.
Koberce CITROËN byly navrženy tak, aby se dokonale přizpůsobily
specifickým tvarům podlahy Vašeho vozu. Díky své přilnavosti přispívají
k větší bezpečnosti při řízení. Jejich originální design se dokonale skloubí
s celkovou koncepcí Vašeho automobilu CITROËN C4 AIRCROSS.

Chrániče prahů dveří
Obj. č.: 16 075 563 80

Velurové koberce s kovovým štítkem (1)

Pryžové koberce (1)

Prošívané textilní koberce (1)

Tvarované koberce “En Forme“ (1)

Obj. č.: 16 066 158 80

(Výrobek bez vyobrazení.)
Obj. č.: 16 066 156 80

Obj. č.: 16 066 142 80

(Výrobek bez vyobrazení.)
Obj. .: 16 066 160 80

(1) Vrstvení koberců je přísně zakázáno. Před nákupem se o jejich správném použití informujte u svého prodejce.

16 OCHRANA

Oboustranný koberec
do zavazadlového prostoru
Obj. č.: 16 066 155 80

Síťka do zavazadlového prostoru (1)

Obj. č.: 7568.FT

Zarážky do zavazadlového prostoru (1)

Obj. č.: 9414.EE
Doplňkové příslušenství:
Taška do zavazadlového prostoru - Obj. č.: 16 070 762 80
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.

VANA DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
Ochranné pásky
nárazníků průhledné

Chraňte původní koberec pomocí vany
do zavazadlového prostoru s protiskluzovou
úpravou.
Je dokonale přizpůsobena pro přepravu
materiálu nebo předmětů, které by mohly
způsobit znečištění.
Vydat se na cesty s tímto příslušenstvím je
díky snadné montáži velice jednoduché.

Vana do zavazadlového prostoru
Obj. č.: 16 065 448 80

• Přední a Zadní - Obj. č.: 16 077 181 80

Stylové zástěrky

• Přední - Obj. č.: 16 062 773 80

Stylové zástěrky

• Zadní - Obj. č.: 16 062 776 80

18 MULTIMÉDIA

INOVACE V PRAXI
Váš CITROËN C4 AIRCROSS je více než jen
pouhé vozidlo.
S multimediální výbavou na nejvyšší technologické
úrovni se ocitnete v nové dimenzi pohody
a potěšení z jízdy.
Poznáte radost z řízení v neobyčejně příjemné
a uvolněné atmosféře.

Handsfree sada Bluetooth

Přenosná video souprava

Informujte se u sého prodejce.

Informujte se u svého prodejce.

Držák přenosné videoobrazovky (1)
Obj. č.: 9473.Z1

CITROËN "WIFI ON BOARD"

Držák pro přenosný navigační systém (1)
Obj. č.: 16 074 035 80

Svět zůstává na dosah kliknutí pro všechny
cestující při Vašich cestách díky modulu
Wi-Fi. Přenosné počítače, notebooky, herní
konzole, multimediální přehrávače mohou
být používány současně.
Prodává se bez předplatného, modul Wi-Fi
funguje se SIM kartou 3G/3G+ specifickou
pro připojení k Internetu, kterou obdržíte
od svého operátora.

Modul Wi-Fi (1)

Obj.č.: 9702.GV

O kompletní nabídce se informujte u svého prodejce.

(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.

Nabídka platí do vyprodání zásob s výhradou pozastavení prodeje ze strany dodavatelů a v důsledku technologických vývojových změn.
Fotografie uvedené v tomto katalogu nejsou závazné. Tiskové chyby vyhrazeny.
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