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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 vytvořte si svůj
vlastní CITROËN C-ELYSÉE.

Široká škála příslušenství Vám umožní přizpůsobit vůz Vašemu vkusu
a potřebám.
Je to tak jednoduché - stačí si vybrat...

®

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. City Tower Building Hvězdova 1716/2b, 140 28 Praha 4 , tel.: 244 118 800, info@citroen.cz
www.citroen.cz

04 STYL

OTÁZKA STYLU
Váš Citroën C-ELYSÉE je jedinečný, stejně jako Vy.
S příslušenstvím a vybavením CITROËN si můžete vytvořit vůz
dle Vašeho stylu. Kreativní nebo klasické, doplňky C-ELYSÉE
zdůrazní Vaši osobnost.

Ráfek BOSTON (1)

16", z lehké slitiny
Sada 4 ks ráfků - Obj. č.: 16 099 396 80

(1) Dodává se bez šroubů a středové krytky.

Ráfek CAEN (1)

16", z lehké slitiny
Obj. č.: 16 072 411 80

RÁFKY
Spojení bezpečnosti s estetikou? Pokud
se Vám tato rovnice zdá být složitá,
CITROËN Vám díky své nabídce ráfků
z lehké slitiny poskytuje řešení. Ráfky
Citroën byly podrobeny náročným
testům kvality a svému uživateli nabízejí
maximální záruku mechanických
vlastností v souladu s platnými předpisy.
Jejich dynamické linie dodají
Vašemu vozu osobitý styl.

Ráfek TUORLA (1)

15", z lehké slitiny
Sada 4 ks ráfků. Informujte se u svého prodejce.

Křídlo

Obj. č.: 16 077 418 80
Dodává se nenalakované. Informujte se u svého prodejce.

Koncovka výfuku
s chromovým vzhledem
Informujte se u svého prodejce.

Okrasné kryty kol

15", s možností zajištění proti krádeži
Obj. č.: 9406.L3

06 STYL
Volant z pravé kůže
Obj. č.: 96 769 959 ZD

Hlavice řadicí páky
Kůže a hliník
Obj. č.: 2403.CV

Rukojeť páky ruční brzdy
Hliník
Obj. č.: 16 066 368 80

OSOBITOST

Krytky zpětných zrcátek - chrom
Obj. č.: 16 084 111 80

Rámečky mlhových světel - chrom
Obj. č.: 16 088 829 80

Řada doplňků pro ještě osobitější
vůz! Hlavice řadicí páky, kožený
volant, krytky zpětných zrcátek,
… Doplňky pro interiér i exteriér
vozu od stylistů Citroën Vám
otevírají prostor pro kreativitu
a svobodné vyjádření Vaší
osobnosti. Vtiskněte svému
vozu vlastní tvář.

Hliníková opěrka nohy
Obj. č.: 9646.H1

Hliníkový pedál spojky
Obj. č.: 2130.34

Hliníkový pedál brzdy
Obj. č.: 4504.26

Lišta prahu dveří

Obj. č.: 16 090 966 80

08 KOMFORT

HARMONIE INTERIÉRU
Váš plně vybavený Citroën C-ELYSÉE Vám přinese dobrý pocit
z bezpečného řízení a prožitek z ergonomie použitých originálních
doplňků.

Deflektory dveří

Přední - Obj. č.: 16 085 040 80
Zadní - Obj. č.: 16 085 039 80

Chladicí a ohřívací box (1)

16 l - Obj. č.: 9456.03
21 l - Obj. č.: 9645.59
24 l - Obj. č.: 16 070 029 80

(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není
součástí dodávky.

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU

Středová loketní opěrka

Dvířka odkládací schránky

Přenosný popelník

Sluneční clony

Obj. č.: 16 075 506 80

Obj. č.: 96 743 930 ZD

Provoňte si Váš CITROËN C-ELYSÉE!
Jako součást ventilačního systému
vozu Vám osvěžovače vzduchu Citroën
zpříjemní Vaše dlouhé cesty.
Květinové nebo ovocné, velká škála
vůní je připravena pro všechny
nálady. Stačí si jen vybrat.

Pouzdro na osvěžovač vzduchu
Barva černá - Obj. č.: 16 076 930 80
Barva šedá Aluminium Obj. č.: 16 076 931 80
Je třeba doplnit osvěžovačem vzduchu
podle Vašeho výběru (vůně Vanille
Gourmande, Mangue Tropicale, …).

Obj. č.: 7589.05

Zapalovač cigaret

(Výrobek bez vyobrazení.)
Obj. č.: 8227.96

Zadní okno - Obj. č.: 16 083 707 80
Boční - Obj. č.: 16 083 706 80

Ramínko na opěrku hlavy

(Výrobek bez vyobrazení.) Obj. č.: 16 097 341 80

10 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.

Sněhové řetězy
Protiskluzové návleky
Informujte se u svého prodejce.

Bezpečnostní šrouby

Hliníkový ráfek - Obj. č.: 16 069 225 80
Ocelový ráfek - Obj. č.: 9607.R4

Sada mlhových světel
Obj. č.: 16 090 080 80

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.

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

Informace o kompletní nabídce získáte
u svého prodejce.

Parkovací asistent

Přední - Obj. č.: 9690.01
Zadní - Obj. č.: 9452.96

Bezpečnostní sada
Obj. č.: 9468.30

Alarm proti vniknutí
Obj. č.: 16 091 214 80

12 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!

Tažné zařízení s koulí
ve tvaru labutího krku (1)
Obj. č.: 9427.EE

Střešní zahrádka

Obj. č.: 16 084 993 80

Nosič kol na tažné zařízení (1) (2)
2 kola – Obj. č.:9615.08
3 kola – Obj. č.:9615.09

Tažné zařízení s koulí
demontovatelnou bez nářadí (1)
Obj. č.: 9427.EF

STŘEŠNÍ ZAHRÁDKA
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.
Snadno se přenáší, montuje a ukládá.
Její praktičnost uspokojí všechny vášnivé cestovatele.

Střešní box
na střešní tyče
Informujte se u svého prodejce.

Příčné střešní tyče
Obj. č.: 16 064 971 80

Nosič lyží / snowboardu
na střešní tyče (2)
na 4 páry - Obj. č.: 9615.14
na 6 párů - Obj. č.: 9615.15

(1) Nutné doplnit, podle taženého přívěsu, elektrickým svazkem. Informujte se u svého prodejce.
(2) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.

Nosič kola na střešní tyče (2)
Hliníkový - Obj. č.: 16 077 988 80
Ocelový - Obj. č.: 16 077 987 80
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STYLOVÁ
VÝBAVA
Kompaktní, moderní a elegantní,
Váš CITROËN C-ELYSÉE upoutá na první
pohled. Prvky ochranné výbavy CITROËN
pro interiér i exteriér Vám poskytují možnost
zachovat jeho původní krásu.

Chránič prahu zavazadlového
prostoru - průhledný
Obj. č.: 16 090 163 80

Potahy sedadel SMART (1)

Potahy sedadel ESSENTIAL (1)

Informujte se u svého prodejce.

Informujte se u svého prodejce.

KOBERCE

Velurové koberce (2)

Obj. č.: 16 080 400 80

Prošívané textilní koberce (2)
Obj. č.: 16 080 398 80

Účinná ochrana proti opotřebení
a nečistotám ve voze.
Koberce CITROËN byly navrženy tak,
aby se dokonale přizpůsobily specifickým
tvarům podlahy Vašeho vozu.
Snadno se používají, jsou robustní
a odolné. Díky své přilnavosti přispívají
k větší bezpečnosti při řízení. Jejich
originální design se dokonale skloubí
s celkovou koncepcí Vašeho
automobilu CITROËN C-ELYSÉE.

Tvarované koberce ” (2)
Obj. č.: 16 080 385 80

Pryžové koberce (2)

Obj. č.: 16 080 291 80

(1) Potahy typu ”RYCHLÁ MONTÁŽ”.
(2) Vrstvení koberců je přísně zakázáno. Před nákupem se o jejich správném použití informujte u svého prodejce.

16 OCHRANA

Vana do zavazadlového prostoru
s přepážkami
Obj. č.: 16 080 966 80

Oboustranný koberec
do zavazadlového prostoru
Obj. č.: 16 083 142 80

Vana do zavazadlového
prostoru z expandované pěny
Obj. č.: 16 080 965 80

Zarážky do zavazadlového prostoru

Obj. č.: 9414.EE
Je třeba zakoupit koberec do zavazadlového prostoru.

PŘIHRÁDKY NA PODLAHU
ZAVAZADLOVéHO
PROSTORU
Přihrádky na podlahu
zavazadlového prostoru byly
vyvinuty speciálně pro Váš
CITROËN C-ELYSÉE, umožňují
ukládat Vaše věci skryté před
nepovolanými pohledy.
Ušetří místo a usnadní
Vaše cestování.

Přihrádky do
zavazadlového prostoru
Obj. č.: 16 088 889 80

Stylové zástěrky

Přední - Obj. č.: 16 073 967 80
Zadní - Obj. č.: 16 073 968 80

Boční ochranné lišty
Obj. č.: 16 072 267 80

Ochranné pásky průhledné

Přední a Zadní - Obj. č.: 16 089 034 80

18 MULTIMéDIA

INOVACE
V PRAXI
Váš CITROËN C-ELYSÉE
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.

Držák pro multimediální zařízení (1)
Obj. č.: 9473.Z1

(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.

Přenosná video souprava

Autorádio

Informujte se u svého prodejce.

Informujte se u svého prodejce.

NAVIGAČNÍ
SYSTéMY
Kromě přenosných navigací Vám nabízíme
i řadu částečně vestavěných navigačních
systémů.
Toto promyšlené řešení se řadí mezi
klasické držáky s přísavkami
a vestavěnou navigaci, je harmonicky
začleněno do palubní desky: Přenosný
přístroj se montuje a odnímá jediným
pohybem ruky na specifický držák
vyvinutý pro Váš CITROËN C-ELYSÉE.

Držák pro přenosnou navigaci (1)
Obj. č.: 16 074 035 80

Přenosné navigační systémy
Informace o kompletní nabídce získáte u svého prodejce.

Handsfree sada přenosná a vestavěná
Informujte se u svého prodejce.

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.
Překlad, grafická úprava a tisk: MARTEN, s.r.o. - říjen 2012
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