
Příslušenství CITROËN:

Zvolit příslušenství CITROËN znamená získat to nejlepší pro vybavení Vašeho vozu. 
Od samého počátku vývoje našich vozů se příslušenství navrhuje pro každý model řady zvlášť. 

Vybavení odpovídá současně požadavkům na bezpečnost a doplňuje celkovou harmonii. 
Estetika a klid… navíc máte k dispozici záruku!

Váš prodejce CITROËN

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 600, fax: 224 835 656, www.citroen.cz 
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„Příslušenství 
již není pouze 
příslušenstvím“

Příslušenství je skutečně důležité.

Volba příslušenství CITROËN znamená vybrat to
nejlepší pro každý model.

Je to nejbezpečnější volba: příslušenství
je spolehlivější, je zajištěna jeho dlouhá životnost,
zkrátka budete klidnější.

Jedná se rovněž o příznivější volbu z estetického
hlediska: vtiskněte svému „partnerovi na cestách“ 
vlastní tvář. Váš vůz se Vám napříště
nebude pouze podobat, ale bude vyjadřovat 
i Vaši povahu. 

Jedná se o rozhodnutí zajištění 
komfortnějšího pobytu ve voze. 
K dispozici máte širokou škálu příslušenství, 
která Vám dává volnost vlastního výběru.

S výrobky s označením „Berlingo“ dodáte Vašemu
každodennímu životu na stylovosti.

Bezpečnost, komfort, rekreace, estetika…
příslušenství umocňuje Vaše zážitky ve vozidle 
a dodává řízení určité kouzlo. Znamená to, že řídíte
vůz, který je jedinečný jako Vy. 
Do budoucna bude příslušenství tím nejzákladnějším.

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik
Styl Citroën
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Šedý polyamidový přehoz
Berlingo 1 a 2. 
• obj. č.: 9429.CL

1

Aby se Vám Vaše
Berlingo ještě 
více líbilo

Žerzejové potahy 
„Naxa“
Berlingo 2.
• obj. č.: 9429.V8
(s bočními airbagy)
• obj. č.: 9429.CA
(bez bočních airbagů)

4

Žerzejové potahy
„Mozal̈que“
Berlingo 2.
• obj. č.: 9429.V9
(s bočními airbagy)
• obj. č.: 9429.ZY
(bez bočních airbagů)

3

Velurový přehoz
Berlingo 1 a 2. 
• obj. č.: 9429.CN

2
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Potahy na
míru:
„Praktické
a estetické“
„Mám ráda, když je vše upravené
a čisté. Proto zbožňuji potahy
svého vozu Berlingo. Mohu je prát
v pračce tak často, jak jen chci,
a stále si udržují své původní
barvy a vzhled.“

Sylvie, 33 let, Lille, Francie.

Velurové potahy „Mohair“
Berlingo 2.
• obj. č.: 9429.W1 (s bočními airbagy)
• obj. č.: 9429.ZZ (bez bočních airbagů)

8

Chrániče dveřních prahů
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9400.74

5

>> Potahy: řešení na míru CITROËN
Jsou dokonale uzpůsobené pro Vaše sedadla, zvláště pro ta,
která jsou vybavena bočními airbagy. Látky splňují stejná
kritéria, která jsou vyžadována pro sériově používané
materiály, a proto jejich barvy neblednou působením
slunečních paprsků a jejich odolnost vůči oděru
a propálení zárukou mimořádné trvanlivosti.

Velurové potahy „Xérius“
Berlingo 1.
• obj. č.: 9429.P2 (bez bočních airbagů)

7

Průsvitná boční směrová světla
Sada 2 kusů • obj. č.: 9484.23

6
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Nylonový ozdobný
kryt „Quadra“
Berlingo 1 a 2.
Různá objednací čísla podle jednotlivých
modelů.
Informujte se u svého prodejce.

12

Nylonový ozdobný
kryt „Ellipse“
Berlingo 1 a 2.
Různá objednací čísla podle jednotlivých
modelů.
Informujte se u svého prodejce.

11

>> Ozdobné kryty kol
Pro ty, kteří si chtějí upravit vzhled svého vozu BERLINGO, CITROËN nabízí
řadu ozdobných krytů kol z pevného nylonu. Nesou tovární znak firmy 
Citroën a jsou odolné vůči nárazům a korozi. Na všechny ráfky se montují
pouhým připnutím kruhové pružiny.

>> Ráf
Ráfky CITROË
pečností a zd
podrobeny v
razům, prom
a únavovým 
pohled!

Tvarované zástěrky
Berlingo 1 a 2. 
Sada pro zadní kola • obj. č.: 9403.12
Sada pro přední kola • obj. č.: 9403.11

10

Misky pod kliky dveří
Berlingo 1 a 2. 
• obj. č.: 9424.51 (s BPD) (1)

9

(1) BPD: Boční posuvné dveře

Ráfky
z lehké sl
6 J x 15 C
Berlingo 1 a 
Jeden kus • o

14

2981berlingo_zlom_montaz.qxd  9.11.2004  14:19  StrÆnka 4



Ráfky „Porto“
z lehké slitiny 
5,5 J x 14 CH 4.24
Berlingo 1 a 2.
Jeden kus • obj. č.: 9406.89

15

>> Ráfky
Ráfky CITROËN z lehké slitiny spojují pěkný vzhled s bez-
pečností a zdůrazňují půvabné linie Vašeho vozu. Byly
podrobeny velmi přísným testům odolnosti vůči ná-
razům, promáčknutí, poškození laku, metalurgickým
a únavovým vadám, jsou dokonalé při jízdě ... i na
pohled!

Ráfky:
„Velmi 
důležitý
detail“
„Pro mě představují ráfky důleži-
tý prvek konečné úpravy vozu. 
Při výběru vozu Berlingo mi ihned
padly do oka ráfky „Porto“
z lehké slitiny, které jsou odolné
a zároveň mají zajímavý design.
Vhodně zvýrazňují linie 
a charakter vozu.“

Damien, 30 let, Carcassonne, 
Francie.

Středová loketní opěrka s úložným prostorem
Představený model: Berlingo 1 a 2 • obj. č.: 9440.14

13

Ráfky „Estoril“
z lehké slitiny 
6 J x 15 CH 4.18
Berlingo 1 a 2.
Jeden kus • obj. č.: 5402.HO

14
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Koberec „Galaxie“
Berlingo 1
• obj. č.: 9464.29 (bez BPD) (1)

16

Kovralový koberec „Surfing“
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9464.C6

19
Tvarovaný koberec

Představený model: Berlingo 2 
• obj. č.: 9464.Q6
Další modely: Berlingo 1 
• obj. č.: 9464.L9

17

Pryžový koberec
Berlingo 1 a 2.
Různá objednací čísla podle jednotlivých
modelů. 
Informujte se u svého prodejce.

18

>> Koberce
Tyto koberce na míru, testované
a homologované firmou CITROËN, při-
dají Vašemu vozu CITROËN BERLINGO
na osobním komfortu. Zlepšují tepel-
nou a zvukovou izolaci vozu a účinně
chrání původní koberce proti špíně
a opotřebení. Jejich způsoby upevnění
a protiskluzová kónická úprava spodní
vrstvy zabraňují jejich posunutí pod
pedály, což zvyšuje bezpečnost jízdy.
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Oboustranná krytina do 
zavazadlového prostoru
Představený model: Berlingo 2 „Multispace“ • obj. č.: 9464.P4
Další modely: Berlingo 1 • obj. č.: 9464.C7

20

Pryžová krytina do 
zavazadlového prostoru
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9464.E1 (s BPD) (1)

Berlingo 1
• obj. č.: 9464.52 (bez BPD) (1)

21

Vana na dno
zavazadlového
prostoru:
„Nezbytná 
odolnost
a ochrana“
„Když si vyjedeme s dětmi na 
víkend, je třeba s sebou vzít 
koloběžku, kolečkové brusle 
a plno dalších hraček. Naštěstí
jsem si opatřil vanu na dno 
zavazadlového prostoru, která ho
chrání před nečistotami a nárazy!“ 

Paul, 35 let, 
Argenton-sur-Creuse, Francie.

Pryžová vana na dno 
zavazadlového prostoru
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9424.40 (s BPD) (1)

22

(1) BPD: Boční posuvné dveře
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Parkovací asistent
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9452.88
Další objednací číslo • 9452.71

24

>> Absolutní bezpečnost

Znova a stále na 
téma bezpečnosti

Při náhlém zastavení systém automaticky rozsvítí
výstražná světla a varuje tak za Vámi jedoucí vozidla.
Tento bezpečnostní systém snižuje riziko řetězových
havárií o polovinu.

Dětská sedačka „Kiddy Life“
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9448.14 
Další objednací čísla dětských sedaček 
nebo sedáků získáte u svého prodejce.

25Výstražný systém při 
nouzovém brzdění
Berlingo 1.
• obj. č.: 9484.07

23



>> Traqueur
Traqueur je k dokonalosti dovedený systém
umožňující lokalizovat odcizené vozy, a to i v
podzemních garážích. 
Dojde k aktivaci tajného elektronického čipu
vysílajícího signál, který 
informuje státní nebo městskou policii 
o přesné poloze Vašeho vozu.

Detekční systém pro 
nalezení odcizených vozidel „TRA-
QUEUR“ (2).
• obj. č.: 9471.L1

28

Pouzdro s náhradními žárovkami
Představený model: Berlingo 2 
• obj. č.: 9485.23
Další modely: Berlingo 1 
• obj. č.: ZC 9 885 044 U

26

Značení skel
Informujte se u svého prodejce.

27

Sada světel do mlhy
Představený model: Berlingo 2 
• obj. č.: 9482.42
Další modely: Berlingo 1 
• obj. č.: 9482.08 (1)

28

(1) Není kompatibilní s vozy vybavenými klimatizací

Sada světel
do mlhy:

„Optimální
výhled“
„Pro mě je důležité vždy vědět,
kam směřuji. V životě i na silnici.
Sada mlhových světel mého vozu
Berlingo mi přináší za každého
počasí optimální výhled!“

Lydia, 32 let, Mamers, Francie.



Bezpečnostní 
šrouby kol (1)

Berlingo 1 a 2.
Sada čtyř kusů, hliníkové kolo
• obj. č.: 9405.19
Sada čtyř kusů, plechové kolo
• obj. č.: ZC 9 863 069 U

32

Bezpečnostní zařízení 
blokující ruční brzdu
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9471.88

33

Bezpečnostní alarm ovládaný
dálkovým ovládáním vozidla (1)

Berlingo 1 • obj. č.: 9471.F5/E9
Berlingo 2 • obj. č.: 9471.K2

29

Bezpečnostní alarm s vlastním
dálkovým ovládáním (1)

Berlingo 1 • obj. č.: 9471.E7/F6
Berlingo 2 • obj. č.: 9471.K3

30

Bezpečnostní zařízení 
pro rezervní kolo
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9405.07

31

>> Ochrana proti krádeži
Pro ty, kteří mají na paměti, že
se jejich CITROËN BERLINGO
může také stát předmětem
nepatřičného zájmu, CITROËN
nabízí širokou škálu ochran-
ných doplňků určených pro
odrazení od krádeže či jiných
špatných úmyslů.
Díky nim můžete být na cestách
klidní...

(1) Před každým nákupem se poraďte se svým prodejcem.
(2) Montuje se na pneumatiky 175/70 x 14 (Berlingo multispace)



Sněhové řetězy:

„Je konec pro-
blémů s jejich 
montáží!“
„Pracuji v Grenoblu. Ale jak mám
volnou chvilku, rychle vyrážím
brázdit sjezdovky. Sněhové řetězy
mého vozu Berlingo jsou k tomuto
účelu prostě bezvadné: snadno se
nasazují a tak mi již nic nebrání
užívat si lyžování…“

David, 30 let, Grenoble, Francie.

Bezpečnostní zařízení 
blokující volant
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9471.A4

36

Sada centrálního zamykání
s dálkovým ovládáním
Berlingo 1 a 2. 
3 dveře • obj. č.: 9450.03
5 dveře • obj. č.: 9450.04
Sada adaptérů • obj. č.: 9450.35

35

Sněhové řetězy s křížovým 
vzorem o rozměru 9 mm (2)

Představený model: Berlingo 1 • obj. č.: 9410.27
Další modely: Berlingo 2 • obj. č.: 9410.23

37

Ochranný kryt pod motor
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9400.34 (zážehové motory)
• obj. č.: 9400.H6 (vznětové motory) (2)

34



Střešní rolety „Modutop“
Berlingo 1 a 2.
Sada tří kusů (2 přední a 1 zadní) • obj. č.: 9459.78

42

Deflektory na okna dveří
Berlingo 1 a 2.
Sada 2 kusů • obj. č.: 9421.25

38

Boční rolety proti slunci na
okna posuvných dveří
Berlingo 1 a 2.
Sada 2 kusů • obj. č.: 9459.77 (3)

39

Na cestě 
za štěstím

(1) Do 4. července 2000. (2) Není kompatibilní se střechou „Modutop“.
(3) Berlingo se 2 bočními posuvnými dveřmi. (4) BPD: Boční posuvné dveře

Ručně ovládaná střešní okna (2)

Berlingo 1 a 2.
Sada dvou střešních oken určených speciálně
pro model Berlingo
• obj. č.: 9419.34

41

Sada elektrického ovládání oken (1)

Berlingo 1.
• obj. č.: 9450.02
Adaptační sada • obj. č.: 9450.21

40



Psací podložka
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9459.16

46

Úložná 
zásuvka:

„Mám prostor
pouze sama
pro sebe“
„Mám nemilý zvyk brát si s sebou
„celý“ svůj byt, jakmile se kousek
vzdálím od domova. Můj muž mi
to nepřestává vyčítat. Od té doby,
kdy jsem si koupila do svého
vozu Berlingo úložnou zásuvku,
již nikoho neobtěžuji svými 
maličkostmi!“

Aline, 34 let, Toulouse, Francie.

Úložná zásuvka 
pod přední sedadlo
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 8913.LQ

45

Obložení podběhů kol
Berlingo 2.
• obj. č.: 9414.72 (s 2 BPD) (4)

• obj. č.: 9414.90 (s 1 BPD) (4)

44

Video sada s dvěma bezdrátovými sluchátky
• obj. č.: 9676.90 (5) (6)

Náhradní sluchátka • obj. č.: 9476.93

43

(5) Montáž není možná do vozů vybavených střechou „Modutop“ nebo střešním oknem.
(6) Doplňkový produkt: přenosný DVD s dálkovým ovládáním • obj. č.: 9702.W8.



Střešní tyče (2)

Berlingo 1 a 2.
obj. č.: 9416.32

48

Střešní boxy (1)

Berlingo 1 a 2.
Dlouhý 370 litrů • obj. č.: 9459.A4

430 litrů • obj. č.: 9459.A5
Krátký 340 litrů • obj. č.: 9459.A3

47

Střešní tyče (3)

Berlingo 1 a 2.
Dlouhá • obj. č.: 9416.67
Krátká • obj. č.: 9416.68

49

(1) Upozornění: střešní boxy nejsou kompatibilní se střechou „Modutop“.
(2) Částečné otevírání plátěné střechy „Multispace“ se střešními tyčemi. Sériové střešní tyče se střechou „Modutop“.

Nosič kol na zadních výklopných
dveřích
Berlingo 1 a 2. • obj. č.: 9416.50
Informace o dalších modelech Vám poskytne Váš
prodejce.

51

Nosič lyží na střešní tyče
Berlingo 1 a 2.
4 páry • obj. č.: 9416.54
6 párů • obj. č.: 9416.55

50

>> Nosiče pro různé účely
Jízdní kola, lyže, snowboardy, surfy… Nabídková řada nosičů CITROËN Vám nabízí optimální řešení
pro skladování a přepravu zavazadel. Snadná montáž a nakládka, optimalizovaný prostor pro
uložení, promyšlená a testovaná bezpečnost... Vaše sportovní vybavení tak cestuje v těch nejlepších
podmínkách!

>> Střešní boxy
Ať máte početnou rodinu nebo zkrátka jenom hodně zavazadel, vyzkoušejte střešní boxy Citroën.
Jsou perfektně uzpůsobené pro Váš vůz CITROËN BERLINGO, umožní Vám citelně zvětšit úložný
prostor Vašeho vozu a zcela bezpečným způsobem tak uspořit cenné místo uvnitř vozidla.



Ramínko za
opěrkou hlavy:

„Vždy
připraven!“
„Jelikož pracuji jako obchodní
zástupce jedné velké společnosti,
se svým vozem Berlingo neustále
jezdím z jedné pracovní schůzky
na druhou. Na schůzkách se
svými zákazníky musím být vždy
bezvadně upravený. Díky svému
ramínku za opěrkou hlavy nemám
sako nikdy zmačkané! Navíc se
jedná o estetický doplněk, který
výborně ladí s mým vozem
Berlingo.“

Nicolas, 36 let, 
Clermont-Ferrand, Francie.

Ramínko za opěrkou hlavy
Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9414.36

55

Závěsné zařízení s koulí
ve tvaru labutího krku (4)

Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9627.CC
Informace o dalších modelech Vám
poskytne Váš prodejce.

54

Zpětné zrcátko pro jízdu s obytným přívěsem
Berlingo 1 a 2.
Jeden kus • obj. č.: 9453.10

52

Závěsné zařízení s koulí
demontovatelnou bez nářadí (4)

Berlingo 1 a 2.
• obj. č.: 9627.Y9

53

(3)   Není kompatibilní se střechou „Modutop“ a plátěnou střechou „Multispace“.
(4)   Je třeba doplnit, v závislosti na taženém přívěsu, kabelovým svazkem se 7 nebo 7/13 kontakty.

>> Závěsná zařízení
Závěsná zařízení jsou stejně důleži-
tá pro bezpečnost jako například
brzdy nebo řízení vozu. Proto mají
závěsná zařízení CITROËN, která
byla vyvinuta speciálně pro Váš vůz,
homologaci Evropské unie 94/20 CE.
Navíc série testů odolnosti, prove-
dená z iniciativy firmy CITROËN, je
zárukou, že můžete zařízení použí-
vat bez nebezpečí poškození podla-
hy vozu nebo náhodného odpojení
přívěsu.



(1) Vyžaduje dodatečný kartografický CD-ROM. Informace o dalších modelech získáte u svého prodejce.

>> Navigace

Cestujte 
s náležitým
doprovodem

Je konec se špatně čitelnými silničními mapa-
mi, obtížné a nebezpečné manipulací při jízdě.
Díky navigačním systémům nabízeným společ-
ností CITROËN si můžete být jisti svojí přesnou
polohou. Tyto navigační systémy Vám hlasově
a vizuálně pomáhají při orientaci mezi počát-
kem a cílem Vaší cesty. Takto naváděni se
můžete plně a zcela soustředit na řízení svého
vozu...

t
B
B

Navigační systém (1)

Kompletní řada s 
- funkcí autorádia
- nebo černobílým displejem
- nebo barevným displejem
Informujte se u svého prodejce o kompletní nabídce navigačních systémů 
značek BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER, VDO DAYTON

56

2981berlingo_zlom_montaz.qxd  9.11.2004  14:00  StrÆnka 16



Autorádio s kazetovým
přehrávačem/přehrávačem CD 
Informujte se u svého prodejce o kompletní nabídce
autorádií BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER, VDO, 
VDO DAYTON.

57

Hands-free sada:
„Volnost při
naprosté
bezpečnosti“
„Abych ušetřila čas, často 
telefonuji ve svém voze. 
Sada hands-free mi umožňuje 
neporušovat vyhlášku o provozu
na pozemních komunikacích 
a přitom telefonovat zcela
bezpečným způsobem. Už se
bez ní neobejdu!“

Maxime, 37 let, Arcachon, Francie.

Hands-free sada
Adaptovaná pro telefony největších
výrobců.
Informujte se u svého prodejce.

62

Ozdobný držák
mobilního telefonu
Berlingo 2 • obj. č.: 9477.WK
Berlingo 1 • obj. č.: 9477.43

60

Držák mobilního
telefonu
Berlingo 2 • obj. č.: 9477.WL
Berlingo 1 • obj. č.: 9477.ST

61

Reproduktory 
BLAUPUNKT, PIONEER, SIEMENS,
SOFARE, VDO.

59

Měnič CD disků 
Pioneer CDX-P670
Berlingo 1 a 2. • obj. č.: 9473.QP

58
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Čistotu je třeba
udržovat

(1) Naše laboratoře a naše lékařská služba schválily chemické složení těchto přípravků. Všechny tyto informace jsou uvedené v Bezpečnostních listech,
které si můžete přečíst u prodejců a poboček CITROËN.

Sada přípravků pro údržbu
1 plastová lahev koncentrované kapaliny do ostřikovače 
(až do -42 °C) (500 ml)
1 rozprašovač parfému pro interiér 50 ml
1 sklenice deodoračního přípravku ve formě granulí (500 g)
1 rozprašovač s přípravkem pro osvěžení a dezinfekci 
interiéru (500 ml)
24 čisticích ubrousků pro palubní desku
Tyto sady jsou nabízeny v 5 vůních:
„voda“, „dřevo“, „oheň“, „země“, „kov“.

65

Lešticí kartáč „Nénette“
• obj. č.: ZC 9 875 254 U

63
„Letní“ čisticí prostředky

• obj. č.: ZC 9 875 415 U

64

Přípravky pro údržbu CITROËN byly vyvinuty pro zajištění maximální účinnosti
a současně ochrany životního prostředí (1). Zde předvedené přípravky slouží
jako příklad. Jestliže máte specifické požadavky (odstraňovač asfaltu, čistič
látek ...), zavítejte k Vašemu prodejci CITROËN, kde naleznete celou řadu
přípravků.

>> Přípravky pro údržbu

Chlad67

Čisti
• obj. č.: ZC

68

Složení kapaliny d
laboratořích této s
Tato norma vyžad
patibilní s veškerý
a s veškerými vněj
stěračů atd.).
Rovněž požaduje 
vozech v různých 

>> Kapal
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Čistič pryže
• obj. č.: ZC 9 885 074 U

70

Kapalina do ostřikovačů66

Nemrznoucí směs CITROËN těží z nejnovějších technologic-
kých objevů v oblasti chemie. Jeho antikorozivní vlastnosti
a schopnosti kompenzovat přehřátí motoru z něj dělají záruku
dlouhé životnosti Vašeho vozu.

>> Chladicí kapalina

Chladicí kapalina67

Čistič karoserie
• obj. č.: ZC 9 885 067 U

68 Čistič platů
• obj. č.: ZC 9 885 069 U

69

Chladicí 
kapalina:
„Záruka 
účinnosti“
„Dobře znám, jaké škody může
způsobit výběr špatné chladicí
kapaliny… Zvolil jsem kapalinu
značky CITROËN, abych si svůj 
vůz Berlingo udržoval neustále 
ve výborném stavu. 
Je odolná vůči odpařování, 
a proto nemusím kapalinu 
neustále doplňovat. A navíc 
snadno nastartuji v jakémkoliv
počasí!“

Jean-Michel, 40 let,
Saint-Dizier, Francie.

Složení kapaliny do ostřikovačů CITROËN bylo vyvinuto a odzkoušeno v chemických
laboratořích této společnosti, podle normy PSA B 71 5160.
Tato norma vyžaduje od všech produktů fyzikálně-chemické vlastnosti, které jsou kom-
patibilní s veškerými materiály tvořícími okruh ostřikovačů (čerpadlo, nádržka, rozvody)
a s veškerými vnějšími prvky karoserie (lak, těsnění čelního skla a zadního skla, stírátka
stěračů atd.).
Rovněž požaduje vysokou schopnost odmaštění a vyčištění čelního skla, testovanou na
vozech v různých jízdních podmínkách.

>> Kapalina do ostřikovačů
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Příslušenství CITROËN:

Zvolit příslušenství CITROËN znamená získat to nejlepší pro vybavení Vašeho vozu. 
Od samého počátku vývoje našich vozů se příslušenství navrhuje pro každý model řady zvlášť. 

Vybavení odpovídá současně požadavkům na bezpečnost a doplňuje celkovou harmonii. 
Estetika a klid… navíc máte k dispozici záruku!

Váš prodejce CITROËN

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 600, fax: 224 835 656, www.citroen.cz 
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