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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
Váš vlastní Citroën C1.
Široká škála příslušenství Vám umožní přizpůsobit vůz Vašemu
vkusu a Vašim potřebám.
Je to tak jednoduché - stačí si vybrat...

®
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04 STYL

OTÁZKA STYLU
Se širokou škálou originálních doplňků
si vytvoříte vůz dle Vašeho stylu.
Kreativní nebo klasické, doplňky
C1 zdůrazní Vaši osobnost.

Ozdobný kryt kola “Naos” 14"
Obj. č.: 9406.F6
O dalších objednacích číslech se informujte u svého
prodejce.

Ráfek “Némos”
14”, z lehké slitiny
Obj. č.: 9406.G2

Ráfek “Rift”
14”, z lehké slitiny
Obj. č.: 9406.C1

Ráfek “Sborne”
14”, z lehké slitiny
Obj. č.: 9406.F2

RÁFKY
Spojení bezpečnosti s estetikou?
Pokud se Vám tato rovnice zdá být složitá,
CITROËN Vám díky své nabídce ráfků z lehké
slitiny nabízí 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 “Spazz”(1)
14”, z lehké slitiny
Obj. č.: 5402.R7
(1) Dodává se bez šroubů
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Chromovaná lišta masky chladiče
Obj. č.: 7452.ZP

OSOBITOST
Řada doplňků pro stále osobitější vůz!
Sady obložení, krytky zpětných zrcátek,
zadní křídlo - doplňky pro exteriér vozu
od stylistů Citroën Vám otevírají prostor
pro kreativitu a svobodné vyjádření Vaší
osobnosti.
Vtiskněte svému vozu vlastní tvář.

Sada obložení:
zadní spoiler a krytky zpětných zrcátek
• Karbonový vzhled
Obj. č.: 9400.JS

Boční lišty prahu dveří (1)
• Karbonový vzhled
Obj. č.: 9400.AC

• Hliníkový vzhled
Obj. č.: 9400.JV

• Hliníkový vzhled
Obj. č.: 9400.AE

(1) Pouze pro 5-ti dvéřovou verzi.

Krytky zpětných zrcátek
• Karbonový vzhled
Obj. č.: 9400.JR

• Hliníkový vzhled
Obj. č.: 9400.JT

Zadní křídlo
Obj. č.: 9400.E9

Chromovaná koncovka
výfuku (1)
Obj. č.: 9614.Y2 / 9614.Y4
(1) Informujte se u svého prodejce.
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Přední středová loketní
opěrka s odkládacím
prostorem
Obj. č.: 9440.16

Popelník (1)

Obj. č.: 9623.95
(1) Nutno doplnit podstavcem.
Obj. č.: 9623.96

OSOBITOST INTERIÉRU
Svojí nabídkou příslušenství
pro interiér spojuje Citroën
eleganci, design a funkčnost.
Loketní opěrky, sady obložení
či odkládací prostory dokreslují
vozidlo jedinečnou osobitostí.
Tou Vaší.

Kryt odkládací
schránky
Obj. č.: 9425.A4

Sada pro obložení interiéru (hliníkový vzhled)
Hlavice řadicí páky
(hliníkový vzhled)
Obj. č.: 9646.F5

Odkládací prostor, manžeta řadicí páky, ovladače oken pravý/levý
Obj. č.: 9425.87

10 KOMFORT

HARMONIE INTERIÉRU
Originální příslušenství na míru Vám do interiéru vozu vnese pohodu,
komfort při řízení, špičkové technologie a inovativní design.

Chladicí a ohřívací box (1)
Obj. č.: 9456.03
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii
není součástí dodávky.

SLUNEČNÍ CLONY
Deflektory předních dveří
Obj. č.: 9421.93 / 9421.92
Informujte se u svého prodejce.

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

Čtecí lampička (1)

Sluneční clony boční

Obj. č.: 9468.25

Obj. č.: 9459.A8 / 9459.E8

(1) Ilustrativní dekorace na fotografii
není součástí dodávky.

Odkládací síťka (1)
Obj. č.: 9468.22
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii
není součástí dodávky.

Sluneční clona
zadní
Obj. č.: 9459.A6
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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.
Parkovací asistent
• Přední
Obj. č.: 9690.01
• Zadní
Obj. č.: 9452.95

Protiskluzové návleky
Informujte se u svého prodejce.

Dětská sedačka “Kiddy life”

DĚTSKÉ SEDAČKY
Dětská sedačka
“Romer Duo Isofix”

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.

15 - 36 kg
Obj. č.: 9648.F1

9 - 18 kg
Obj. č.: 9448.15

Bezpečnostní sada
Obj. č.: 9468.30

Alarm
Obj. č.: 9471.K8

Sněhové řetězy
Informujte se u svého prodejce.

Bezpečnostní šrouby
pro hliníkové ráfky
Obj. č.: 9405.31

Sada mlhových světel
Obj. č.: 9482.45 / 9482.62
Informujte se u svého prodejce.
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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 kol se pro Vás
stane hračkou.
Zvyšte možnosti funkčního využití Vašeho vozu!

Nosič lyží/snowboardu (1) (2)
• 4 páry
Obj. č.: 9615.14

• 6 párů
Obj. č.: 9615.15

(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.
(2) Příslušenství vyžadující zakoupení soupravy střešních tyčí.

Střešní boxy (2)
• Krátký, 280 l - Obj. č.: 9459.59
• Krátký, 340 l - Obj. č.: 9459.A3
(2) Příslušenství vyžadující zakoupení soupravy střešních tyčí.

Nosič jízdních kol (1) (2)
• Ocelový
Obj. č.: 9615.12
• Hliníkový
Obj. č.: 9615.13
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.
(2) Příslušenství vyžadující zakoupení soupravy střešních tyčí.

STŘEŠNÍ TYČE
Střešní tyče Citroën jsou vytvořeny pro přepravu
Vašich zavazadel nebo specifického příslušenství
(nosičů kol, držáků lyží, střešních boxů…).
Mají jednoduché používání a ve svých harmonických
tvarech spojují estetiku a bezpečnost.
Příčné střešní tyče
Obj. č.: 9616.54 / 9616.55
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STYLOVÁ VÝBAVA
Oblé křivky, rozpustilé tvary... Originální design Citroënu C1 je patrný
na první pohled. Jak však skloubit design s účinnou ochranou interiéru?
Díky ochranným doplňkům Citroën.
Potahy sedadel, koberce, zástěrky... jejich design si Vás rychle podmaní.

Chránič prahu
zavazadlového
prostoru
Obj. č.: 9424.E6

Chránič prahů předních dveří
Obj. č.: 9400.F1 / 9400.F2

KOBERCE
Účinná ochrana proti opotřebení a nečistotám
vozu. 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 Citroënu C1.

Vana do
zavazadlového
prostoru (1)
Obj. č.: 9424.68
(1) Ilustrativní dekorace
na fotografii není
součástí dodávky.

Pryžové
koberce (1)
Obj. č.: 9464.EN

Textilní
koberce
“Surfing” (1)
Obj. č.: 9464.Q8

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

Tvarované
zástěrky
• Přední
Obj. č.: 9403.53
• Zadní
Obj. č.: 9403.54

Potahy sedadel “Sandracite” (1)
Tkanina
(1) Potahy typu "RYCHLÁ MONTÁŽ", kompatibilní
s bočními airbagy. Informujte se u svého prodejce.
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INOVACE V PRAXI
Váš Citroën C1 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 PARROT
Informace o kompletní nabídce získáte u svého prodejce.

NAVIGAČNÍ SYSTÉMY
Přátelské i funkční, navigační systémy TOMTOM
se rychle stanou jedinečným pomocníkem na Vašich
cestách. Spolehlivě Vás dovedou až do Vašeho cíle
včas i bez zbytečných stresů.

Přenosný navigační systém TOMTOM
Informace o kompletní nabídce získáte u svého prodejce.

Zadní odkládací deska s reproduktory
Obj. č.: 9478.92

Přenosná video souprava
Obj. č.: 9702.FV / 9702.FW

USB BOX (1) (2)
Obj. č.: 9702.GT
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.
(2) Tento kompatibilní modul propojený s audiosystémem
vozu Vám umožní připojení Vašich přenosných přehrávačů
pomocí konektoru USB, konektoru Jack nebo iPod®.
Informace o kompatibilitě modulu USB Box s Vaším vozem
získáte u svého prodejce Citroën.

Autorádia se čtečkou
CD/MP3/USB
Informace o kompletní nabídce
získáte u svého prodejce.

Autorádio s navigací GPV1040
Obj. č.: 9701.HK

Držák iPod / iPhone
Obj. č.: 9702.GS

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.
Překlad, grafická úprava a tisk: MARTEN, s.r.o. - ČERVEN 2010
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