Příslušenství je skutečně

důležité.

Volba příslušenství CITROËN znamená vybrat to

nejlepší
Je to

pro každý model.

nejbezpečnější volba: Příslušenství

je spolehlivější, je zajištěna jeho dlouhá životnost, zkrátka
budete klidnější.
Jedná se rovněž o příznivější volbu z estetického
hlediska: Vtiskněte Vašemu „partnerovi na cestách“

vlastní tvář. Vaše vozidlo se Vám napříště
nebude pouze podobat, ale bude vyjadřovat i Vaši povahu.
Jedná se o rozhodnutí zajistit si

komfortnější
Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik
Styl Citroën

pobyt ve vozidle.

K dispozici máte širokou škálu příslušenství,
která Vám dává volnost k vlastnímu výběru.
S výrobky s označením „C2“ 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 vozidlo, které je jako vy jedinečné.
Do budoucna bude příslušenství tím nejzákladnějším.

„Příslušenství
již není pouze
příslušenství“
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Koberce:

„Smysl pro
praktičnost“

Aby se Vám Vaše
C2 ještě více líbila
>> Potahy
Jsou dokonale přizpůsobené tvarům Vašich sedadel,
zejména sedadlům s bočními vzduchovými vaky. Materiály odpovídají stejným kritériím jako u standardně
dodávaných potahů. Jejich barvy neblednou působením
slunečních paprsků a jejich odolnost vůči oděru a propálení je zárukou mimořádné trvanlivosti.

6 Koberec „3D“
• obj. č.: 9464.A8

7 Boční směrová světla
Sada 2 kusů • obj. č.: 9484.23

2 Žerzejové potahy „Toucano“
Informace o kompletní nabídce Vám poskytnou
pracovníci prodejního servisu.

4 Velurové potahy „Shiraz“
Informace o kompletní nabídce Vám poskytnou
pracovníci prodejního servisu.

8 Koberec „Surfing“
• obj. č.: 9464.K3

3 Sériově dodávaný zadní spojler
• obj. č.: 9400.A8

Středová loketní opěrka
Tvoří ji šedý základ, který kopíruje vnitřní tvary zadní
části držáku originální ruční brzdy a odkládací schránky.
Do krytu, který se otvírá v úhlu 180°, lze odložit dva
kelímky.

5 Středová loketní opěrka
• obj. č.: 9440.10

9 Pryžový koberec
• obj. č.: 9464.E4

„Koberce v autě považuji za
nezbytné. Ať se věnujeme jakékoliv činnosti, vím, že podlahu
vždy dokonale ochrání.
Po návratu koberce jednoduše
vytřepu nebo vyčistím proudem
vody.
Je to tak jednoduché!“
Philippe, 35 let, Anglet.
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15 Hlavice řadicí

páky

(1)

modrá • obj. č.: 2403.W8
jantarová • obj. č.: 2403.W7
zelená • obj. č.: 2403.W9

12 Nylonový ozdobný kryt „Quadra“

E!
10 Miska pod klikyS
Á dveří
V

Áč.: 9424.45
Sada 2 kusů
obj.
O•D
NED

Xavier, 32 let, Paříž.

!
SE

13 Ochranné lišty dveřních prahů
• obj. č.: 9424.60

16 Sada „hliníkových“ ozdobných
prvků pro interiér

>> Zástěrky
Pokud chcete, aby Váše C2 zůstala dlouho čistá a v dobrém stavu, pořiďte si
zástěrky. Chrání spodní část vozu a karoserii před odstřikující vodou, blátem
a odletujícím štěrkem. A za deště chrání vozidla, která jedou za Vámi, před
odstřikující vodou.

Sada se skládá ze 7 prvků obj. č.: 9425.67

>> Disky kol
Disky kol z lehké slitiny CITROËN spojují pěkný vzhled
s bezpečností a zdůrazňují půvabné linie Vašeho vozu.
Byly podrobeny velmi přísným testům odolnosti vůči
nárazům, promáčknutí, poškození laku, metalurgickým
a únavovým vadám, jsou dokonalé při jízdě ... i na pohled!

17 16ti palcové disky kol z lehké
slitiny „Léopard“
Model • obj. č.: 5402.H7

11 Zástěrky pro přední kola

14 Zástěrky pro zadní kola

• obj. č.: 9403.37

• obj. č.: 9403.38

„Výbava
přizpůsobená
svému vkusu“
„Jsem rád, když věci, které
mě každodenně obklopují,
odpovídají mému vkusu.
Vybral jsem si sadu hliníkových
ozdobných prvků, které
zdůrazňují vnitřní linii mého
C2 a dodávají jeho interiéru
na rafinovanosti.“

Model v provedení 14 palců • obj. č.: 9406.41
O dalších modelech se informujte v prodejním servisu.

Á
V
Á
D
DO
E
N

Sada hliníkových
prvků:

(1) pro automatickou převodovku:
Pro mechanickou převodovku: modrá • obj. č.: 2403.W5
jantarová • obj. č.: 2403.W4
zelená • obj. č.: 2403.W6
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Znovu a stále na
téma bezpečnosti

Elektronický
zabezpečovací
systém

>> Sady prvků elektronické ochrany
Ať zaparkujete Vaši C2 kdekoliv, můžete ji opustit s klidnou myslí, protože je
vybavena systémem elektronické ochrany. Jedná se o zařízení doplňující bezpečnostní systém Vašeho vozidla. Automaticky se aktivuje po uzamknutí
dveří.

24 Parkovací asistent
• obj. č.: 9452.71

18 Bezpečnostní šrouby
Kola z lehké slitiny, sada 4 ks
• obj. č.: 9405.09 nebo 9405.10
Před každým nákupem se poraďte
s pracovníky prodejního servisu.

Á
V
Á
D
O
D
NE

!
SE

21 Sada prvků elektronické ochrany
SE!
s původním dálkovýmÁovladačem

V

• obj. č.: 9471.H5ODÁ
ED
Jiné obj.N
číslo:
Sada prvků rádiově řízené elektronické
ochrany obj. č.: 9471.C6

19 Mechanické zabezpečení

náhradního kola
• obj. č.: 9485.07

22 Dětská sedačka Isofix „Kiddy“
• obj. č.: 9448.04

VÁ
Á
D
O
D
E
N
• obj. č.:
9482.35
ODÁ
NED

Á
V
Á
D
DO
E
N
26 Ochranná fólieSpro
E!

žárovkami

Á

!
SE

V karosérie
nárazníky
barvě
ODvÁ

23 Sněhové řetězy

• obj. č.: 9485.23

!

E
25 Sada světel Á
mlhy
V do S

ED
•N
obj.
č.: 9424.55

20 Pouzdro s náhradními

!
SE

s křížovým vzorem
• obj. č.: 9410.73

„Od doby, kdy je moje C2 vybavena elektronickou ochranou proti
odcizení, jsem klidnější.
Tento dokonalý systém brání
neoprávněnému nastartování
vozu a ještě předtím pořádně
nahlas signalizuje svému okolí
násilné vniknutí.
Obsluha je velice jednoduchá,
protože je napojená na dálkové
ovládání zamykání vozidla.“
Suzanne, 28 let, Annecy.
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Jízda
za zábavou

Střešní tyče:

„Ještě více
prostoru“

33 Nosič lyží/snowboardu
• obj. č.: 9617.78

VÁ
Á
D
O
D
E
N
30 Uzavřený střešní nosič - krátký
Objem 340 litrů.
• obj. č.: 9459.85
Informace o dalších modelech Vám poskytnou pracovníci prodejního servisu.

Á
V
Á
D
DO
E
N Držák nápojů
E!
VÁ S

!
SE

31 Odkládací zásuvka

V

• obj. č.: 9416.62
ODÁ

NED

Á
V
Á
D
DO
E
N

35 „Hliníkový“ nosič kola (automatické seřízení)
!

E

• obj. č.: 9416.85
ÁS
ÁVkola
D
Jiné obj. číslo: „Ocelový“
nosič
(poloautomatické seřízení).
O
NED
• obj. č.: 9416.86

28

NE

!
E
S

29 Sada centrálního zamykání
E!
s dálkovým ovládáním
VÁ S

Á

OD
• obj. č.:D
9450.37
NE

!
SE

• obj. č.: 8214.XK

• obj. č.:
ODÁ
D9468.04

VÁ
Á
D
O
D
E
N

Raphaël, 28 let, Uzès.

!
34 Nosič kol na kouliSzávěsného
zařízení (1)
Á E

27 Ramínko za opěrkou hlavy
• obj. č.: 9414.93

!
SE

32 Deflektory dveří
Sada 2 kusů • obj. č.: 9421.70

>> Deflektory
Deflektory instalované na Vaší C2 umožňují větrání vozu
bez průvanu. Za vlhkého počasí navíc usnadňují
odmlžování oken.

36 Střešní tyče
• obj. č.: 9416.74

(1) Nepoužívat s koulí demontovatelnou bez nářadí (R.D.S.O.)

„Jsem vášnivý sběratel starožitností, a tak se stává,
že musím o víkendu převážet
neskladné předměty.
Pořídil jsem si střešní tyče
CITROËN, které jsou pro přepravu podobných nákladů naprosto
bezpečné a spolehlivé. Jejich
instalace je velmi rychlá.“
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Střešní okno:

>> Závěsná zařízení
pro připojení přívěsu
Závěsná zařízení jsou stejně důležitá pro bezpečnost jako například
brzdy nebo řízení vozidla. Proto mají závěsná zařízení CITROËN,
která byla speciálně vyvinuta pro Vaše vozidlo, homologaci Evropské
unie 94/20 CE. Navíc série testů odolnosti, provedená z iniciativy
CITROËN, je zárukou, že můžete zařízení používat bez nebezpečí
poškození podlahy vozu nebo náhodného odpojení přívěsu.

43 Zpětné zrcátko pro jízdu
s karavanem
Jeden kus • obj. č.: 9453.10

37 Závěsné zařízení s koulí „ISO“
• obj. č.: 9427.73 (1)

Á
V
Á
D
O
D
NE
40 Roletka proti slunci
SE!na
zadní oknoDÁVÁ

O

• obj.
NEč.:D9459.67

38 Závěsné zařízení s koulí

!
SE

41 Roletky proti slunci na
zadních bočních oknech

• obj. č.: 9427.69 (1)

• obj. č.: 9459.68

44 Oboustranná krytina do
zavazadlového prostoru

45 Manuální výklopné střešní okno

„Sky-top“
• obj. č.: 9419.48

46 Střešní okno
39 Závěsné zařízení s koulí ve tvaru

42 Vana na podlaze

výklopné s elektrickým
posuvem „Stratos 300“

„labutího krku“

zavazadlového prostoru

• obj. č.: 9419.54

• obj. č.: 9427.68

(1)

(1) Je třeba doplnit elektrickým svazkem; konzultujte s Vaším prodejcem.
(2) Pouze pro vozidlo s pevnými zadními sedadly.

• obj. č.: 9424.49

(2)

„Jakmile je slunečné počasí,
kamarádi se rádi vozí v našem
autě.
Díky střešnímu oknu, které jsme
na naši C2 pořídili, máme při každém odjezdu na víkend pocit, že
nastává doba prázdnin. Moc se
nám to líbí!“
Léo a Alex, 22 a 24 let,
Mâcon.

• obj. č.: 9464.C1

demontovatelnou bez nářadí „RDSO“

„Vzhůru
na cestu za
dobrodružstvím“
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Střešní okno:

>> Závěsná zařízení
pro připojení přívěsu
Závěsná zařízení jsou stejně důležitá pro bezpečnost jako například
brzdy nebo řízení vozidla. Proto mají závěsná zařízení CITROËN,
která byla speciálně vyvinuta pro Vaše vozidlo, homologaci Evropské
unie 94/20 CE. Navíc série testů odolnosti, provedená z iniciativy
CITROËN, je zárukou, že můžete zařízení používat bez nebezpečí
poškození podlahy vozu nebo náhodného odpojení přívěsu.

43 Zpětné zrcátko pro jízdu
s karavanem
Jeden kus • obj. č.: 9453.10

37 Závěsné zařízení s koulí „ISO“
• obj. č.: 9427.73 (1)

Á
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Á
D
O
D
NE
40 Roletka proti slunci
SE!na
zadní oknoDÁVÁ

O

• obj.
NEč.:D9459.67

38 Závěsné zařízení s koulí

!
SE

41 Roletky proti slunci na
zadních bočních oknech

• obj. č.: 9427.69 (1)

• obj. č.: 9459.68

44 Oboustranná krytina do
zavazadlového prostoru

45 Manuální výklopné střešní okno

„Sky-top“
• obj. č.: 9419.48

46 Střešní okno
39 Závěsné zařízení s koulí ve tvaru

42 Vana na podlaze

výklopné s elektrickým
posuvem „Stratos 300“

„labutího krku“

zavazadlového prostoru

• obj. č.: 9419.54

• obj. č.: 9427.68

(1)

(1) Je třeba doplnit elektrickým svazkem; konzultujte s Vaším prodejcem.
(2) Pouze pro vozidlo s pevnými zadními sedadly.

• obj. č.: 9424.49

(2)

„Jakmile je slunečné počasí,
kamarádi se rádi vozí v našem
autě.
Díky střešnímu oknu, které jsme
na naši C2 pořídili, máme při každém odjezdu na víkend pocit, že
nastává doba prázdnin. Moc se
nám to líbí!“
Léo a Alex, 22 a 24 let,
Mâcon.

• obj. č.: 9464.C1

demontovatelnou bez nářadí „RDSO“

„Vzhůru
na cestu za
dobrodružstvím“
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Sada „Hands free“:

„Vždy
bezpečná
jízda“

Cestujte s náležitým
doprovodem

„Někdy se mi při jízdě za volantem
stává, že čekám na důležitý hovor.
Se soupravou „Hands free“ mohu
snadno odpovídat a přitom se plně
soustředit na řízení vozidla.“
Nicole, 30 let, Marseille.

50 Jednoduchý držák

51 Stylový držák

K7/CD/CD MP3

mobilního telefonu

Informujte se ve Vašem prodejním servisu o kompletní
nabídce autorádií značek BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER, VDO, VDO DAYTON.

• obj. č.: 9477.XK

mobilního telefonu
• obj. č.: 9477.LK

48 Autorádio s přehrávačem

>> Sada měniče
Se sadou měniče 5 CD cestujete s hudebním
doprovodem a přitom v naprostém bezpečí.
Stačí jednoduchý pohyb a máte nastavený Váš
oblíbený program nebo hudbu.

52 Mobilní telefon 2 W
Informace o kompletní nabídce Vám poskytnou pracovníci prodejního servisu.

47 Pomocný navigační systém(1)
Kompletní řada zahrnující
- buď funkci autorádia
- nebo černobílou přesazenou obrazovku
- nebo barevnou přesazenou obrazovku
Informujte se ve Vašem prodejním servisu o kompletní nabídce
navigačních systémů značek BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER,
VDO DAYTON
(1)

49 Sada měniče
5 CD Blaupunkt
• obj. č.: 9473.SS

Vyžaduje přídavný CD-Rom s kartografickými údaji. Při výběru Vám poradí pracovníci prodejního servisu.

53 Souprava „Hands free“
Adaptovaná pro telefony největších
výrobců.
Konzultujte s Vaším prodejcem.
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Čistotu je třeba
udržovat

>> Kapalina do ostřikovače
Kapalina do ostřikovače CITROËN, s malým obsahem alkoholu, s odmašťovacím
účinkem a schopností odstraňovat zbytky hmyzu; zajistí zvýšenou viditelnost.
Přípravek splňuje normu PSA B 71 5160 a jeho fyzikálně-chemické vlastnosti
nemají, na rozdíl od běžných přípravků, škodlivý vliv na okruh ostřikovače a karoserii vozidla.

>> Přípravky pro údržbu
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 do prodejního servisu CITROËN, kde naleznete celou řadu
přípravků.

Minisouprava
přípravků pro
údržbu:

„Čistota na
dosah ruky“
„Když chtěl mít člověk dřív čisté
vozidlo, nikdy nesehnal vhodný
čisticí prostředek.
Dnes mám vše co je k tomu
zapotřebí, díky minisoupravě
pro údržbu: přípravek na ošetřování plastů interiéru, šampon na
vyleštění karosérie, čisticí přípravek
na okna a dokonce na mikrovlákno.
Vozím ji v autě a používám ji,
kdy chci!“

57 Kapalina do ostřikovače

Damien, 24 let, Vierzon.

58 Chladicí kapalina

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

Á
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N

!
SE

!

59 Sada čisticích V
prostředků
Á SE

ODÁ
• obj. č.: 9980.83
NED
56 Zimní čistící prostředky
• obj. č.: ZC 9 875 416 U

55 Sada přípravků pro údržbu
1 láhev 500 ml koncentrované kapaliny do ostřikovače s odolností do -42 °C
1 rozprašovač 50 ml parfému pro interiér
SE!
Á
1 nádoba 500 g dezodoračního
přípravku ve formě granulí
V
Á
D
Opřípravku
1 rozprašovač E
ml
pro ozdravění a dezinfekci interiéru
N 500D
24 čisticích utěrek
na palubní desku. Tyto soupravy jsou nabízené v 5 různých vůních: „voda“, „les“,
„oheň“, „půda“, „kov“.
(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 koncesionářů a poboček CITROËN.
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80 Model C2 v měřítku 1/43 Černý
• obj. č.: AMC 008 811

CITROËN Vám nabízí
širokou škálu elegantních
a decentních reklamních
předmětů. Od hodinek po
propisovací pero, od kufru
na kolečkách po zapalovač,
každý zde nalezne své štěstí!
Stejně jako Váš C2 se stávají Vašimi každodenními
společníky.

Příslušenství CITROËN:

Když něco nabízíme,
tak víme proč.
81 Model C2 v měřítku 1/43 Zelený
• obj. č.: AMC 008 812

Zvolit příslušenství Citroën znamená získat to nejlepší pro vybavení Vašeho vozidla.
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!

82 Kovová klíčenka
• obj. č.: AMC 008 756

Váš prodejce CITROËN
CITROËN Česká republika, s.r.o., IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8

83 Model C2
s dálkovým řízením
• obj. č.: AMC 008 776

Označení: IMK 23 01 047 - Produkty jsou k dispozici až do vyprodání zásob, případného zastavení výroby dodavatelem a při technických změnách. Fotografie uvedené v tomto katalogu nejsou závazné. - Vytvořil: IPAGE - Editions ALTAVIA PRODITY 09/03

79 Miniatury autíček „3 palce“
• obj. č.: AMC 008 813

