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89 Hračka ve tvaru Citroën C3 k omalování
• obj. č.: AMC 009 943

90 Počítačová myš

ve tvaru Citroën C3
• obj. č.: AMC 009 999

13:46

StrÆnka 1

CITROËN Vám nabízí
širokou škálu elegantních
a decentních reklamních
předmětů. Hodinky, pero,
kufr na kolečkách, zapalovač, maličkosti, které přinesou radost Vám i Vašim
blízkým. Stejně jako Váš
vůz C3 se stávají Vašimi
každodenními společníky.

Příslušenství CITROËN:

Když něco nabízíme,
tak víme proč.

91 Reklamní

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!

podložka pod myš
• obj. č.: AMC 009 938

Váš prodejce CITROËN

92 Skákající světélkující

míček
• obj. č.: AMC 009 939

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

Označení: TMK 22 01 054 - Produkty jsou k dispozici s výhradou vyprodání zásob, případného zastavení výroby dodavatelem a technických změn. Fotografie uvedené v tomto katalogu nejsou závazné. - Překlad, grafická úprava a tisk: Marten, spol. s r. o.

2731.kat_pris_C3_obalka_montaz.qxd

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 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

pobyt ve vozidle.

K dispozici máte širokou škálu příslušenství,
která Vám dává volnost vlastního výběru.
S výrobky s označením „C3“ dodáte Vašemu
každodennímu životu na stylovosti.
Bezpečnost, komfort, rekreace,

estetika…

příslušenství umocňuje Vaše zážitky ve voze a dodává
řízení určité kouzlo. Znamená to, že řídíte vůz, který je
jako Vy jedinečný.

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik
Styl Citroën

Do budoucna bude příslušenství tím nejzákladnějším.

„Příslušenství
již není pouze
příslušenství“
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>> Ozdobné kryty kol
Pro ty, kteří se chtějí upravit siluetu svého vozu CITROËN C3 za
atraktivní cenu, CITROËN nabízí
nabídkovou řadu ozdobných
krytů kolz pevného nylonu. Poskytují výbornou odolnost vůči
nárazům a upevňují se na všechny ráfky pouhým připnutím kruhové pružiny.

Aby se Vám
Vaše C3 ještě
více líbila

6 Patnáctipalcové
nylonové ozdobné kryty kol,
model „Prima“
Model • obj. č.: 9406.61
pro ostatní modely: informace
získáte u svého prodejce.

Ráfky:

„Osobitá
image“
„Přál jsem si mít vůz, který by
mi co nejvíce odpovídal. Ráfky
z lehké slitiny
„LÉOPARD“ splnily má očekávání.
Díky nim má můj C3 osobitý
, agresivnější a sportovnější,
přitom ale neztrácí nic ze svých
klasických rysů.“
Laurent, 37 let, Neuilly, Francie.

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

3 Zástěrky předních kol

1 Ochranné lišty

Sada • obj. č.: 9403.35 (2)

dveřních prahů
Sada 4 kusů • obj. č.: 9400.70

Á
V
Á
D
DO
E
N

!
SE
8 Rukojeť řadící páky
CITROËN SPORT
Manuální převodovka
• obj. č.: 9425.69
Řízená manuální převodovka
• obj. č.: 9425.70

!
2 Vnější kliky dveří
Á SE
V

Áč.: 9424.44
Sada 4 kusů
obj.
O•D
NED

4 Zástěrky zadních kol
10 Šestnáctipalcové ráfky
z lehké slitiny
„LÉOPARD“

Sada • obj. č.: 9403.36

Jeden kus
• obj. č.: 5402.H7

5 Horní spojler
• obj. č.: 9400.E7
(1) Pouze pro vozidla vybavená 15 palcovými ráfky: 1,4 litrů SX/„Exclusive“ s automatickou převodovkou - 1,4 litrů HDI „Exclusive“ - 1,6 „16 V“ - Pro pneumatiky 185/60 R15.
(2) Nelze použít s modelem C3 „loisirs“
(3) Pouze pro modely C3 vybavené pneumatikami 195/50 R16

9 Patnáctipalcové disky
z lehké slitiny „LYNX“
Jeden kus • obj. č.: 5402.F7 (1)

(3)

Hliníkové ráfky prodávané firmou
CITROËN jsou podrobovány velmi
přísným testům v oblasti únavu
materiálu, nárazů, deformací,
laků a metalurgie.
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15 Sametové potahy
z mikrovláken „Pacific“
S nebo bez bočních airbagů.
Různá objednací čísla podle
jednotlivých verzí.
Informujte se u svého prodejce.

11 Pryžový koberec
Sada čtyř kusů • obj. č.: 9464.E3

>> Koberec
Tyto koberce na míru, které byly testovány a schváleny firmou CITROËN, jsou tou nejlepší ochranou
pro Vaši původní kobercovou krytinu. Navíc přispívají k osobnímu komfortu uvnitř Vašeho vozu
CITROËN C3: zlepšení tepelné a zvukové izolace.
Jejich systémy upevnění a kónické protiskluzové
zoubky zabraňují jejich posunutí pod pedály, což
zvyšuje bezpečnost řidiče.

16 Vzorované sametové
potahy „Samara“

12 Tkaninový koberec „Surfing“

S nebo bez bočních airbagů.
Různá objednací čísla podle
jednotlivých verzí.
Informujte se u svého prodejce.

Sada čtyř kusů • obj. č.: 9464.J7

13 Koberec „3D“
Sada čtyř kusů
• obj. č.: 9464.A7
Model „Entreprise“ 2 kusy
• obj. č.: 9464.E8

17 Žerzejové vzorované potahy „Xalia“
S nebo bez bočních airbagů.
Různá objednací čísla podle jednotlivých verzí.
Informujte se u svého prodejce.

14 Sada hliníkových ozdobných

prvků pro interiér
Sada • obj. č.: 9425.67

VÁ
Á
D
O
D
NE

!
SE
!
18 Šedý polyamidový
Á SE
V

Á
přehoz
DOD

E
•N
obj. č.: 9429.CL

Potahy na míru:

„Výjimečná
životnost“
„Jelikož máme dvě děti,
neobejdeme se bez ochrany
našich původních sedadel. Naše
potahy se perfektně
přizpůsobily sedadlům
našeho vozu C3. Po dlouhých
cestách a po jejich zašpinění
dětmi je peru v pračce na 30 °C.
Jejich barvy neblednou a po
uschnutí jsou jako nové.“
Aline, 34 let, Paříž, Francie.
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Znovu a stále na
téma bezpečnosti
Á
V
Á
D
DO
E
N

!
SE

23 Dálkový ovladač centrálního
SE!

Á

zamykání na O
klíčDÁV
ED
• obj. č.: 9450.37
N

19 Značení skel
Informujte se u svého prodejce.

>> Ochrana proti
krádeži
Váš CITROËN C3 může být předmětem nepatřičného zájmu…Pro odstranění Vašich obav CITROËN nabízí
širokou škálu ochranných příslušenství určených pro odrazení od špatných úmyslů.

Á
V
Á
D
O
D
NE

„CITROËN mi velmi jednoduše
nainstaloval parkovacího asistenta.
Je skutečně vynikající!
Při manévrování s vozem je pro
mě neocenitelným pomocníkem.
Investice se mi rychle vrátila. Díky
signálům asistenta je můj zadní
nárazník stále jako nový. Zůstávám
opatrná, ale nyní jsem o mnoho
klidnější.“
Caroline, 38 let, Rouen, Francie.

21 Alarm proti vniknutí do vozu

V

Áobj. č.: 9471.L3
• obj. č.: 9471.H5
nebo
OD
Před každým
nákupem se poraďte s pracovníky
NED
prodejního servisu.

• obj. č.: 9405.19
Před každým nákupem se
poraďte s pracovníky prodejního servisu.

„Novátorské
vybavení“

!
E
S

!
řízený původním dálkovým
Á SE ovládáním

20 Bezpečnostní
šroubykol

Parkovací
asistent:

VÁ
Á
D
O
D
E
N
22 Dálkově ovládaný alarm
!
Á SE
proti vniknutíDdo
vozu
ÁV

O

D
• obj.N
č.:E
9471.C6

24 Mříž pro přepravu psů
• obj. č.: 9412.08

!
E
S

!
25 Parkovací asistent
Á SE
V

• obj. č.: 9452.71
ODÁnebo 9452.80

NED

Á
V
Á
D
DO
E
N

!
SE

C3_katalog_prislusenstvi.CZ.qxd

17.9.2008

9:37

Page 5

Znovu a stále na
téma bezpečnosti
Á
V
Á
D
DO
E
N

!
SE

23 Dálkový ovladač centrálního
SE!

Á

zamykání na O
klíčDÁV
ED
• obj. č.: 9450.37
N

19 Značení skel
Informujte se u svého prodejce.

>> Ochrana proti
krádeži
Váš CITROËN C3 může být předmětem nepatřičného zájmu…Pro odstranění Vašich obav CITROËN nabízí
širokou škálu ochranných příslušenství určených pro odrazení od špatných úmyslů.

Á
V
Á
D
O
D
NE

„CITROËN mi velmi jednoduše
nainstaloval parkovacího asistenta.
Je skutečně vynikající!
Při manévrování s vozem je pro
mě neocenitelným pomocníkem.
Investice se mi rychle vrátila. Díky
signálům asistenta je můj zadní
nárazník stále jako nový. Zůstávám
opatrná, ale nyní jsem o mnoho
klidnější.“
Caroline, 38 let, Rouen, Francie.

21 Alarm proti vniknutí do vozu

V

Áobj. č.: 9471.L3
• obj. č.: 9471.H5
nebo
OD
Před každým
nákupem se poraďte s pracovníky
NED
prodejního servisu.

• obj. č.: 9405.19
Před každým nákupem se
poraďte s pracovníky prodejního servisu.

„Novátorské
vybavení“

!
E
S

!
řízený původním dálkovým
Á SE ovládáním

20 Bezpečnostní
šroubykol

Parkovací
asistent:

VÁ
Á
D
O
D
E
N
22 Dálkově ovládaný alarm
!
Á SE
proti vniknutíDdo
vozu
ÁV

O

D
• obj.N
č.:E
9471.C6

24 Mříž pro přepravu psů
• obj. č.: 9412.08

!
E
S

!
25 Parkovací asistent
Á SE
V

• obj. č.: 9452.71
ODÁnebo 9452.80

NED

Á
V
Á
D
DO
E
N

!
SE

C3_katalog_prislusenstvi.CZ.qxd

17.9.2008

9:37

Page 7

>> Dětské sedačky
Typu „zády po směru jízdy“ pro děti od narození do 10 kg a typu „čelem
po směru jízdy“ pro děti od 9 do 18 kg. Vaše děti tak mohou být bezpečným a pohodlným způsobem přepravovány ve vašem voze. CITROËN Vám
nabízí dětské sedačky „Isofix-Kiddy“, jejichž výhodou je zjednodušená instalace a snížení rizika špatného upevnění díky kontrolce zajištění.
Takže ať již si vyberete sedačky pro miminka nebo sedačky pro odrostlejší
děti, budete vždy cestovat v klidu a pohodě.

Sada mlhových
světlometů:

„Lépe vidět
a být lépe
viděn“

29 Sněhové řetězy s válečky
Informujte se u svého prodejce v závislosti na druhu
pneumatik Vašeho vozu.

VÁ
Á
D
O
D
E
N

!
E
S

„Jsem lékařkou ve venkovské
oblasti a můj vůz je pro mě
každodenním pracovním
nástrojem.
Často jsem volána v noci
k akutním případům. Silnice
nejsou vůbec nebo jen málo osvětlené a má sada mlhových světlometů mi umožňuje lépe
vidět a být lépe viděn.
Cítím se bezpečně.“
Laurence, 35 let, Bordeaux,
Francie.

30 Pouzdro s náhradními žárovkami
• obj. č.: 9485.19

26 Sedačka „Kiddy
SE!
Á Life“

V

• obj. č.: 9448.14
ODÁ

NED

28 Dětská sedačka

Isofix Kiddy
• obj. č.: 9448.04

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

27 Detekční systém pro
nalezení odcizených vozidel
„TRAQUEUR“ (1).
• obj. č.: 9471.L1

(1) Ve spolupráci s pořádkovými silami.

VÁ
Á
D
O
D
NE

!
SE

!
31 Výstražný trojúhelník
Á SE
V

• obj. č.: 9468.17
ODÁ

NED

VÁ
Á
D
O
D
NE

!
SE

32 Sada mlhových reflektorů
!

E

• obj. č.: 9482.35 VÁ S
DÁ se poraďte
Před každým
Onákupem
D
E
N
s pracovníky prodejního servisu.
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vidět a být lépe viděn.
Cítím se bezpečně.“
Laurence, 35 let, Bordeaux,
Francie.

30 Pouzdro s náhradními žárovkami
• obj. č.: 9485.19

26 Sedačka „Kiddy
SE!
Á Life“

V

• obj. č.: 9448.14
ODÁ

NED

28 Dětská sedačka

Isofix Kiddy
• obj. č.: 9448.04

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

27 Detekční systém pro
nalezení odcizených vozidel
„TRAQUEUR“ (1).
• obj. č.: 9471.L1

(1) Ve spolupráci s pořádkovými silami.

VÁ
Á
D
O
D
NE

!
SE

!
31 Výstražný trojúhelník
Á SE
V

• obj. č.: 9468.17
ODÁ

NED

VÁ
Á
D
O
D
NE

!
SE

32 Sada mlhových reflektorů
!

E

• obj. č.: 9482.35 VÁ S
DÁ se poraďte
Před každým
Onákupem
D
E
N
s pracovníky prodejního servisu.
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Centrální
loketní opěrka
mezi předními
sedadly:

Jízda
za zábavou

„Ještě více
komfortu“
„Můj CITROËN C3 již disponuje
vynikající nabídkou odkládacích
prostorů, ale dodatečný prostor,
který mi přináší centrální loketní
opěrka, opravdu oceňuji.
Je to opravdové plus! Umožňuje
mi odkládat mapy a ostatní osobní předměty mezi přední sedadla.
Rovněž poskytuje
dodatečný komfort mému
spolujezdci, který si může
položit ruku na opěrku.“
Nicolas, 34 let, Bastia, Francie.

35 Boční rolety proti slunci
• obj. č.: 9459.66

33 Chladící box
• obj. č.: 9456.03

36 Zadní roleta proti slunci

39 Moduboard(1)(2)

• obj. č.: 9459.65

• obj. č.: 7568.HA

>> Moduboard
Moduboard umožňuje optimalizovat úložný prostor v zavazadlovém prostoru a přizpůsobit
volný prostor druhu převážených
předmětů.

34 Polštář do auta
• obj. č.: 9448.09

Á
V
Á
D
O
D
NE

37 Výklopné/posuvné
elektrické střešní okno

Uzamykatelná loketní opěrka
uzamykatelná na klíč.
Skládá se z pěnového poklopu
poskytujícího komfort a dvou
držáků pohárků na vnitřní
straně.
Tento poklop je vybaven
kloubovým systémem
umožňujícím ho otevřít
o 180°. Vnitřní objem
2,1 litrů, barevné odstíny
ladící s vnitřním čalouněním
vozu.

• obj. č.: 9419.54
Jiný model s manuálním ovládáním, výklopný
• obj. č.: 9419.48

!
SE
38 Dílce a upínací popruhy
SE!
systému Moduboard
ÁVÁ (1)(2)

D

DO• obj. č.: 9457.32
Sada pěti
NEdílců
1 sada upínacích popruhů • obj. č.: 9457.33

40 Centrální loketní
opěrka(3)
• obj. č.: 9440.10
(1) Mezipodlaha zavazadlového prostoru
(2) Úroveň X jím nemůže být vybavena
(3) Nekompatibilní s vozy sériově vybavenými předními loketními opěrkami
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>> Střešní box
Ať již máte početnou rodinu, neboprostě přepravujete mnoho zavazadel, rychle vyzkoušejte střešní boxy
značky CITROËN. Umožní Vám citelně zvýšit kapacitu
pro přepravu zavazadel ve Vašem vozu, při zachování aerodynamického profilu omezujícího spotřeby
paliva.

46 Ramínka na opěrku hlavy
• obj. č.: 9414.93

Závěsná zařízení:

„Bezpečnost
především“

47 Zpětné zrcátko pro jízdu

s obytným přívěsem
Model • obj. č.: 9453.10

43 Střešní box:

Á
V
Á
D
O
D
NE
41 Úložná polička S
pod
E!
VÁ
Á
zadní odkládací
deskou
D
O

D9459.83
•N
obj.Eč.:

!
SE

Krátký 340 litrů • obj. č.: 9459.85
Další objednací čísla k dispozici:
krátký 280 litrů, dlouhý 370 nebo 430 litrů.
Informujte se u svého prodejce.

VÁ
Á
D
O
D
E
N

!
E
S

48 Závěsné zařízení s koulí

ve tvaru labutího krku(1)
• obj. č.: 9427.66

44 Vana na podlaze
!
zavazadlového prostoru
Á SE

V

DÁ
• obj. č.: 9424.48
DO
NEpro
Model
podnikatele • obj. č.: 9424.52
49 Závěsné zařízení
s koulí demontovatelnou
bez nářadí (1)
• obj. č.: 9427.67

42 Úložná síťka na zadní

straně zadních sedadel
• obj. č.: 9457.14

45 Oboustranná krytina

zavazadlového prostoru
• obj. č.: 9464.A9

50 Závěsné zařízení
s koulí ISO(1)
• obj. č.: 9427.77
(1) Je třeba doplnit kabelovým svazkem se 7 nebo 13 kontakty. Informujte se u svého prodejce.

„O víkendech jezdím často
s lodí k moři. Nemohu si dovolit
postupovat riziko náhlého odpoutání přívěsu nebo roztržení podlahy.
Z tohoto důvodu jsem si vybral
závěsné zařízení CITROËN, které
mi zaručuje absolutní bezpečnost
(disponuje evropskou homologací
94/20 CE).
Byl vyroben speciálně pro můj Citroën C3. Proto každý pátek večer
odjíždím trávit svůj víkend
u moře s klidnou duší.“
Yann, 36 let, La Rochelle, Francie.
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>> Nosiče
Lyže, snowboardy, surfy nebo jízdní kola… sortiment
nosných zařízení CITROËN Vám nabízí řešení pro
uskladnění a dopravu dokonale uzpůsobené Vašim
potřebám. Úložný prostor je optimalizován, montáž
a naložení jsou snadné a bezpečnost je optimální.
Vaše sportovní vybavení může cestovat s vámi pohodlným a šetrným způsobem.

VÁ
Á
D
O
D
E
N

!
E
S

Střešní
nosiče:

!
(1)
53 Nosič kol na střešních
Á SE nosičích
V

• obj. č.: 9416.85
ODÁ

NED

56 Hliníkové střešní nosiče
• obj. č.: 9416.A2

„Mé střešní nosiče byly
navrženy oddělením designu
firmy CITROËN a skvěle doplňují linie mého Citroënu C3.
Během 10 minut je může můj
muž nebo já sama
přimontovat nebo odmontovat.
Je to velmi praktické, neboť
v zimě si tak můžeme celá
rodina snadno vyjet na lyže.“
Juliette, 27 let, Grenoble,
Francie.

51 Nosič lyží na střešních nosičích(1)
Kapacita 4 páry lyží • obj. č.: 9416.54
Kapacita 6 párů lyží • obj. č.: 9416.55

57 Ocelové střešní nosiče
54 Nosič kol na víku zavazadlového
prostoru „Séquoa“(2)

• obj. č.: 9416.A1

• obj. č.: 9416.60

52 Nosič lyží/snowboardů(1)
• obj. č.: 9617.78

„Snadná
montáž
a demontáž“

Á
V
Á
D
O
D
NE

!
SE

55 Nosič kol na kouli závěsného
!
Á SE
V
zařízení
Á
D

O

D (3)
• obj.N
č.:E
9416.62

(1) Pro střešní nosič se žlábky ve tvaru T je nezbytná sada upevňovacích prvků. Nosič lyží: 9617.79 – Nosič lyží/snowboardů: 9617.81 – Nosič kol: 9617.80
(2) Sada popruhů je nezbytná: Obj. č.: 9416.76
(3) Pro závěsné zařízení s koulí ISO uchycené na šrouby upevněné desce. Přiobjednejte si úchytnou desku • obj. č.: 9416.63

58 Deflektory dveří
Pro modely s dvěma dveřmi vpředu
(sada 2 kusů) • obj. č.: 9421.67
Pro modely dvěma dveřmi vředu a dvěma dveřmi vzadu
(sada 4 kusů) • obj. č.: 9421.79
Pro objednací čísla jednotlivých kusů se obraťte
na svého prodejce.
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Hands-free sada:

Cestujte s náležitým
doprovodem
>> Navigace

62 Stylizovaný držák
mobilního telefonu
• obj. č.: 9477.LK

Odstraňuje rozkládání silničních map s obtížným čtením a manipulací při
jízdě. Díky navigačním systémům nabízeným CITROËNEM budete vždy vědět, kde se
nacházíte. Hlasově a vizuálně Vás navádějí mezi začátkem a cílem Vaší cesty. Rovněž
lokalizují čerpací stanice, nádraží, letiště, parkoviště atd. Nyní se můžete soustředit
pouze na jízdu.

63 Zjednodušený
držák mobilního
telefonu
• obj. č.: 9477.XK

„Pro zcela
bezpečné
telefonování“
„Abych ušetřila čas, často
telefonuji při jízdě v autě.
Samozřejmě, ideální by bylo
zastavit, abych zůstala
koncentrovaná na řízení, ale
hands-free sada mi umožňuje
neporušovat vyhlášku o provozu
na pozemních komunikacích
a přitom telefonovat zcela
bezpečným způsobem.
Montáž hands-free sady byla
rychlá a jednoduchá.“
Justine, 26 let, Cannes, Francie.

64 Držák navigačního

displeje
• obj. č.: 9477.YQ

59 Pomocný navigační systém(1)
Kompletní nabídková řada s:
- funkcí autorádia
- nebo černobílým přesazeným displejem
- nebo barevným přesazeným displejem
Informujte se ve Vašem prodejním servisu o kompletní nabídce navigačních systémů značek
BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER, PHILIPS, VDO DAYTON

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

(2)

66 Hands-free sada
61 Autorádio s kazetovým

65 Reproduktory

přehrávačem/přehrávačem CD

Informace o kompletní
nabídce Vám poskytnou
pracovníci prodejního
servisu.

Informujte se ve Vašem prodejním servisu o kompletní
nabídce autorádií BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER,
VDO DAYTON.
(1) Vyžaduje dodatečný kartografický CD-Rom. S výběrem vám pomůže váš prodejce.
(2) Doplňuje Vaše sériové autorádio

Dle jednotlivých modelů
s nebo bez hlasové identifikace.
Adaptovaná pro telefony
největších výrobců
Informujte se u svého prodejce.

Hands-free sada 12/24 voltů pro
GSM telefony, skládající se z:
elektronické skříňky, mikrofonu
s kabelem, kabelu pro propojení
s reproduktory autorádia,
speciálního držáku telefonu
a napájecího kabelu 12 voltů.
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• obj. č.: 9473.SS

(2)

66 Hands-free sada
61 Autorádio s kazetovým

65 Reproduktory

přehrávačem/přehrávačem CD

Informace o kompletní
nabídce Vám poskytnou
pracovníci prodejního
servisu.

Informujte se ve Vašem prodejním servisu o kompletní
nabídce autorádií BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER,
VDO DAYTON.
(1) Vyžaduje dodatečný kartografický CD-Rom. S výběrem vám pomůže váš prodejce.
(2) Doplňuje Vaše sériové autorádio

Dle jednotlivých modelů
s nebo bez hlasové identifikace.
Adaptovaná pro telefony
největších výrobců
Informujte se u svého prodejce.

Hands-free sada 12/24 voltů pro
GSM telefony, skládající se z:
elektronické skříňky, mikrofonu
s kabelem, kabelu pro propojení
s reproduktory autorádia,
speciálního držáku telefonu
a napájecího kabelu 12 voltů.
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>> Kapalina do ostřikovače

Čistotu je třeba
udržovat

Kapalina do ostřikovače CITROËN, lehce alkoholizovaná, je velmi vhodná pro
teplá roční období. Je parfémovaná (vůně „pomme“ (jablko), „ananas“ (ananas), „orange“ (pomeranč) a „pamplemousse“ (grapefruit)), odmašťující a má
repelentní účinky; 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 vozu.

>> 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.

70 Kapalina do ostřikovače

Chladicí kapalina:

„Nekvalitní
kapalina
může
poškodit
Váš vůz“
„Příliš mnoho přátel mi již vyprávělo o svých špatných
zkušenostech s nekvalitními chladícími kapalinami a se škodami,
které jim na voze způsobily.
Já jsem zvolila kapalinu CITROËN,
aby můj Citroën C3 zůstával stále
ve formě. Je odolná vůči odpařování a proto nemusím kapalinu
neustále doplňovat.
A navíc mi přináší značný
komfort, neboť nastartuji
v jakémkoliv počasí! “
Charlotte, 40 let, Chambéry, Francie.

67 Lešticí kartáč
„Nénette“
• obj. č.: ZC 9 875 254 U
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71 Chladicí kapalina

!
E
S
69 Letní čisticí prostředky
• obj. č.: ZC 9 875 416 U

68 Sada přípravků pro údržbu
1 plastová láhev koncentrované kapaliny do ostřikovače (až do -42 °C) (500 ml)
1 rozprašovač 50 ml parfému proE
interiér
!
Á S ve formě granulí(500 g)
1 sklenice deodoračního
přípravku
V
Á
O
1 rozprašovač
500D
ml přípravku pro ozdravění a dezinfekci interiéru
NED
24 čistících
ubrousků na palubní desku
Tyto sady jsou nabízeny v pěti vůních: „eau“ (voda), „bois“ (dřevo), „feu“ (oheň),
„terre“ (země), „métal“ (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.

Popis: chladící kapalina
koncentrovaná nebo připravená
k použití, se složením na bázi
monoethylenu glykolu,
použitelná až do – 35 °C. Litrové nebo větší balení
koncentrované nemrznoucí
směsi v plastové láhvi a 2litrové,
5litrové nebo větší balení
kapaliny připravené k použití
rovněž v plastové láhvi.
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89 Hračka ve tvaru Citroën C3 k omalování
• obj. č.: AMC 009 943

90 Počítačová myš

ve tvaru Citroën C3
• obj. č.: AMC 009 999

13:46

StrÆnka 1

CITROËN Vám nabízí
širokou škálu elegantních
a decentních reklamních
předmětů. Hodinky, pero,
kufr na kolečkách, zapalovač, maličkosti, které přinesou radost Vám i Vašim
blízkým. Stejně jako Váš
vůz C3 se stávají Vašimi
každodenními společníky.

Příslušenství CITROËN:

Když něco nabízíme,
tak víme proč.

91 Reklamní

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!

podložka pod myš
• obj. č.: AMC 009 938

Váš prodejce CITROËN

92 Skákající světélkující

míček
• obj. č.: AMC 009 939

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

Označení: TMK 22 01 054 - Produkty jsou k dispozici s výhradou vyprodání zásob, případného zastavení výroby dodavatelem a technických změn. Fotografie uvedené v tomto katalogu nejsou závazné. - Překlad, grafická úprava a tisk: Marten, spol. s r. o.
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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 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

pobyt ve vozidle.

K dispozici máte širokou škálu příslušenství,
která Vám dává volnost vlastního výběru.
S výrobky s označením „C3“ dodáte Vašemu
každodennímu životu na stylovosti.
Bezpečnost, komfort, rekreace,

estetika…

příslušenství umocňuje Vaše zážitky ve voze a dodává
řízení určité kouzlo. Znamená to, že řídíte vůz, který je
jako Vy jedinečný.

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik
Styl Citroën

Do budoucna bude příslušenství tím nejzákladnějším.

„Příslušenství
již není pouze
příslušenství“

