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.
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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 C3 Picasso.
Široká škála příslušenství Vám umožní přizpůsobit vůz Vašemu vkusu
a Vašim potřebám.
Je to tak jednoduché – stačí si vybrat...

®

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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04 STYL

OTÁZKA STYLU
S širokou škálou originálních doplňků si vytvoříte vůz dle
Vašeho stylu. Zdůrazněte svou individualitu s příslušenstvím
C3 Picasso.

Stylové zástěrky
Přední
Obj. č.: 9403.70
Zadní
Obj. č.: 9403.71

Hlavice řadicí páky
Hliníková
Obj. č.: 9646.H6
Průsvitná
Obj. č.: 2403.CZ
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DISKY KOL
Podrobeny náročným testům
kvality, disky kol Citroën
odpovídají všem platným
normám. Jejich dynamický
design dodá Vašemu vozu
jedinečnou osobitost.

Disk z lehké slitiny „Suzuka” (1)
16 palců.
Obj. č.: 5402.K1
(1) Dodáváno bez šroubů a krytek.

Ramínko na šaty
Obj. č.: 9414.93

Disk z lehké slitiny „Clover“ (1)

Disk z lehké slitiny „Blade” (1)

17 palců.
Obj. č.: 5402.Y3

16 palců.
Obj. č.: 5402.Y2

(1) Dodáváno bez šroubů a krytek.

(1) Dodáváno bez šroubů a krytek.
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06 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.
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Vůně „Ambre
Santal“

Vůně „Mangue
des îles“

Obj. č.: 9980.N3

Obj. č.: 9980.N8

Vůně „Fleur
de vanille“

Vůně „Anti-tabac“
Obj. č.: 9980.N9

Obj. č.: 9980.N5

Informace o kompletní nabídce získáte u svého prodejce.

Roletky proti slunci

VANA NA DNO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Citroën přináší inovace v podobě integrovaného a intuitivního systému
odkládacích prostorů. Díky vaně na dno zavazadlového prostoru
s nastavitelnými přepážkami dokonale využijete zavazadlový prostor
Vašeho vozu. Vybavena třemi síťkami, vana do kufru poskytuje svému
uživateli maximální komfort při obsluze s minimálními nároky na údržbu.

Boční
Obj. č.: 9459.F6
Zadní
Obj. č.: 9459.F7
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08 BEZPEČNOST

ZVÝŠENÁ OCHRANA
Vaše bezpečnost je naše priorita.
Pro zajištění větší bezpečnosti Vás i Vašich cestujících společnost
Citroën vyvinula s využitím špičkových technologií širokou škálu
doplňků. Alarmy, parkovací asistenty, dětské sedačky… jsou
promyšleny do nejmenších detailů tak, abyste se na ně mohli
kdykoliv spolehnout a užívali si tak bezstarostnou jízdu.

Alarm
Obj. č.: 9471.CC

Bezpečnostní sada
Obj. č.: 9468.30
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Protiskluzové návleky

PARKOVACÍ
ASISTENT

Informujte se u svého prodejce.

Parkovací asistent Citroën se
rychle stane cenným pomocníkem
při parkování a couvání za snížené
viditelnosti. Akustickou signalizací
Vás parkovací asistent spolehlivě
upozorní na překážky a tak Vás
ochrání před případnými nárazy.

Sněhové řetězy
Informujte se u svého prodejce.

Dětská sedačka
„Kiddy Life”
Obj. č.: 9648.F1

Bezpečnostní šrouby kol

Plechové disky
Obj. č.: 9607.R4
Hliníkové disky
Obj. č.: 9607.R5

Parkovací asistent
Přední
Obj. č.: 9690.01
Zadní
Obj. č.: 9452.95

Sada mlhových světel
Informujte se u svého prodejce.
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 PŘEPRAVA

praktické řešení
Potřebujete vůz, který se plně přizpůsobí potřebám Vás i Vaší rodiny?
Citroën Vám nabízí kompletní řadu doplňků, které Vám zpříjemní život.
Přeprava zavazadel, lyží nebo kol se stane hračkou. Zvyšte možnosti
funkčního využití Vašeho vozu!

Nosič jízdních kol

(1)

Ocelový
Obj. č.: 9615.12
Hliníkový
Obj. č.: 9615.13
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není
součástí dodávky.

Podélné střešní tyče
Informujte se u svého prodejce.

Příčné střešní tyče osazené na
podélnících (2)
Obj. č.: 9416.CL
(2) Vyžaduje zakoupení podélných střešních tyčí
(podle verze vozidla).
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NOSIČ LYŽÍ
Elegance a aerodynamika – to jsou základní
charakteristické body nosičů lyží Citroën. Díky
možnosti výškového nastavení zabraňují
poškození střechy vozu. Jsou vyráběny ve dvou
velikostech, takže na ně lze pohodlně umístit
4 – 6 párů lyží nebo 2 – 4 snowboardy.

Tažné zařízení s koulí ve tvaru labutího krku (4)
Obj. č.: 9427.C2

Tažné zařízení s koulí demontovatelnou bez
nařadí (4)
Obj. č.: 9427.C3
(4) Je třeba doplnit 13” kabelovým svazkem. – Obj. č.: 9428.AK

Střešní boxy (1) (3)
Dlouhý: – 370 litrů – Obj. č.: 9459.A4
– 430 litrů – Obj. č.: 9459.A5

Nosič lyží/snowboardu (1) (3)
Pro 4 páry lyží
Obj. č.: 9615.14
Pro 6 párů lyží
Obj. č.: 9615.15
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.
(3) Příslušenství vyžadující zakoupení soupravy střešních tyčí.

Krátký: – 280 litrů – Obj. č.: 9459.59
– 340 litrů – Obj. č.: 9459.A3
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není
součástí dodávky.
(3) Příslušenství vyžadující zakoupení soupravy
střešních tyčí.
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12 OCHRANA

STYLOVÁ VÝBAVA
Originální design C3 Picassa je markantní na první pohled. Jak však
skloubit design s účinnou ochranou interiéru? Odpovědí jsou
ochranné doplňky Citroën. Potahy sedadel, koberce… design
příslušenství Citroën si Vás podmaní.

Potahy sedadel (1)
„Nîmes“
(1) Rychlá instalace. Potah řidiče je pod sedadlem vybaven
kapsou pro uložení reflexní vesty.
Různá obj. č. dle verze provedení (s/bez airbagu).
Informujte se o kompletní nabídce u svého prodejce.
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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 vozu.

Kovralové koberce (2)
Obj. č.: 9464.CQ

Velurové koberce „Reflex“ (2)
Obj. č.: 9464.CV

Velurové koberce (2)
Obj. č.: 9464.CS

Potahy sedadel (1)

Pryžové koberce (2)
Obj. č.: 9464.CY

„Reims”
(1) Rychlá instalace. Potah řidiče je pod sedadlem
vybaven kapsou pro uložení reflexní vesty.
Různá obj. č. dle verze provedení (s/bez airbagu).
Informujte se o kompletní nabídce u svého prodejce.

(2) Vrstvení koberců je přísně zakázáno. Před nákupem se o
jejich správném používání informujte u svého prodejce.
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14 MULTIMéDIA

INOVACE MULTIMÉDIÍ
Váš C3 Picasso je mnohem více než pouhé vozidlo. S multimediální
výbavou na nejvyšší technologické úrovni se ocitnete v nové dimenzi
pohodlí a potěšení z jízdy. Poznáte radost z řízení v neobyčejně příjemné
a uvolněné atmosféře!

USB Box (1) (2)
Obj. č.: 9702.EZ
(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 autorizovaného prodejce Citroën.

Handsfree sada PARROT
Informace o kompletní nabídce získáte
u svého prodejce.
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Autorádia a reproduktory
Informace o kompletní nabídce získáte u svého prodejce.

Autorádia PIOnEEr

Autorádia KEnwOOd

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

Přenosný videosystém
navigace TOmTOm

navigace GArmIn

Obj. č.: 9702.FV / 9702.Fw

ČáSTeČně InTegROvAný nAvIgAČní SySTéM gARMIn
Tento kompaktní úchytný systém byl navržen speciálně pro Váš vůz. navigace GArmIn
se rychle stane Vašim pomocníkem na cestách a bude zárukou toho, že do cíle přijedete
vždy včas.

navigační systém garmin europe částečně integrovaný do palubní desky (3)
Obj. č.: 9701.GV
(3) Vybavení vyžadující zásah kvalifikovaného technika. Informujte se u svého prodejce.
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