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

důležité.

Zvolit 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 svému „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
Sada pro úpravu karosérie Coupé (viz č.1)

Zvolit příslušenství CITROËN znamená získat to nejlepší pro vybavení svého 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!

Označení: TMK 23 01 049 - 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.

Příslušenství CITROËN:

Příslušenství je skutečně

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik

Vám dává volnost vlastního výběru.
S výrobky s označením „C4“ 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 jedinečné stejně jako Vy.
Do budoucna bude příslušenství tím nejzákladnějším.

„Příslušenství
již není pouze
příslušenství“
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Aby se vám
Vaše C4
ještě více líbila
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5 Misky pod kliky dveří
SE!

Á č.: 9424.66
Kompletní sada coupé
• obj.
DÁV
O
Kompletní
sada
berline
•
obj. č.: 9424.67
D
NE

Ráfky:

„Velmi
důležitý
detail“
„Pro nás představují ráfky
důležitý prvek konečné úpravy
vozu. Při výběru naší C4 mi
ihned padly do oka ráfky
„San Marcos“ z lehké slitiny,
které jsou odolné a zároveň mají
zajímavý design.
Vhodně zvýrazňují linie
a charakter vozu.“
Han a Sineth, 45 let,
Antibes.

4 Ozdobné chrániče
!
SEprahů

Kompletní sadaD
coupé
obj. č.: 9424.A6
ÁV•Á
O berline
D
Kompletní
sada
• obj. č.: 9400.A7 (2)
E
N

6 Nylonový ozdobný kryt „Quadra“,
15 palců

>> Zástěrky
2 Spojler

(1)

• obj. č.: 9400.H4

Jeden kus • obj. č.: 9406.42
Další modely „Ellipse“ „Prima“
Jeden kus • obj. č.: 9406.45/61

Pokud chcete, aby Vaše C4 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.

7 Ráfky „Cronos“, 15 palců
Jeden kus • obj. č.: 9406.78

3 Tvarované zástěrky
Přední sada berline nebo coupé • obj. č.: 9403.47
Zadní sada coupé • obj. č.: 9403.48
Zadní sada berline • obj. č.: 9403.49

!

8 Ráfky „San V
Marcos“,
Á SE 17 palců

Á
Jeden kusD
•O
obj.D
č.: 9406.80
NE

(1) Pouze pro coupé.
(2) Ozdobné chrániče prahů, jednotlivě • obj. č.: 9400.H5
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Sada obložení:

>> Potahy na míru se
snadnou instalací

„Dodává
eleganci“

Potahy na míru CITROËN jsou dokonale přizpůsobeny tvarům
sedadel Vašeho vozu. Účinně chrání původní povrch sedadel
a vhodně ladí s interiérem vozu. Jejich odstíny si zachovávají
svůj původní vzhled a jsou odolné vůči tření.

15 Středová loketní opěrka

s úložným prostorem

(1)

• obj. č.: 9440.15

„Sada obložení z leštěného
hliníku a chromu nás ihned
uchvátila.
Jsou to ozdobné prvky, které se
k naší C4 hodí.
Vytváří střídmý a harmonický
interiér.
V našem voze se cítíme skvěle!“
Eve a Adam, 32 let,
Paříž.

12 Béžové velurové potahy
„Punta“ (2)

9 Tkané žakárové potahy
„Plata“ (2)

13 Šedé velurové potahy
„Punta“ (2)

10 Pryžový koberec

16 Sada hliníkových ozdobných prvků
pro interiér

Sada čtyř kusů • obj. č.: 9464.Q3

Pětidílná sada pro palubní desku • obj. č.: 9425.68
2 díly pro kliky předních dveří • obj. č.: 9425.A6

>> Sada obložení interiéru
Pro zajištění komfortu a harmonického vzhledu Vašeho CITROËNU C4
nabízí Citroën soupravu vnitřního obložení z chromu a hliníku. Do vozu
padne jako ulitá a její kvalita provedení zaručuje dlouhou životnost.
Zvolte střízlivější a sportovnější design hliníku.

11 Kovralový koberec „Surfing“
Sada čtyř kusů • obj. č.: 9464.Q1

14 Tvarovaný koberec
Sada čtyř kusů • obj. č.: 9464.P6
(1) Pouze pro úrovně výbavy 1 a 2.
(2) Informace o kompletní nabídce Vám poskytne Váš prodejce.
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Znovu a stále na
téma bezpečnosti

Sedačka „Kiddy
life“:

22 Sněhové řetězy
s křížovým vzorem 9 mm.

„Optimální
bezpečnost“

Informace o celé nabídce získáte
u svého prodejce.

>> Bezpečnostní alarm
Bezpečnostní alarm zajišťuje objemovou a obvodovou ochranu vozidla. Je
homologován přímo pro CITROËN. Systém obsahuje řídicí jednotku alarmu,
dva ultrazvukové detektory, autonomně napájenou houkačku, sáček
s montážním příslušenstvím, dvě výstražné etikety na skla a kabelový svazek
alarmu.

Á
V
Á
D
DO
E
N
17 Bezpečností alarm
• obj. č.: 9471.K6
Před každým nákupem se poraďte s Vaším
prodejcem.

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

(2)
!
S
Kompletní sada coupé
Á E
V
Á
D
• obj.
EDč.:O9424.76
NKompletní
sada berline

23 Ochranné lišty

• obj. č.: 9424.81

!
SE

Sonia, 32 let,
maminka Remiho, 9 měsíců,
Toulouse

Á Sada chráničů
V
Á
D
E!
pro nárazníky
O
VÁ S
Á
v
barvě
karosérie
D
D
O
E
NED
N
24

Coupé • obj. č.: 9424.A2
Berline • obj. č.: 9424.A3

25 Mříž oddělující prostor

18 Bezpečnostní šrouby kol
Hliníková kola • obj.č.: 9405.19
Ocelová kola • obj. č.: ZC 9 863 069 U

!
SE

„Pokud máte jako já energické
dítě plné života, musíte být
opatrní. Abych omezila starosti
všedního dne, vybrala jsem si do
svého vozu C4 dětskou sedačku
„Kiddy Life“. Její promyšlená
konstrukce jí umožňuje přispůsobit
se růstu mého syna. Navíc se
připevňuje „čelem po směru
jízdy“, což mi umožňuje koutkem
oka dítě sledovat.
Je to optimální zajištění
bezpečnosti!“

pro přepravu psů
21 Parkovací asistent

• obj. č.: 9412.10

• obj. č.: 9452.71 nebo 81

19 Sada světel
do mlhy (1)
• obj. č.: 9482.44

26 Dětská sedačka
E!

S
„KiddyDlife“
ÁVÁ
O
obj. č.: 9448.14
NE• D

(1) Pouze pro úrovně výbavy 1 a 2.
(2) Objednací čísla jednotlivých dílů získáte u svého prodejce.

VÁ
Á
D
O
D
E
N

!
SE

C4_katalog_prislusenstvi.CZ.qxd

17.9.2008

10:09

Page 10

Znovu a stále na
téma bezpečnosti

Sedačka „Kiddy
life“:

22 Sněhové řetězy
s křížovým vzorem 9 mm.

„Optimální
bezpečnost“

Informace o celé nabídce získáte
u svého prodejce.

>> Bezpečnostní alarm
Bezpečnostní alarm zajišťuje objemovou a obvodovou ochranu vozidla. Je
homologován přímo pro CITROËN. Systém obsahuje řídicí jednotku alarmu,
dva ultrazvukové detektory, autonomně napájenou houkačku, sáček
s montážním příslušenstvím, dvě výstražné etikety na skla a kabelový svazek
alarmu.

Á
V
Á
D
DO
E
N
17 Bezpečností alarm
• obj. č.: 9471.K6
Před každým nákupem se poraďte s Vaším
prodejcem.

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

(2)
!
S
Kompletní sada coupé
Á E
V
Á
D
• obj.
EDč.:O9424.76
NKompletní
sada berline

23 Ochranné lišty

• obj. č.: 9424.81

!
SE

Sonia, 32 let,
maminka Remiho, 9 měsíců,
Toulouse

Á Sada chráničů
V
Á
D
E!
pro nárazníky
O
VÁ S
Á
v
barvě
karosérie
D
D
O
E
NED
N
24

Coupé • obj. č.: 9424.A2
Berline • obj. č.: 9424.A3

25 Mříž oddělující prostor

18 Bezpečnostní šrouby kol
Hliníková kola • obj.č.: 9405.19
Ocelová kola • obj. č.: ZC 9 863 069 U

!
SE

„Pokud máte jako já energické
dítě plné života, musíte být
opatrní. Abych omezila starosti
všedního dne, vybrala jsem si do
svého vozu C4 dětskou sedačku
„Kiddy Life“. Její promyšlená
konstrukce jí umožňuje přispůsobit
se růstu mého syna. Navíc se
připevňuje „čelem po směru
jízdy“, což mi umožňuje koutkem
oka dítě sledovat.
Je to optimální zajištění
bezpečnosti!“

pro přepravu psů
21 Parkovací asistent

• obj. č.: 9412.10

• obj. č.: 9452.71 nebo 81

19 Sada světel
do mlhy (1)
• obj. č.: 9482.44

26 Dětská sedačka
E!

S
„KiddyDlife“
ÁVÁ
O
obj. č.: 9448.14
NE• D

(1) Pouze pro úrovně výbavy 1 a 2.
(2) Objednací čísla jednotlivých dílů získáte u svého prodejce.

VÁ
Á
D
O
D
E
N

!
SE

C4_katalog_prislusenstvi.CZ.qxd

17.9.2008

10:09

Page 12

>> Závěsná zařízení
Závěsná zařízení jsou základními bezpečnostními prvky. Proto jsou závěsná
zařízení CITROËN konstruována speciálně pro Váš vůz. Zcela bezpečně tak
můžete táhnout přívěs, karavan nebo loď. CITROËN Vám zajišťuje jejich použití
bez rizika utržení podlahy nebo náhlého uvolnění. Odpovídají evropské normě
94/20 CE.

Závěsná zařízení:

„Bezpečnost
především“
„Každé léto jezdíme s rodinou do
Španělska a používáme závěsné
zařízení pro přívěs CITROËN.
Garantuje nám bezpečnost při
cestování. Nechce se nám riskovat
možnost náhlého uvolnění. Navíc
ho často používám pro přepravu
naší lodi.“

27 Zpětné zrcátko pro jízdu
s obytným přívěsem

31 Závěsné zařízení s koulí „ISO“
• obj. č.: 9427.88 (3)

Jeden kus • obj. č.: 9453.10

28 Mini bar „Tropicool“
• obj. č.: 9456.03

32 Závěsné zařízení s koulí
demontovatelnou bez nářadí
• obj. č.: 9427.87 (3)

29 Zásuvka 12 V přední/zadní

(2)

>> Deflektory
33 Závěsné zařízení s koulí ve tvaru

Deflektory instalované na Vaší C4 umožňují větrání
vozu bez průvanu. Za vlhkého počasí navíc usnadňují
odmlžování oken.

labutího krku
• obj. č.: 9427.96 (3)

30 Deflektory na okna dveří

(1)

Kompletní sada coupé • obj. č.: 9421.87
Kompletní sada berline • obj. č.: 9421.86

(1) Objednací čísla jednotlivých dílů získáte u svého prodejce.
(2) Pouze pro úroveň výbavy 1.

34 Závěsné zařízení s koulí „ECOFIT“
• obj. č.: 9427.A1 (3)

(3) Je třeba doplnit elektrickým svazkem; informujte se u svého prodejce.

Fleur, 40 let,
Berck-sur-mer.
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Jízda za
zábavou

Integrovaný
osvěžovač
vzduchu (1)

Vitalita

PR VNÍ VŮZ VYBAVENÝ
INTEGRO VANÝM OSVĚŽO VAČEM
VZDUCHU.

SE!
Á
V
Á
D
O
D
E
N
38 Vůně
Menthe
Musc

39 Vůně
Jasmin
Mimosa

40 Vůně
Agrumes
Passion

• obj. č.: 9980.F1

• obj. č.: 9980.F2

• obj. č.: 9980.F3

!
VÁ SECitrusy
DÁjasmínu
DO
svěžest
- vůně rajské
NEJarní

Teplá a čistá vůně
máty. Harmonie
a energie do Vašeho
vozu.

Pohodlí

a mimózy. Pocit
zahrady. Pohodlí na
lehkosti těla i duše pro cestách, které Vás
Vaše cesty s úsměvem nikdy neomrzí.
na rtech.

Integrované tlačítko
v palubní desce umožňuje
regulovat intenzitu
osvěžování vzduchu.

35 Vůně

36 Vůně

37 Vůně

Ylang Bambou

Lavande douce

Fleur de Lotus

• obj. č.: 9980.F7

• obj. č.: 9980.F8

• obj. č.: 9980.F9

Příjemně sladká vůně
ylang a bambusu.
Provoní Váš vůz
na cestách za
dobrodružstvím.

Levandule - čerstvá vůně
slunečného rána. Vůně
Provence Vás bude vždy
doprovázet.

Čistá vůně lotosových
květů. Svěží vůně pro
Vaši klidnou jízdu.

Snění
!
Á SE
V
Á
OD
NED

Jednoduché používání

>> Náplně od osvěžovače
Je k dispozici devět snadno vyměnitelných vůní.
Každé balení obsahuje dvě náplně s přibližnou
životností dva měsíce (při užívání po dobu jedné
hodiny denně).
Informace o kompletní nabídce získáte u svého
prodejce.

(1) V sérii u vozidel s úrovní výbavy 2 a výše.

41 Vůně
Cannelle
Gingembre

42 Vůně
Fleur
de Vanille

• obj. č.: 9980.F4

• obj. č.: 9980.F5

Lehce kořeněná vůně
skořice a zázvoru.
Jemná a exotická vůně
pro cesty ve dvou.

Vanilka - vánek
Indického oceánu.
Bohatá vůně tropů
pro Vaši jízdu.

43 Vůně
Ambre
Santal

!
Á SE
V
Á
D
• obj.D
č.: O
9980.F6
NE
Výjimečné spojení
ambry a santalového
dřeva. Vůně orientu
pro Vaše nekonečné
cesty.

C4 myslí na všechno a především
na Vaši pohodu. Proto má
v systému větrání integrovaný,
snadno ovladatelný osvěžovač
vzduchu s příjemnou vůní.
Vůni lze snadno vyměnit, což
Vám umožnuje vytvořit si ve Vaší
C4 atmosféru dle Vašich
představ.
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>> Nosiče

VÁ
Á
D
O
D
E
N

!
E
S

Jízdní kola, lyže, snowboardy, surfy … Široká nabídka
nosičů CITROËN Vám přináší optimální řešení pro skladování a dopravu zavazadel. Snadná montáž a nakládka,
optimalizovaný prostor pro uložení, promyšlená a testovaná bezpečnost ... Vaše sportovní výbava může cestovat
s Vámi pohodlným a šetrným způsobem!

• obj. č.:
9416.86
ODÁ
NED sada • obj. č.: 9617.80
Upevňovací

49 Zadní rolety proti slunci

44 Nosič lyží na střešních tyčích
6 párů • obj. č.: 9416.55
4 páry • obj. č.: 9416.54
Upevňovací sada • obj. č.: 9617.79

!
SE

47 Hliníkový nosič kol
SE!
(automatické seřízení)
ÁVÁ

• obj. č.: 9617.78
Upevňovací sada • obj. č.: 9617.81

Á
V
Á
D
DO
E
N

Coupé • obj. č.: 9459.E1
Berline • obj. č.: 9459.94

50 Boční rolety proti slunci

OD
• obj. č.: 9416.85
NEDsada • obj. č.: 9617.80
Upevňovací

45 Nosič lyží/snowboardů

„Ještě více
prostoru“
„Jsme vášniví sběratelé
starožitností, a tak se stává, že
musíme o víkendu převážet
neskladné předměty.
Pořídili jsme si střešní tyče
Citroën, které jsou pro přepravu
podobných nákladů naprosto
bezpečné a spolehlivé.
Navíc je lze rychle upevnit.“

46 Ocelový nosič kol
SE!
(poloautomatické
VÁ seřízení)

Á
V
Á
D
DO
E
N

Střešní tyče:

Kompletní sada berline • obj. č.: 9459.93
Kompletní sada coupé • obj. č.: 9459.91

!
SE

48 Nosič kol na kouli závěsného
SE!
zařízení (1) (2)DÁVÁ

O

D
• obj.Nč.:E9416.62

51 Střešní tyče
Sada • obj. č.: 9416.83
(1) Pouze na kouli ve tvaru labutího krku.
(2) Nosič není homologován pro ČR.

Patrice a Angélique, 35 let,
Beauvais.

C4_katalog_prislusenstvi.CZ.qxd

17.9.2008

10:10

Page 16

>> Nosiče

VÁ
Á
D
O
D
E
N

!
E
S

Jízdní kola, lyže, snowboardy, surfy … Široká nabídka
nosičů CITROËN Vám přináší optimální řešení pro skladování a dopravu zavazadel. Snadná montáž a nakládka,
optimalizovaný prostor pro uložení, promyšlená a testovaná bezpečnost ... Vaše sportovní výbava může cestovat
s Vámi pohodlným a šetrným způsobem!

• obj. č.:
9416.86
ODÁ
NED sada • obj. č.: 9617.80
Upevňovací

49 Zadní rolety proti slunci

44 Nosič lyží na střešních tyčích
6 párů • obj. č.: 9416.55
4 páry • obj. č.: 9416.54
Upevňovací sada • obj. č.: 9617.79

!
SE

47 Hliníkový nosič kol
SE!
(automatické seřízení)
ÁVÁ

• obj. č.: 9617.78
Upevňovací sada • obj. č.: 9617.81

Á
V
Á
D
DO
E
N

Coupé • obj. č.: 9459.E1
Berline • obj. č.: 9459.94

50 Boční rolety proti slunci

OD
• obj. č.: 9416.85
NEDsada • obj. č.: 9617.80
Upevňovací

45 Nosič lyží/snowboardů

„Ještě více
prostoru“
„Jsme vášniví sběratelé
starožitností, a tak se stává, že
musíme o víkendu převážet
neskladné předměty.
Pořídili jsme si střešní tyče
Citroën, které jsou pro přepravu
podobných nákladů naprosto
bezpečné a spolehlivé.
Navíc je lze rychle upevnit.“

46 Ocelový nosič kol
SE!
(poloautomatické
VÁ seřízení)

Á
V
Á
D
DO
E
N

Střešní tyče:

Kompletní sada berline • obj. č.: 9459.93
Kompletní sada coupé • obj. č.: 9459.91

!
SE

48 Nosič kol na kouli závěsného
SE!
zařízení (1) (2)DÁVÁ

O

D
• obj.Nč.:E9416.62

51 Střešní tyče
Sada • obj. č.: 9416.83
(1) Pouze na kouli ve tvaru labutího krku.
(2) Nosič není homologován pro ČR.

Patrice a Angélique, 35 let,
Beauvais.

C4_katalog_prislusenstvi.CZ.qxd

17.9.2008

10:10

Page 18

Úložná polička
pod zadní odkládací deskou:

>>Střešní boxy
Ať již máte početnou rodinu nebo prostě přepravujete
mnoho zavazadel, vyzkoušejte střešní boxy značky
CITROËN. Jsou perfektně uzpůsobené pro Váš vůz Citroën
C4, umožní Vám citelně zvýšit kapacitu pro přepravu
zavazadel ve Vašem voze a tak Vám zcela bezpečným
způsobem pomohou ušetřit cenné místo.

„Opravdu
důmyslné“
„Zadní úložná polička naší C4 je
opravdu velmi praktická.
Nenápadná, mimo dosah očí
a prachu, a můžete do ní uložit
velké množství malých užitečných
předmětů:
přesnídávku pro děti, jejich hračky
na cestu, karty.
Mohu k ní upevnit i svůj deštník,
který mi tak nenamočí potahy.
Skvělé!“

57 Odkládací síťka
• obj. č.: 7568.HN

55 Střešní box:

52 Oboustranný koberec

Krátký: 280 litrů • obj. č.: 9459.59
340 litrů • obj. č.: 9459.A3
Dlouhý: 370 litrů • obj. č.: 9459.A4
430 litrů • obj. č.: 9459.A5

Rodina Duboisových,
Orléans.
58 Síťka pro upevnění předmětů
• obj. č.: 9457.14

do zavazadlového prostoru
• obj. č.: 9464.Q5

56 Polštářek do auta
53 Vana na dno zavazadlového

prostoru
• obj. č.: 9424.65

54 Sada pro rozdělení
zavazadlového
prostoru
• obj. č.: 7568.NP (1)

• obj. č.: 9448.09

59 Úložná polička podEzadní
!
ÁS
V
odkládací deskou
Á
D

O

D č.: 9459.95
Coupé
• obj.
NE
Berline • obj. č.: 9459.97

VÁ
Á
D
O
D
NE
(1) Pouze pro úroveň výbavy 1.

!
SE
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Multimediální sada

Cestujte
s náležitým
doprovodem

„Multimediální sada pro nás byla
ideálním řešením. Jezdíme často
do Marseille navštívit rodinu
a dlouhá cesta byla pro mou
dceru, která se nemohla dočkat
příjezdu, noční můrou! Nainstovali
jsme tedy do zadní části naší C4
multimediální sadu. Může se
v klidu se sluchátky dívat na DVD
a nerozptylovat pozornost řidiče.
Cesta tak rychleji ubíhá!“

>> Navigace
Je konec obtížné a nebezpečné manipulaci se špatně čitelnými
silničními mapami při jízdě. Díky navigačním systémům
nabízeným společností CITROËN si můžete být jisti svojí přesnou
polohou. Tyto navigační systémy Vám hlasově a vizuálně pomáhají
při orientaci mezi počátkem a cílem Vaší cesty. Takto naváděni se
můžete plně a zcela soustředit na řízení svého vozu ...

Alexandra, 33 let
a Virginie, 10 let
Dijon.
63 Držák mobilního
telefonu

navigačního systému

• obj. č.: 9477.YJ

• obj. č.: 9477.ZP

64 Držák pro displej

61 Autorádio s kazetovým přehrávačem/

přehrávačem CD/CD MP3
Informujte se u svého prodejce o kompletní nabídce
autorádií značek BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER,
VDO DAYTON.

62 Měnič 5 CD Blaupunkt
• obj. č.: 9473.WY

>> Měnič CD
60 Navigační systém

(1)

Kompletní nabídková 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.

(1) Vyžaduje doplňující kartografický CD-Rom. S výběrem Vám pomůže Váš prodejce.

S měničem 5 CD cestujete s hudebním doprovodem a přitom v naprostém bezpečí. Stačí jednoduchý pohyb a máte nastavený Váš oblíbený
program nebo hudbu.

65 Multimediální sada
• obj. č.: 9476.92
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Čistotu
je třeba udržovat

>> Kapalina do ostřikovače
Kapalina do ostřikovače CITROËN, lehce alkoholizovaná, s odmašťovacím
účinkem a schopností odstraňovat zbytky hmyzu Vám zajistí lepší výhled.
Přípravek odpovídá normě 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
jen jako příklad. Jestliže máte specifické požadavky (odstraňovač asfaltu,
čistič látek ...), zavítejte k Vašemu prodejci CITROËN, kde naleznete celou
řadu přípravků.

69 Kapalina do ostřikovače

70 Chladicí kapalina

66 Lešticí kartáč „Nénette“

67 „Zimní“ čisticí prostředky

• obj. č.: ZC 9 875 254 U

• obj. č.: ZC 9 875 416 U

68 „Zimní“ sada
- Odmrazovač oken/zámků ve spreji 250 ml.
- Prostředek proti zamlžování oken 250 ml.
- Škrabka na námrazu.
- Utěrka.
• obj. č.: 9986.54

71 Minisouprava čisticích prostředků
(1) Chemické složení těchto přípravků bylo schváleno naší laboratoří a lékařskou službou. Všechny tyto informace jsou uvedené v Bezpečnostních listech,
které si můžete přečíst u prodejců a poboček CITROËN.

• obj. č.: 9980.83

Minisouprava
čisticích
prostředků:

„Čistota na
dosah ruky“
„Když chtěl mít dříve člověk čistý
vůz, nikdy nesehnal vhodný čisticí
prostředek.
Dnes mám vše, co je k tomu
zapotřebí, díky minisoupravě
čisticích prostředků: Přípravek
na ošetřování plastů interiéru,
šampon na vyleštění karosérie,
čisticí přípravek na okna
a dokonce na mikrovlákno.
Vozím ji v C4 s sebou a používám
ji, kdykoli chci!“
Franck, 36 let
a Théo, 5 let,
Rennes.
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Čistotu
je třeba udržovat

>> Kapalina do ostřikovače
Kapalina do ostřikovače CITROËN, lehce alkoholizovaná, s odmašťovacím
účinkem a schopností odstraňovat zbytky hmyzu Vám zajistí lepší výhled.
Přípravek odpovídá normě 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
jen jako příklad. Jestliže máte specifické požadavky (odstraňovač asfaltu,
čistič látek ...), zavítejte k Vašemu prodejci CITROËN, kde naleznete celou
řadu přípravků.

69 Kapalina do ostřikovače

70 Chladicí kapalina

66 Lešticí kartáč „Nénette“

67 „Zimní“ čisticí prostředky

• obj. č.: ZC 9 875 254 U

• obj. č.: ZC 9 875 416 U

68 „Zimní“ sada
- Odmrazovač oken/zámků ve spreji 250 ml.
- Prostředek proti zamlžování oken 250 ml.
- Škrabka na námrazu.
- Utěrka.
• obj. č.: 9986.54

71 Minisouprava čisticích prostředků
(1) Chemické složení těchto přípravků bylo schváleno naší laboratoří a lékařskou službou. Všechny tyto informace jsou uvedené v Bezpečnostních listech,
které si můžete přečíst u prodejců a poboček CITROËN.

• obj. č.: 9980.83

Minisouprava
čisticích
prostředků:

„Čistota na
dosah ruky“
„Když chtěl mít dříve člověk čistý
vůz, nikdy nesehnal vhodný čisticí
prostředek.
Dnes mám vše, co je k tomu
zapotřebí, díky minisoupravě
čisticích prostředků: Přípravek
na ošetřování plastů interiéru,
šampon na vyleštění karosérie,
čisticí přípravek na okna
a dokonce na mikrovlákno.
Vozím ji v C4 s sebou a používám
ji, kdykoli chci!“
Franck, 36 let
a Théo, 5 let,
Rennes.

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

důležité.

Zvolit 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 svému „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
Sada pro úpravu karosérie Coupé (viz č.1)

Zvolit příslušenství CITROËN znamená získat to nejlepší pro vybavení svého 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!

Označení: TMK 23 01 049 - 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.

Příslušenství CITROËN:

Příslušenství je skutečně

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik

Vám dává volnost vlastního výběru.
S výrobky s označením „C4“ 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 jedinečné stejně jako Vy.
Do budoucna bude příslušenství tím nejzákladnějším.

„Příslušenství
již není pouze
příslušenství“

