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68 Zrcátko do kabelky
• obj. č.: AMC 009 205
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StrÆnka 1

CITROËN Vám nabízí
širokou škálu elegantních
a decentních reklamních
předmětů. Hodinky, pero,
cetovní taška, termoska ...
každému něco pro radost.
Stejně jako Váš vůz C5 se
i tyto doplňky stávají Vašimi
každodenními společníky.

Příslušenství CITROËN:
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!

69 Model vozu C5 break

v měřítku 1:43
světle šedý • obj. č.: AMC 008 830
zelený • obj. č.: AMC 008 829

Váš prodejce CITROËN

70 Cestovní souprava
• obj. č.: AMC 009 206

Označení: TMK 22 01 058 - 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.

3085_C5_Acces_couv_montaz.qxd

Příslušenství je skutečně

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 Vám
dává volnost vlastního výběru.
S výrobky s označením „C5“ 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

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik
Styl Citroën

vozidlo, které je jedinečné, stejně jako Vy.
Do budoucna bude příslušenství tím nejzákladnějším.

„Příslušenství
již není pouze
příslušenství“

C5_katalog_prislusenstvi.CZ.qxd

17.9.2008

10:52

Page 1

Aby se Vám Vaše C5
ještě více líbila

Potahy
na míru:

5 Bílé bavlněné
potahy
Berline/Break
Různá objednací čísla dle verze.
Informujte se u svého prodejce.

2 Šedé velurové
potahy „Eagle“
Berline/Break
Různá objednací čísla dle verze.
Informujte se u svého prodejce.

Á
V
Á
D
O
D
NE

!
SE

„Výborná
ochrana
a kvalita
provedení“
„Přála jsem si ochránit původní
povrch svých sedadel při současném zachování vnitřní harmonie
mého vozu CITROËN C5. Velurové
potahy na míru „Malta“ jsou
vyrobeny speciálně pro sedadla
mého vozu, vybavená bočními
airbagy. Při používání jsou velmi
dobře odolné vůči tření a praní
a nevznikají na nich nehezké
záhyby. Je to zkrátka perfektní
volba!“
Catherine, 50 let, Tours, Francie

6 Žerzejové potahy
„Malta“
Berline/Break
Různá objednací čísla dle
verze.
Informujte se u svého
prodejce.

3 Béžové velurové
1 Tvarovaný koberec
SE!

Á
V9464.H6
Tmavě šedý • D
obj.Áč.:
O
D
Světle
šedý
•
obj.
č.:
9464.H7
NE

potahy „Eagle“
Berlin/Break
Různá objednací čísla dle jednotlivých verzí.
Informujte se u svého prodejce.

>> Koberce
Tyto tvarované koberce na míru, které
byly testovány a schváleny firmou
CITROËN, jsou tou nejlepší ochranou
pro Váš původní koberec. Navíc přispívají k osobnímu komfortu uvnitř
Vašeho vozu CITROËN C5: zlepšují
tepelnou a zvukovou izolaci. Jejich
systém upevnění a protiskluzová
kónická úprava spodní vrstvy zabraňují jejich posunutí pod pedály, což
zvyšuje bezpečnost řidiče.

7 Velurové potahy

„Sestrieres“
Berline/Break
Různá objednací čísla dle verze.
Informujte se u svého prodejce.

4 Pryžový koberec
Berline/Break • obj. č.: 9464.R6

Jsou tvořeny z veluru a žakáru
a pěnové výplně o tloušťce
2 a 6 mm. Na zadní straně
předních sedadel se nacházejí
odkládací kapsy.
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>> Sada obložení
„Carbone“

Ráfky:

Abyste si mohli utvořit z kabiny Vašeho vozu CITROËN C5 harmonické
místo přesně podle svých představ,
nabízí Vám CITROËN sadu tepelně
tvarovaného obložení interiéru. Do
vozu padne jako ulitá a její kvalita
provedení zaručuje dlouhou životnost.

„Osobní
volba“

14 Boční směrová světla
Berline/Break
Sada 2 kusů • obj. č.: 9484.23

!
SE

Á
V
Á
D
DO
E
N Sada obložení „Carbone”:
11

středová konzola Á
SE! větrací
V a boční
Á
D
otvory DO

E

Nč.: 9425.79
• obj.
Informujte se u svého prodejce.

8 Chrániče prahů
• obj. č.: 9400.68

VÁ
Á
D
O
D
E
N

!
E
S

Jsem rád, že jsem si mohl vybavit
svůj vůz podle svých představ!
Ráfky „HUNGARO“ z lehké slitiny
dodávají mému vozu CITROËN C5
ten správný lesk.
Kromě toho, že úspěšně prošly
velkým počtem testů odolnosti,
podtrhují ráfky linie a charakter
mého vozu CITROËN C5.“
Eric, 52 let, Paříž.

!
Á SE

15 Zadní spojler

• obj. č.: 9400.A9
DÁV

O
NED

12 Zástěrky zadních kol

9 Zástěrky předních kol
Berline/Break • obj. č.: 9403.50
Informace o dalších modelech Vám
poskytne Váš prodejce.

VÁ
Á
D
O
D
E
N
V

Berline • obj. č.: 9403.51
Break • obj. č.: 9403.52
Informace o dalších modelech Vám
poskytne Váš prodejce.

!
E
S

E!
10 Misky pod kliky
dveří
ÁS

Berline/Break
ODÁ
D
E
N4 kusů • obj. č.: 9424.56
Sada

Ráfky z lehké slitiny jsou homologovány firmou CITROËN. Před
uvedením do prodeje prošly velmi
přísnými testy únavy materiálu
a odolnosti vůči nárazům,
deformacím, poškození laku
a metalurgickým vadám.

16 Ráfky „Hungaro“
z lehké slitiny, 16 palců

13 Zástěrky v barvě karoserie
• obj. č.: 9403.17

Berline/Break
Jeden kus • obj. č.: 5402.L1
Informace o dalších modelech Vám
poskytne Váš prodejce.
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Znovu a stále na
téma bezpečnosti

22 Sněhové řetězy

s křížovým vzorem
Informujte se u svého
prodejce v závislosti na druhu
pneumatik Vašeho vozu.

>> Dětské sedačky
Typu „zády ke směru jízdy“ od narození do 10 kg a typu „čelem po směru
jízdy“ pro děti od 9 do 18 kg. Vaše děti tak mohou cestovat bezpečným
a pohodlným způsobem. CITROËN Vám nabízí dětské sedačky „Kiddy life“,
jejichž výhodou je jednoduché použití.

Á
V
Á
D
DO
E
N Ochranná fólie pro

VÁ
Á
D
O
D
E
N

17

SE!
nárazníky vÁ
barvě
VÁ karosérie

Berline
•O
obj.D
č.: 9424.73
NED
Break • obj. č.: 9424.74

!
SE

SE!

Á
19 Sedačka „Kiddy
DÁV life“

O
• obj.
9448.14
ED
Nč.:

„Optimální
ochrana“
„Od doby, co jsem se rozhodla pro bezpečnostní alarm
jsem v klidu a pohodě. Často
se vracím pozdě a již nemám
strach. Můj CITROËN C5 a já
jsme dobře chráněni!“
Françoise, 50 let, Paříž, Francie

Takže ať už si vyberete sedačky pro miminka nebo podložky pro odrostlejší
děti, budete vždy cestovat v klidu a pohodě.

!
SE

Bezpečnostní
alarm:

23 Pouzdro
s náhradními
žárovkami
Berline a Break
• obj. č.: 9485.28

Á
V
Á
D
DO
E
N

!
SE

!
Á
• obj. D
č.: 9452.71
OD nebo 9452.81
NE
E
24 Parkovací asistent
VÁ S

E!
S
Á
V
Á
D
O
NED
!
20 Mříž oddělující prostor
Á SE pro přepravu psů
V

DÁ
Berline • obj. č.:O
9412.06
D9412.07
Eč.:
Break •N
obj.

25 Bezpečnostní alarm
s dálkovým ovládáním
Méta • obj. č.: 9471.L2
Informace o celé nabídce získáte
u svého prodejce.

21 Bezpečnostní šrouby kol
18 Sada světel do mlhy
• obj. č.: 9482.46

hliníková kola • obj. č.: 9405.19
Před každou koupí se informujte u svého prodejce.

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.
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>> Závěsná zařízení

Jízda za zábavou

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.

31 Závěsné zařízení
s koulí demontovatelnou
bez nářadí (1)

>> Nosiče
Lyže, snowboardy, surfy nebo jízdní kola… široká nabídka
nosičů CITROËN Vám přináší výhodné řešení pro skladování a dopravu,
dokonale uzpůsobené Vašim potřebám. Úložný prostor je plně využitý,
montáž a naložení jsou snadné, bezpečnost je optimální. Vaše
sportovní výbava může cestovat s Vámi pohodlným a šetrným
způsobem.

Berline • obj. č.: 9427.93
Break • obj. č.: 9427.99

32 Závěsné zařízení
s koulí ve tvaru labutího
krku (1)

!
SE

Á
V
Á
D
O
!
SE NED
Á
V
Á
D
! tyčích
Nosič kola na střešních
O
Á SE
V
Á
D
OD
NED
NE
Nosič lyží/snowboardů
!
E!
E
S
Á
V
S
ODÁ
Á
NED
V
Á
D
O
D
E
N

Berline • obj. č.: 9427.91
Break • obj. č.: 9427.97

28

Střešní tyče pro
vozy berline,
break + závěsná
zařízení:

„Snadná
montáž
a demontáž“
„Každou zimu mám namontované
střešní tyče za deset minut.
Tak mohu přepravovat své lyže
a lyže svých přátel, kteří jedou
s námi. Výborně se hodí ke stylu
mého vozu CITROËN C5. V létě
namontuji závěsné zařízení, abych
mohl přepravovat svoji loď.
Všechny tyto doplňky mi zajišťují
bezstarostnou dovolenou!“
Victor, 52 let, Toulouse, Francie.

Berline/Break • obj. č.: 9416.85
Upevňovací sada • obj. č.: 9617.80

26

Berline/Break
Model na obrázku • obj. č.: 9617.78
Upevňovací sada • obj. č.: 9617.81.

29 Nosič kol na zadních!
SE
výklopných D
dveřích
ÁVÁ

27 Nosič lyží na střešních tyčích

DO
BerlineE
umístěná kolmo ke směru jízdy)
N (kola
Nosnost: 2 jízdní kola • obj. č.: 9416.62

33 Střešní tyče
Berline • obj. č.: 9416.58

34 Střešní tyče
Break • obj. č.: 9416.59
Sada podélných střešních tyčí
(pouze pro úroveň vybavení X)
• obj. č.: 9416.66

Berline/Break
• obj. číslo: 9416.55/54
Upevňovací sada • obj. č.: 9617.79

>> Střešní box
Ať již máte početnou rodinu, nebo prostě
přepravujete mnoho zavazadel, vyzkoušejte
střešní boxy značky CITROËN. Umožní Vám
citelně zvýšit kapacitu pro přepravu zavazadel
ve svém voze, při zachování aerodynamického
profilu omezujícího spotřebu paliva.

35 Zpětné zrcátko
pro jízdu s obytným
přívěsem
Berline/Break
Jeden kus • obj. č.: 9453.10

30 Krátký střešní box
Berline/Break
Objem: 340 l • obj. č.: 9459.A3
Informace o dalších modelech Vám poskytne Váš prodejce.

(1) Je třeba doplnit, v závislosti na taženém přívěsu, elektrickýcm svazkem se
7 nebo 7/13 cestnou zásuvkou.

Střešní tyče:
sada uzamykatelných příčných střešních tyčí s integrovaným systémem proti
odcizení. Jsou vyrobeny
z pozinkované oceli a pokryté pláštěm s protiskluzovou
úpravou. Jsou dodávány
s montážním návodem
a rychloutahovacím klíčem.
Závěsné zařízení:
kompletní kovová konstrukce závěsného zařízení s fixní
koulí nebo koulí demontovatelnou bez nářadí. Dodáváno s upevňovacími prvky
a s montážním návodem.
Je třeba doplnit elektrickým
svazkem se 7 nebo 7/13
cestnou zásuvkou.
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28
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Vana na dno
zavazadlového
prostoru (berline
a break) + úložná
polička pod zadní
odkládací deskou:

>> Rolety pro pohodlí dětí
CITROËN se stará také o Vaše spolucestující. I za silného slunce budou díky roletám proti slunci chráněni
a teplota uvnitř vozu bude nižší. Doporučovány především pro děti.

40 Polštářek do auta
• obj. č.: 9448.09

„Geniální
nápad!“
„Je to výborné! Úložná polička
pod zadní odkládací deskou
mého vozu CITROËN C5 je velmi
praktická. Mohu do ní uložit svůj
deštník, který tak již nenamočí
potahy. Tento diskrétní a snadno
dostupný úložný prostor mi
umožňuje zde rovněž odkládat
osobní předměty. A ani bageta
mi konečně nepadá na zadní
sedadla, má své místo
v zavazadlovém prostoru!“
Christel, 48 let, Angers, Francie.

41 Ramínko za opěrkou hlavy
Berline/Break • obj. č.: 9414.36

42 Vana na dno zavazadlového
prostoru

36 Chladicí box
• obj. č.: 9456.03

Berline • obj. č.: 9424.38

38 Boční rolety proti slunci
Berline • obj. č.: 9459.50

43 Vana na dno zavazadlového prostoru
Break • obj. č.: 9424.39

37 Deflektory na okna dveří
Berline/Break
Sada 2 kusů • obj. č.: 9421.37

SE!
Á
V
Á
D
O
D
E
N
39 Zadní roleta proti slunci
Berline • obj. č.: 9459.C8

44 Oboustranná krytina
zavazadlového prostoru
Tento vícefunkční koberec má jednu stranu
pokrytou pryží (omyvatelnou vodou) pro přepravu
znečišťujících předmětů a druhou stranu z tkaniny.
Berline • obj. č.: 9464.R3

45 Úložná
polička pod Á SE!
DÁV
zadní
OodkláEDdeskou
Ndací
Berline
• obj. č.: 9459.C2
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Cestujte
s náležitým
doprovodem

Navigační systém
s barevným
displejem:

50 Autorádio s kazetovým
přehrávačem/přehrávačem CD
Informujte se u svého prodejce o kompletní nabídce autorádií
značek BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER, VDO a VDO DAYTON.

47 Držák mobilního
telefonu
• obj. č.: 9477.AT

48 Měnič CD
• obj. č.: 6564.E1

46 Držák navigačního
displeje
• obj. č.: 9477.YT

51 Navigační systém(1)
49 Jednoduchý držák mobilního

telefonu
• obj. č.: 9477.VC

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

Kompletní nabídková řada s:
- funkcí autorádia
- nebo černobílým displejem
- nebo barevným displejem
Informace o kompletní nabídce navigačních systémů
značek BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER, VDO
a VDO DAYTON získáte u svého prodejce.

„Vizuální
a hlasové
navádění“
„Navigační systém je pro mě
skutečným pomocníkem. Často
jezdím na služební cesty. S ohledem
na hustotu silničního provozu občas
změním svůj itinerář. Systém se
změně rychle přizpůsobí a znovu
propočítá cestu, kterou se mám
vydat. Za svými zákazníky se dostanu
bez nejmenších obav. Když odjíždíme
na dovolenou do zahraničí, jsme
naváděni v jazyku dle svého výběru.
Je to neocenitelný pomocník!“
Michel, 54 let, Neuilly, Francie.

C5_katalog_prislusenstvi.CZ.qxd

17.9.2008

10:53

Page 11

Cestujte
s náležitým
doprovodem

Navigační systém
s barevným
displejem:

50 Autorádio s kazetovým
přehrávačem/přehrávačem CD
Informujte se u svého prodejce o kompletní nabídce autorádií
značek BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER, VDO a VDO DAYTON.

47 Držák mobilního
telefonu
• obj. č.: 9477.AT

48 Měnič CD
• obj. č.: 6564.E1

46 Držák navigačního
displeje
• obj. č.: 9477.YT

51 Navigační systém(1)
49 Jednoduchý držák mobilního

telefonu
• obj. č.: 9477.VC

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

Kompletní nabídková řada s:
- funkcí autorádia
- nebo černobílým displejem
- nebo barevným displejem
Informace o kompletní nabídce navigačních systémů
značek BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER, VDO
a VDO DAYTON získáte u svého prodejce.

„Vizuální
a hlasové
navádění“
„Navigační systém je pro mě
skutečným pomocníkem. Často
jezdím na služební cesty. S ohledem
na hustotu silničního provozu občas
změním svůj itinerář. Systém se
změně rychle přizpůsobí a znovu
propočítá cestu, kterou se mám
vydat. Za svými zákazníky se dostanu
bez nejmenších obav. Když odjíždíme
na dovolenou do zahraničí, jsme
naváděni v jazyku dle svého výběru.
Je to neocenitelný pomocník!“
Michel, 54 let, Neuilly, Francie.

C5_katalog_prislusenstvi.CZ.qxd

17.9.2008

10:53

Page 13

>> Kapalina do ostřikovače
Díky speciální ostřikovací kapalině CITROËN „Hiver“ s vůní protěže dokonale
vyčistíte a odmastíte čelní sklo svého vozu a zlepšíte tak svůj výhled a bezpečnost.
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..

Čistotu
je třeba udržovat

Sada přípravků
osvěžujících
vzduch:

„Příjemná
atmosféra“

>> 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.

55 Kapalina do ostřikovače

>> Chladicí kapalina
Nemrznoucí směs CITROËN těží z nejnovějších technologických objevů v oblasti chemie. Jeho antikorozivní vlastnosti
a schopnosti kompenzovat přehřátí motoru z něj dělají záruku
dlouhé životnosti Vašeho vozu.

56 Chladicí kapalina

52 Lešticí kartáč „Nénette“

53 „Zimní“ čisticí prostředky

• obj. č.: ZC 9 875 254 U

• obj. č.: ZC 9 875 416 U

57 Sada přípravků pro údržbu a osvěžení vzduchu
54 „Zimní“ sada
• obj. č.: 9986.54

(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.

1 láhev koncentrované kapaliny do ostřikovače s odolností až do -42 C°
1 rozprašovač 50 ml parfému pro interiér
1 nádoba 500 g deodoračního přípravku ve formě granulí
1 rozprašovač 500 ml s přípravkem pro osvěžení a dezinfekci interiéru
24 čistících ubrousků na palubní desku
Výše uvedená sada je nabízena v 5 vůních: „voda“, „dřevo“, „oheň“, „země“,
„kov“.

„Sada přípravků osvěžujících
vzduch přidává interiéru našeho
vozu CITROËN C5 trochu rafinovanosti. Když nastupuji do
našeho vozu, uvítá mě jeho velmi
příjemná vůně. Mám rád především parfém a deodorizační
granule. A díky koncentrované
kapalině do ostřikovače jsou naše
skla neustále čistá. Sada je nabízená v pěti variantách: voda,
dřevo, oheň, země a kov. A to
už jistě uspokojí požadavky
každého!“
Jean, 48 let, Paříž, Francie.
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23.11.2004

68 Zrcátko do kabelky
• obj. č.: AMC 009 205

12:40

StrÆnka 1

CITROËN Vám nabízí
širokou škálu elegantních
a decentních reklamních
předmětů. Hodinky, pero,
cetovní taška, termoska ...
každému něco pro radost.
Stejně jako Váš vůz C5 se
i tyto doplňky stávají Vašimi
každodenními společníky.

Příslušenství CITROËN:
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!

69 Model vozu C5 break

v měřítku 1:43
světle šedý • obj. č.: AMC 008 830
zelený • obj. č.: AMC 008 829

Váš prodejce CITROËN

70 Cestovní souprava
• obj. č.: AMC 009 206

Označení: TMK 22 01 058 - 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.

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 Vám
dává volnost vlastního výběru.
S výrobky s označením „C5“ 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

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik
Styl Citroën

vozidlo, které je jedinečné, stejně jako Vy.
Do budoucna bude příslušenství tím nejzákladnějším.

„Příslušenství
již není pouze
příslušenství“

