Příslušenství CITROËN:

Když něco nabízíme,
tak víme proč.
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!

75 Hodinky se stopkami
• obj. č.: AMC 009 992

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

76 Ozdobné kuličkové
a inkoustové pero Stypen
• obj. č.: AMC 009 989

Označení: TMK 21 06 008 - 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.

CITROËN Vám nabízí
širokou škálu elegantních
a decentních reklamních
předmětů. Hodinky, pero,
kufr na kolečkách, zapalovač... každému něco pro
radost.
Stejně jako Váš vůž C8 se
i ony stávají Vašimi každodenními společníky.

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik
Styl Citroën
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Aby se Vám Vaše
C8 ještě více líbila

>> Tvarovaný koberec
Tyto koberce na míru, testované a homologované firmou CITROËN, přidají kabině Vašeho vozu CITROËN C8 na osobním komfortu.
Vedle lepší tepelné izolace zlepšují rovněž
izolaci zvukovou a účinně chrání původní
pryžové a kovralové koberce proti špíně
a opotřebení. Jejich způsoby upevnění a protiskluzová kónická úprava spodní vrstvy
zabraňují jejich posunutí pod pedály, což
zvyšuje bezpečnost řidiče.

2 Kovralový koberec
„Surfing“
Sada • obj. č.: 9464.98

3 Luxusní kovralový koberec
• obj. č.: 9464.90(1) (3)
• Úroveň vybavení „Captain Chair“ pro
celý vůz: obj. č.: 9464.J5

1 Pryžový přední koberec(1)
• obj. č.: 9464.A1

(1) K dispozici rovněž před druhou a třetí řadu
sedadel a pro zavazadlový prostor. Informujte
se u svého prodejce.
(3) Oboustranný pro třetí řadu sedadel
a zavazadlový prostor

4 Chrániče dveřních prahů
• obj. č.: 9400.73
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5 Doplňková boční
a zadní sedadla
Informujte se u svého prodejce.

Potahy na míru:

„Nezbytná
ochrana“
„Pro mé 3 chlapce představuje
náš vůz CITROËN C8 opravdový
životní prostor. Mají zde místo
pro hraní a na cestu ze školy
domů si často berou svačinu.
Pro mě jsou tedy potahy
„Vérona“ nezbytné. Jsou velmi
odolné a mohu je prát v pračce.
Tak snadná údržba, to je opravdu
velké plus!“
6 Žerzejové potahy

Nathalie, 38 let, Nevers, Francie.

„Vérona“(2)
• obj. č.: 9429.H7

>> Potahy: řešení na míru CITROËN
Potahy CITROËN jsou skvěle uzpůsobené pro Vaše
sedadla a zachovávají veškeré jejich přednosti. Navíc
jejich barvy neblednou působením slunečních paprsků
a jejich odolnost vůči oděru a propálení je zárukou
mimořádné trvanlivosti.

VÁ
Á
D
O
D
E
N

(2)
E!
7 Velurové potahy S
Á „Fastnet“

Šedé • obj. č.:
DÁV
O9429.J4
D
E
Béžové
N • obj. č.: 9429.J5

(2) Sada pro 5 sedadel. Informace o dalších modelech
získáte u svého prodejce.

!
E
S
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>> Sada ozdobných prvků pro interiér
Abyste si mohli utvořit ze svého vozu CITROËN C8 harmonické místo přesně podle svých představ, nabízí Vám CITROËN
sadu tepelně tvarovaného obložení interiéru. Do vozu padne
jako ulité a jeho kvalita provedení zaručuje dlouhou životnost.
Zvolte střízlivý a sportovní design leštěného hliníku.

8 Sada hliníkových ozdobných
prvků:
střední a boční větrací mřížky;
kliky předních dveří.
• obj. č.: 9425.34

9 Kožená hlavice a manžeta
řadicí páky
Informujte se u svého prodejce.

10 Zástěrky předních kol
• obj. č.: 9403.33
Informace o dalších modelech Vám poskytne
Váš prodejce.

11 Zástěrky zadních kol
• obj. č.: 9403.34
Informace o dalších modelech Vám poskytne
Váš prodejce.
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>> Ozdobné kryty kol
Pro ty, kteří si chtějí upravit svůj vůz CITROËN C8 za
výhodnou cenu, CITROËN nabízí řadu ozdobných
krytů kol z pevného nylonu. Nesou tovární znak
firmy CITROËN a jsou odolné vůči nárazům a korozi.

Ráfky „Cyprès“:

„Osobní
volba“

12 Nylonové ozdobné kryty kol,
15 palců
Jeden kus • obj. č.: 9406.61
Informace o dalších modelech Vám poskytne
Váš prodejce.

13 Hliníkové ráfky „Charme“,
15 palců
Jeden kus • obj. č.: 5402.F0
Informace o dalších modelech Vám poskytne
Váš prodejce.

>> Ráfky
Ráfky CITROËN z lehké slitiny 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!

14 Hliníkové ráfky „Cyprès“,
16 palců
Jeden kus • obj. č.: 9406.87
Informace o dalších modelech Vám
poskytne Váš prodejce.

„Ráfky „Cyprès“ jsou detailem,
který dělá můj vůz CITROËN C8
jedinečným! Dodávají mu osobitý
charakter a harmonicky zdůrazňují jeho linie.
Je velmi příjemné moci si vybavit
svůj vůz přesně podle svých
představ. Pro mě, který má rád
perfektní provedení, se jedná
o ideální doplněk!“
Francis, 37 let, Quimper, Francie.
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Znovu a stále na
téma bezpečnosti
>> Dětské sedačky
Ergonomické tvary, spolehlivé a praktické systémy uchycení, pěnová výplň
s různými veselými motivy...
Vaše děti budou cestovat pohodlně a bezpečně. A nyní jde CITROËN
ještě dále se systémem uchycení
ISOFIX a jeho kontrolkou upevnění
na čelní straně potvrzující správné
uchycení sedačky. Tak se můžete
s dětskými sedačkami pro zcela malé
děti i pro ty větší v klidu soustředit na
cestu!

15 Dětská sedačka „Isofix“
• obj. č.: 9448.04

VÁ
Á
D
O
D
E
N

!
E
S

16 Dětská sedačka „Romer
SE! Prince“

• obj. č.: 9648.A9 ÁVÁ
OD modelech Vám poskytne
Informace
o dalších
NED
Váš prodejce.
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téma bezpečnosti
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Zpětné zrcátko
pro hlídání dětí:

„Mám
přehled!“
17 Pouzdro s náhradními
žárovkami
• obj. č.: 9485.20

„Každé ráno vozím děti do školy
a do jeslí. Díky zpětnému zrcátku
pro hlídání dětí mohu kontrolovat,
co se děje na zadních sedadlech,
a přitom mít přehled o vozech za
mnou. Tak mohu řídit o mnoho
klidněji a v případě problému
mohu rychle zasáhnout.“
Denis, 43 let, Montpellier, Francie.

18 Zpětné zrcátko pro hlídání dětí
Pro vozy bez střešního okna • obj. č.: 8329.NY
Pro vozy se střešním oknem • obj. č.: 8329.NZ

19 Síť pro uchycení zavazadel
• obj. č.: 7220.CY
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20 Sněhové řetězy
s křížovým vzorem
Informace o dalších modelech
v závislosti na druhu pneumatik
Vašeho vozu Vám poskytne
Váš prodejce.

21 Alarm proti vniknutí !do
E

ÁS
vozu, ovládaný
dálkovým
ÁV
D
O
ovládáním
NED vozidla

• obj. č.: 9471.C5

VÁ
Á
D
O
D
E
N

22 Značení skel
Informujte se u svého prodejce.

!
E
S
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23 Bezpečnostní šrouby

hliníkových nebo plechových
E! kol

S

Po 02/09/2002: ÁVÁ
• obj. č.:E9606.ZV
DOD(plech)
• obj.Nč.: 9606.ZW (hliník)
Před 01/09/2002 • obj. č.: 9405.02 (plech) • obj. č.: 9405.01 (hliník)

Parkovací
asistent:

„Opravdový
pomocník“
„Je konec s pomačkanými
nárazníky! Parkovací asistent je
cenným spojencem pro obtížné
parkování. Signály detektorů mě
informují o vzdálenosti mého
vozu od překážky. Zůstávám
opatrná, ale nyní jsem o mnoho
klidnější. Je to investice, která se
Vám rychle vrátí.“
Claire, 40 let, Strasbourg, Francie.

24 Startovací kabel
• obj. č.: 9468.21

Á
V
Á
D
O
D
NE
!

25 Parkovací V
asistent
Á SE

Á

OD
• obj. č.:
D9452.80
NE

!
SE
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Jízda
za zábavou
>> Středová úložná konzola
Středová úložná konzola umístěná mezi předními sedadly Vašeho vozu CITROËN
C8 obsahuje výklopnou zásuvku pro uložení 6 CD disků nebo kazet a zadní
schránku s rozměry dle normy DIN, do které může být instalován měnič na 5 CD
disků. Úložné prostory doplňuje schránka na drobné předměty s nepravidelným
dnem (usnadňující uchopení drobných předmětů) a otvor uzpůsobený pro instalaci zásuvky 12 voltů.
Je nutné rovněž podotknout, že konzola nijak nepřekáží funkci otáčení předních
sedadel.

Á
V
Á
D
DO
E
N

(1)

26 Středová úložná konzola
• obj. č.: 9401.06

27 Vana na dno zavazadlového

prostoru
• obj. č.: 9424.43
(1) Měnič 5 CD disků je třeba objednat zvlášť.
(2) Pouze pro motory HDi.

28 Úložný prostor pod předním

sedadlem
• obj. č.: 8913.WA

!
SE
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Termobox:

„Skutečná
inovace“
29 Polštářek do auta
• obj. č.: 9448.09

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

Á
V
Á
D
DO
E
N

!
SE

(2)
31 Sada doplňkového topení
E!

• obj. č.: 9452.79ÁVÁ
OD na přání)
(dálkové
ovládání
ED

N

32 Termobox
• obj. č.: 9645.17
Tento minibar připojený do
zapalovače sdružuje funkce
chladničky a termosky.
Upevňuje se na úchyty
prostředního zadního
sedadla. Má objem 28 litrů.

S

„Vždy, když cestujeme s dětmi,
děláme časté přestávky. Ale je
téměř pravidlem, že pět minut
poté, co se znovu rozjedeme,
dostanou mé dcerky žízeň
a chtějí něco studeného.
Díky termoboxu našeho vozu
CITROËN C8 mám vždy nějaké
při ruce. A když jede můj muž
do práce, může kdykoliv
zastavit, aby si vypil kávu,
která v termoboxu zůstává
stále horká.“
Laurence, 35 let, Chambéry,
Francie.
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>> Pohodlí pro děti
CITROËN nezapomíná na Vaše spolucestující, zvláště pokud jsou to
děti a cesta jim připadá dlouhá. Díky protislunečním roletkám budou
Vaše děti chráněny i za silného slunce. I pro ně je pohodlí důležité!

35 Boční rolety proti slunci
na okna posuvných dveří (pár)
• obj. č.: 9459.64

33 Deflektory
Sada dvou kusů na přední dveře • obj. č.: 9421.64
Sada čtyř kusů (přední + zadní dveře) • obj. č.: 9421.85
Informace o dalších modelech Vám poskytne
Váš prodejce.

36 Boční rolety proti slunci

na poslední boční okna (pár)
• obj. č.: 9459.63

34 Roleta proti slunci na
zadní okno
• obj. č.: 9459.62

(1) Dle Vašich potřeb je nutno doplnit kabelovým svazkem se 7, 13 nebo 7/13 kontakty.
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>> Závěsná zařízení
Závěsná zařízení jsou stejně důležitá pro bezpečnost jako například brzdy
nebo řízení vozidla. Proto mají závěsná zařízení Citroën, která byla
speciálně vyvinuta pro Váš vůz, homologaci Evropské unie 94/20 CE.
Navíc série testů odolnosti, provedená z iniciativy firmy CITROËN, je zárukou, že můžete zařízení používat bez nebezpečí poškození podlahy vozu
nebo náhodného odpojení přívěsu.

Rolety proti
slunci:

„Nezbytný
komfort“

37 Závěsné zařízení se svislou koulí

demontovatelnou bez nářadí(1)
• obj. č.: 9427.65

„Cestovat s mým malým
znamená velkou zodpovědnost.
Musím neustále dbát na jeho
pohodlí. Rolety proti slunci ho
chrání před teplem a zabraňují
možným problémům. Jeho
pohodlí je pro mě tím hlavním!
Navíc jsou zcela uzpůsobené pro
okna mého vozu CITROËN C8.“
Delphine, 40 let, Paříž, Francie.

38 Závěsné zařízení s koulí ISO(1)
• obj. č.: 9427.63

39 Závěsné zařízení s koulí
ve tvaru labutího krku(1)
• obj. č.: 9427.64

40 Zpětné zrcátko pro jízdu
s obytným přívěsem
Jeden kus • obj. č.: 9453.10
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42 Nosič lyží a snowboardů
!

E

>> Nosiče pro různé účely
Kola, lyže, snowboardy, surfy...
Nabídková řada nosičů CITROËN poskytuje mnoho řešení pro
uložení a přepravu zavazadel. Snadná montáž a nakládka, optimalizovaný prostor pro uložení, promyšlená a testovaná bezpečnost...
Vaše sportovní náčiní tak cestuje v těch nejlepších podmínkách!

• obj. č.: 9617.78 VÁ S
DÁ
Nutno použít
adaptérů:
DOsadu
E
N
• obj. č.: 9617.81

43 Dlouhý střešní box
370 litrů • obj.č.: 9459.86
430 litrů • obj.č.: 9459.87

41 Příčné střešní tyče(1)
• obj. č.: 9416.69

44 Nosič kol v interiéru
• obj. č.: 9416.77
Nutno použít sadu adaptérů
• obj. č.: 9416.78
(1) Doplňující díl v závislosti na úrovni vybavení • Sada podélných kolejnic, obj. č.: 9416.70.

!
SE
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Nosič kol na
zadních výklopných dveřích:

„Snadná
montáž“
45 Krátký střešní box
280 litrů • obj.č.: 9459.59
340 litrů • obj.č.: 9459.85

Á
V
Á
D
O
D
NE
46 Elektrické střešní okno
SE!

Á

• obj. č.: 9619.H9DÁV

O
NED

47 Nosič kol na zadních
výklopných dveřích
• obj. č.: 9416.71 a 9416.81
Informace o dalších modelech Vám poskytne
Váš prodejce.

!
E
S

„O prázdninách jezdí moji synové
velmi rádi se mnou na kole,
zatímco má žena raději zůstává
na pláži s našimi dcerami.
Z tohoto důvodu jsem zvolil
nosič kol na zadních výklopných
dveřích, který nám umožňuje
převážet naše kola snadno
a zcela bezpečně, aniž by tak
ubylo místa uvnitř našeho
vozu CITROËN C8.“
Arnaud, 41 let, Bordeaux, Francie.
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Cestujte s náležitým
doprovodem

49 Autorádio
Informace o kompletní nabídce autorádií značek:
BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER a VDO, VDO DAYTON
získáte u svého prodejce.

48 Hands-free sada
Adaptovaná pro telefony největších výrobců.
Informujte se u svého prodejce.

50 Držák mobilního telefonu
potažený kůží
• obj. č.: 9477.L J
Jiný model
• obj. č.: 9477.X L

51 Držák navigačního displeje
• obj. č.: 9477.XV
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Barevný displej
formátu 16/9 +
přehrávač DVD:

„Ještě
příjemnější
cestování!“
52 Pomocný navigační systém(1)
Kompletní nabídková řada s:
- funkcí autorádia
- nebo černobílou přesazenou obrazovkou
- nebo barevnou přesazenou obrazovkou
Informace o kompletní nabídce navigačních systémů
získáte u svého prodejce: BLAUPUNKT, CLARION, PIONEER,
VDO a VDO DAYTON.

„Než jsme si nechali nainstalovat
do našeho vozu CITROËN C8
barevný displej s přehrávačem
DVD, bylo cestování autem
únavné, neboť naše dvě děti
jsou velmi živé.
Nyní se mohou stále dokola
dívat na své oblíbené kreslené
filmy a my tak můžeme cestovat
klidněji!“
Sylvie a Olivier, 36 a 38 let,
Toulouse, Francie.

53 Výklopný barevný
stropní displej
formátu 16/9
pro přehrávač DVD(2)
• obj. č.: 9702.X3

54 Přenosný
DVD přehrávač
Delphi
• obj. č.: 9473.95

(1) Vyžaduje doplňující kartografický CD-Rom.
Informace o dalších modelech získáte u svého prodejce.
(2) Nekompatibilní se střešním oknem.
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Čistotu je třeba
udržovat
>> Přípravky pro údržbu
Přípravky pro údržbu CITROËN byly vyvinuty pro zajištění maximální účinnosti
a současné 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 Lešticí kartáč „Nénette“
• obj. č.: ZC 9 875 254 U

56 Zimní čisticí prostředky
• obj. č.: ZC 9 875 416 U

(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.

Čistotu je třeba
udržovat
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>> Kapalina do ostřikovače
Díky speciální ostřikovací kapalině CITROËN s vůní alpské
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 vozu.

Sada přípravků
osvěžujících
vzduch:

„Příjemná
atmosféra“
57 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.

„Sada přípravků osvěžujících
vzduch přidává interiéru našeho
vozu CITROËN C8 trochu rafinovanosti. Když nastupuji do
našeho vozu, uvítá mě jeho velmi
příjemná vůně. Mám ráda především parfém a deodorizační
granule. A díky koncentrované
kapalině do ostřikovačů jsou naše
skla neustále čistá. Sada je nabízená v pěti variantách: voda,
dřevo, oheň, země a kov. A to
už jistě uspokojí požadavky
každého!“
Clarisse, 36 let, Belfort, Francie.

58 Chladicí kapalina
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59 Sada přípravků pro údržbu a osvěžení vzduchu
1 plastová láhev koncentrované kapaliny do ostřikovače (až do -42 °C) (500 ml)
SE!
1 rozprašovač 50 ml parfému Á
pro interiér
V
1 sklenice deodoračního
přípravku ve formě granulí (500 g)
DÁ
DO
1 rozprašovač
ml přípravku pro ozdravění a dezinfekci interiéru
NE500
24 čisticích ubrousků na palubní desku
Výše uvedená sada je nabízena v 5 vůních:
„voda“, „dřevo“, „oheň“, „země“, „kov“.

Příslušenství CITROËN:

Když něco nabízíme,
tak víme proč.
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!

75 Hodinky se stopkami
• obj. č.: AMC 009 992

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

76 Ozdobné kuličkové
a inkoustové pero Stypen
• obj. č.: AMC 009 989

Označení: TMK 21 06 008 - 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.

CITROËN Vám nabízí
širokou škálu elegantních
a decentních reklamních
předmětů. Hodinky, pero,
kufr na kolečkách, zapalovač... každému něco pro
radost.
Stejně jako Váš vůž C8 se
i ony stávají Vašimi každodenními společníky.

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik
Styl Citroën

