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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 užitkový vůz.
Široká škála příslušenství Vám umožní přizpůsobit vůz Vašemu
vkusu a Vašim potřebám, jak profesním tak soukromým.
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, info@citroen.cz
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04 BEZPEČNOST

ZVÝŠENÁ OCHRANA
Vaše bezpečnost je naše priorita.
Pro zajištění větší bezpečnosti Vaší i Vašich cestujících společnost CITROËN
vyvinula s využitím špičkových technologií širokou škálu doplňků.
Alarmy, parkovací asistenty i sady mlhových světel jsou promyšleny
do největších detailů tak, abyste se na ně mohli kdykoliv spolehnout
a užívali si tak bezstarostnou jízdu.

Parkovací
asistent zadní
• Jumpy - Obj. č.: 9452.95
• Jumper - Obj. č.: 9690.04

Alarm proti vniknutí

• Jumpy - Obj. č.: 9471.N2
• Jumper - Obj. č.: 9690.02

Sada mlhových světel
Jumpy
Obj. č.: 9682.R2

Informujte se u svého prodejce.

Bezpečnostní šrouby kol
Informujte se u svého prodejce.

Bezpečnostní
sada
Obj. č.: 9468.30

Tmavá fólie

(Výrobek bez vyobrazení.)
Obj. č.: 9657.30

Botička proti krádeži
(Výrobek bez vyobrazení.)
Obj. č.: 9671.6G

Ochranné mříže
oken zadních dveří
• Jumpy - Obj. č.: 9645.61 (1)
• Jumper - Obj. č.: 9457.38
(1) Provedení bez stěračů.

Ochrana
zadních dveří

Sněhové řetězy
Informujte se u svého prodejce.

Protiskluzové návleky
Informujte se u svého prodejce.

Ráfek “Vivace” (1)

16", z lehké slitiny
Jumpy - Obj. č.: 5402.F8
(1) Dodává se bez šroubů a středové krytky.

(Výrobek bez vyobrazení.)
• Jumpy
Verze H1 - Obj. č.: 9645.38
• Jumper
Verze H1 - Obj. č.: 9645.42
Verze H2 - Obj. č.: 9645.43

06 PŘEPRAVA

PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ
Potřebujete vůz, který se plně přizpůsobí Vašim profesním
i rodinným potřebám?
Váš užitkový vůz Citroën se lehce promění na vozidlo
pro volný čas.
Tažná zařízení, střešní tyče a zahrádky... široká nabídka
doplňků Vám usnadní přepravu nejrůznějšího nákladu.

Tunel pro
dlouhý náklad (1)

Jumpy
Krátký - Obj. č.: 9645.58
Dlouhý - Obj. č.: 9645.63
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii
není součástí dodávky.

Ochrana interiéru - dřevo
Informujte se u svého prodejce.

Souprava krycích clon
(Výrobek bez vyobrazení.)
Jumpy
Prosklená verze
Krátká - Obj. č.: 8342.JA
Dlouhá - Obj. č.: 8342.JE

Souprava
plastových přepravek
Jumpy
Obj. č.: 9414.88
Nutné doplnit sadou pro připevnění
plastových přepravek - Obj. č.: 9645.62

Střešní
žebřík

• Jumpy
Podle verze vozidla
Nízká - Obj. č.: 9616.T9
Vysoká - Obj. č.: 9616.V0
• Jumper
Verze H1 - Obj. č.: 9616.CR
Verze H2 - Obj. č.: 9416.CS

STŘEŠNÍ NOSIČE
Střešní tyče

• Jumpy (ocelové)
Verze H1- Obj. č.: 9616.V1
• Jumper (hliníkové)
Verze H1 - Obj. č.: 9416.AA / 9416.A9

Střešní nosiče Citroën, speciálně vyvinuté pro užitková vozidla,
nabízejí variabilní řešení pro uložení a přepravu těžkých a objemných nákladů.
Jejich předností je snadná montáž i nakládka, navíc spojují design
s bezpečností a funkčností.
V krátkém i dlouhém provedení unesou až 150 kg zátěže.

Střešní nosič (1)
• Jumpy
Podle verze vozu:
Nízký krátký - Obj. č.: 9616.T6
Nízký dlouhý - Obj. č.: 9616.T7
Vysoký dlouhý - Obj. č.: 9616.T8
• Jumper
Podle verze vozu:
Krátký - Obj. č.: 9416.CN
Střední - Obj. č.: 9416.CP
Dlouhý - Obj. č.: 9416.CQ

Nášlapná deska
Informujte se
u svého prodejce.

Nakládací váleček
• Jumpy - Obj. č.: 9616.V5
• Jumper - Obj. č.: 9616.W6

(1) Informujte se u svého prodejce na střešní nosič nejvhodnější pro Vaše potřeby.

Tažné zařízení (1) (2) (3)
• Jumper
Furgon - Obj. č.: 9427.QE
Podvozek / s kabinou a valníkem / s kabinou - Obj. č.: 9427.CC
• Jumpy
Obj. č.: 9627.NV
(1) Dodává se bez koule.
(2) Nutné objednat, podle Vaší potřeby,
spojovací prvek dle Vašeho výběru.
(3) Je třeba doplnit kabelovým svazkem. Informujte se u svého prodejce.

Pevný
hák US

Dvojfunkční
pevný hák

Manipulační
závěs

Obj. č.: 9627.CL

Obj. č.: 9627.CK

Jumper - Obj. č.: 9627.Y2 Obj. č.: 9627.G1

Koule
ISO

08 OCHRANA

PRO KAŽDOU
PŘÍLEŽITOST
Vaše užitkové vozidlo je namáháno používáním
při Vašich profesních aktivitách, proto si zasluhuje
veškerou pozornost. Citroën mu poskytuje svým
značkovým příslušenstvím vysokou míru ochrany.
Potahy sedadel, koberce, zástěrky... zkrášlí a ochrání
interiér Vašeho vozu.

Tvarované zástěrky
Jumpy
• Přední - Obj. č.: 9603.Q0
• Zadní - Obj. č.: 9603.Q1
Na další nabídku se informujte u svého prodejce.

KOBERCE
Účinná ochrana proti opotřebení a znečistění vozu.
Koberce Citroën byly navrženy tak, aby se dokonale
přizpůsobily specifickým tvarům podlahy Vašeho užitkového
vozu. Díky své přilnavosti přispívají k větší bezpečnosti při řízení.
Jejich originální design se dokonale skloubí s celkovou
koncepcí Vašeho užitkového vozu Citroën.

Potahy sedadel
“Vartel” (1)(2)
Jumpy
Tkanina

Potahy sedadel
“Lombo” (1)
Jumper
Žerzej

(1) Objednací čísla se liší podle verze.
(2) Potahy typu "RYCHLÁ MONTÁŽ", kompatibilní
s bočními airbagy.
Informujte se u svého prodejce.

Deflektory dveří

Textilní koberce
“Surfing” přední (1)

Pryžové koberce
přední (1)

• Jumpy - Obj. č.: 9464.X6
• Jumper - Obj. č.: 9464.X2

• Jumpy - Obj. č.: 9464.Y5
• Jumper - Obj. č.: 9464.X4

(1) Vrstvení koberců je přísně zakázáno.
Před nákupem se o jejich správném použití informujte u svého prodejce.

(Výrobek bez vyobrazení.)
• Jumpy - Obj. č.: 9421.C4
• Jumper - Obj. č.: 9421.C5
Informujte se u svého prodejce.

10 MULTIMÉDIA

INOVACE V PRAXI
Váš užitkový vůz Citroën je víc než pouhé vozidlo.
S multimediální výbavou na nejvyšší technologické úrovni se ocitnete
v nové dimenzi pohody a potěšení z jízdy.
Poznáte radost z řízení v neobyčejně příjemné a uvolněné atmosféře.

Autorádia se čtečkou
CD/MP3/USB

Informace o kompletní nabídce
autorádií získáte u svého prodejce.

USB BOX (1)(2)
Jumpy
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 svého prodejce Citroën.

Handsfree sada PARROT
vestavěná
Informujte se u svého prodejce.

NAVIGAČNÍ SYSTÉMY
Přátelské i funkční, navigační systémy TOMTOM
se rychle stanou jedinečným pomocníkem na Vašich
cestách. Spolehlivě Vás dovedou až do Vašeho cíle
včas i bez zbytečných stresů.

Přenosný navigační systém TOMTOM
Informace o kompletní nabídce získáte u svého prodejce.

Handsfree sada
PARROT přenosná
Informujte se u svého prodejce.

Navigace GARMIN EUROPE
částečně vestavěná do palubní desky (1)
Obj. č.: 9701.HJ
(1) Vybavení vyžadující zásah kvalifikovaného technika.
Informujte se u svého prodejce.

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. Tiskové chyby vyhrazeny.
Překlad, grafická úprava a tisk: MARTEN, s.r.o. - PROSINEC 2010
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