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Příslušenství CITROËN:

Pokud něco nabízíme,
tak víme proč.
Zvolit příslušenství Citroën znamená získat to nejlepší pro vybavení Vašeho vozidla.
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!

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

Označení: IMK 22 01 056 - Produkty jsou k dispozici až do vyprodání zásob, případného zastavení výroby dodavatelem a při technických změnách. Fotografie uvedené v tomto katalogu nejsou závazné. - Překlad, grafická úprava a tisk: Marten, spol. s r. o.

¨

Příslušenství je skutečně

důležité.

Volba příslušenství CITROËN znamená vybrat to

nejlepší
Je to

pro každý model.

nejbezpečnější volba: Příslušen-

ství je spolehlivější, je zajištěna jeho dlouhá životnost,
zkrátka budete klidnější.
Jedná se rovněž o příznivější volbu z estetického
hlediska: vtiskněte Vašemu „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 „Xsara“ 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 jako Vy jedinečné.

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik
Styl Citroën

Do budoucna bude příslušenství tím nejzákladnějším.

„Příslušenství
již není pouze
příslušenství“
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Palubní deska
s dřevěným
obložením:

Aby se Vám
Vaše Xsara ještě
více líbila

E!
S
Á
DÁV
O
D
NE

E!
S
Á
DÁV
O
D
NE

„Ušlechtilost
dřeva“
„Jsem náročný a pro svůj vůz
XSARA chci výbavu, která odpovídá
mým představám: dřevěné obložení
přináší zvláštní pocit tepla, který
nemůže nahradit žádný plast. Tuto
vytříbenost a eleganci si zamiloval
i zbytek rodiny.“
Bruno, 46 let, Paříž, Francie.

8 Spodní spojler
• obj. č.: 9400.40

5 Misky pod klikamiSdveří
E!

Á

Berline (sada 4 kusů)
obj. č.: 9424.30
DÁ•V
O
D
E
Coupé
N(sada 2 kusů) • obj. č.: 9424.31

2 Boční směrová světla !
oválná

E

• obj. č.: 9484.23
VÁ S
Á
D
Další možnost:
DOblatníková
NEsvětla
směrová
obdélníková • obj. č.: 9484.22

E!
S
Á
DÁV
O
D
NE
6 Standardní deskové
SE!zástěrky

9 Hliníkové

10 Dřevěné

kliky dveří

kliky dveří

Sada 2 kusů
• obj. č.: 9425.31

Sada 2 kusů
• obj. č.: 9425.20

Á

Přední sada • obj.
č.:V
9403.42
DÁ
O
D
Zadní
sada
•
obj.
č.:
9403.39
E
N

11 Palubní deska
s dřevěnýmÁ SE!
ÁV
obložením
DOD

3 Zástěrky v barvě karoserie
Sada 2 kusů • obj. č.: 9403.17

NE• obj. č.: 9425.29

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED

7 Ochranné lišty dveřních prahů
Berline a break
Sada 4 kusů • obj. č.: 9400.36
Coupé
Sada 2 kusů • obj. č.: 9400.35

Pro všechny, kdo si přejí elegantním,
vytříbeným nebo sportovním stylem upravit
interiér vozu, je sada dřevěných obkladů
ideálním řešením. Tento luxusní produkt
polořemeslné výroby se může pochlubit
prvotřídní úpravou a velmi dlouhou
životností. Toto harmonické obložení palubní
desky a sloupku řízení může být doplněno
obklady vnitřních klik.

4 Zástěrky „Sabot“
Přední sada • obj. č.: 9403.25
Zadní sada • obj. č.: 9403.26

12 Palubní deska s hliníkovým obložením
• obj. č.: 9425.30

Accessoirie_XSARA_cz.qxd

18.9.2008

14:31

Page 6

Palubní deska
s dřevěným
obložením:

Aby se Vám
Vaše Xsara ještě
více líbila

E!
S
Á
DÁV
O
D
NE

E!
S
Á
DÁV
O
D
NE

„Ušlechtilost
dřeva“
„Jsem náročný a pro svůj vůz
XSARA chci výbavu, která odpovídá
mým představám: dřevěné obložení
přináší zvláštní pocit tepla, který
nemůže nahradit žádný plast. Tuto
vytříbenost a eleganci si zamiloval
i zbytek rodiny.“
Bruno, 46 let, Paříž, Francie.

8 Spodní spojler
• obj. č.: 9400.40

5 Misky pod klikamiSdveří
E!

Á

Berline (sada 4 kusů)
obj. č.: 9424.30
DÁ•V
O
D
E
Coupé
N(sada 2 kusů) • obj. č.: 9424.31

2 Boční směrová světla !
oválná

E

• obj. č.: 9484.23
VÁ S
Á
D
Další možnost:
DOblatníková
NEsvětla
směrová
obdélníková • obj. č.: 9484.22

E!
S
Á
DÁV
O
D
NE
6 Standardní deskové
SE!zástěrky

9 Hliníkové

10 Dřevěné

kliky dveří

kliky dveří

Sada 2 kusů
• obj. č.: 9425.31

Sada 2 kusů
• obj. č.: 9425.20

Á

Přední sada • obj.
č.:V
9403.42
DÁ
O
D
Zadní
sada
•
obj.
č.:
9403.39
E
N

11 Palubní deska
s dřevěnýmÁ SE!
ÁV
obložením
DOD

3 Zástěrky v barvě karoserie
Sada 2 kusů • obj. č.: 9403.17

NE• obj. č.: 9425.29

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED

7 Ochranné lišty dveřních prahů
Berline a break
Sada 4 kusů • obj. č.: 9400.36
Coupé
Sada 2 kusů • obj. č.: 9400.35

Pro všechny, kdo si přejí elegantním,
vytříbeným nebo sportovním stylem upravit
interiér vozu, je sada dřevěných obkladů
ideálním řešením. Tento luxusní produkt
polořemeslné výroby se může pochlubit
prvotřídní úpravou a velmi dlouhou
životností. Toto harmonické obložení palubní
desky a sloupku řízení může být doplněno
obklady vnitřních klik.

4 Zástěrky „Sabot“
Přední sada • obj. č.: 9403.25
Zadní sada • obj. č.: 9403.26

12 Palubní deska s hliníkovým obložením
• obj. č.: 9425.30

Accessoirie_XSARA_cz.qxd

18.9.2008

14:32

Page 8

SE!
Á
V
18 Šedý polyamidový
DÁ
O
!
D
E
přehoz
Á SE
N
V
Á
D
• obj. č.:O
9429.CL
D
N
JinéEobj. č.: přehoz TEP

a samet • obj. č.: 9429.CN

Disky:

„Otázka
image“

19 Sametové potahy
„Aran“

13 Vzorované potahy
..
„Mozalque“

15 Sametové potahy

Kompatibilní s bočními airbagy.
Různá objednací čísla dle jednotlivých
verzí. Informujte se u svého prodejce.

Kompatibilní s bočními airbagy.
Různá objednací čísla dle
jednotlivých verzí. Informujte
se u svého prodejce.

„Tournesol“
Kompatibilní s bočními airbagy.
Různá objednací čísla dle jednotlivých verzí.
Informujte se u svého prodejce.

20 Disk „Porto“
z lehké slitiny
Model v provedení 15"
• obj. č.: 9406.91

16 Potahy „Modena“

14 Potahy „Swing“
Kompatibilní s bočními airbagy.
Různá objednací čísla dle jednotlivých verzí.
Informujte se u svého prodejce.

Kompatibilní s bočními airbagy.
Různá objednací čísla dle jednotlivých verzí.
Informujte se u svého prodejce.

>> Potahy na míru

22 Disk „Oslo“
z lehké slitiny

Potahy na míru CITROËN jsou koncipovány přesně na Vaše sedadla
a především na sedadla s bočními
airbagy. Účinně chrání původní
povrch sedadel a vhodně ladí s interiérem vozu. Jejich odstíny si zachovávají svůj původní vzhled a jsou
odolné vůči tření.

Model v provedení 15"
• obj. č.: 9406.90

21 Nylonový ozdobný kryt
„Quadra“
Model v provedení 15"
• obj. č.: 9406.42
O dalších modelech se informujte
u svého prodejce.

17 Potahy „Cortina“
Kompatibilní s bočními airbagy.
Různá objednací čísla dle jednotlivých verzí.
Informujte se u svého prodejce.

23 Disk „Le Mans“

z lehké slitiny
Model v provedení 15"
• obj. č.: 5402.H6
Informace o dalších modelech
získáte u svého prodejce.

„Vybral jsem si krásné auto.
Abych ho ještě vylepšil, přidal
jsem na něho disky z lehké slitiny.
Podtrhují eleganci jeho tvarů.
Pokud jde o bezpečnost,
jsem klidný: CITROËN podrobil mé
disky velmi přísným testům.“
Armand, 45 let, Chennevières,
Francie.
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Hliníkové
pedály:
24 Pryžový koberec
šedý • obj. č.: 9464.H2
béžový • obj. č.: 9464.H3

>> Tvarovaný koberec
Tyto tvarované koberce na míru, které byly testovány
a schváleny firmou CITROËN, jsou tou nejlepší ochranou
pro Vaši původní kobercovou krytinu. Navíc přispívají
k osobnímu komfortu uvnitř Vašeho vozu CITROËN
XSARA: zlepšují tepelnou a zvukovou izolaci. Jejich
systémy upevnění a kónické protiskluzové zoubky
zabraňují jejich posunutí pod pedály, což zvyšuje bezpečnost řidiče.

28 Potahy a koberečky CITROËN SPORT
Různá objednací čísla dle jednotlivých verzí.
Informujte se u svého prodejce.

„S hliníkovými pedály má moje
Xsara skutečně sportovní a luxusní
vzhled, se kterým jsem opravdu
spokojen. Ty mi navíc poskytují
lepší komfort řízení, což velmi
oceňuji na dlouhých cestách.“
Alain, 37 let, Lyon, Francie.

29 Ochranné lišty dveřních prahů
„CITROËN SPORT“
3dveřové modely • obj. č.: 9400.79
5dveřové modely • obj. č.: 9400.80

25 Tvarovaný koberec „3D“
Automobily bez bočních airbagů
do srpna 2000
• obj. č.: 9464.60
Automobily s bočními airbagy
od září 2000
Berline a break • obj. č.: 9464.F7
Coupé • obj. č.: 9464.F1

27 Tkaninový kobereček
„Surfing“
Celá sada
• obj. č.: 9464.70

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
!

30 Nástavec V
výfuku
Á SE

Á

D
• obj. D
č.: O
9400.32
NE

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
31 Hlavice řadicí páky
• obj. č.: 9425.56

26 Lemování podběhů
Berline a break
SE!
Sada 4 kusů • obj.Vč.:
Á9400.94
Á
D
Coupé
EDO
N
Sada 2 kusů • obj. č.: 9400.91

„Sportovní
a komfortní“

32 Pedály „CITROËN SPORT“(1)
• obj. č.: 9425.65

(1) Různá objednací čísla dle jednotlivých modelů. Informujte se u svého prodejce.

Accessoirie_XSARA_cz.qxd

18.9.2008

14:33

Page 10

Hliníkové
pedály:
24 Pryžový koberec
šedý • obj. č.: 9464.H2
béžový • obj. č.: 9464.H3

>> Tvarovaný koberec
Tyto tvarované koberce na míru, které byly testovány
a schváleny firmou CITROËN, jsou tou nejlepší ochranou
pro Vaši původní kobercovou krytinu. Navíc přispívají
k osobnímu komfortu uvnitř Vašeho vozu CITROËN
XSARA: zlepšují tepelnou a zvukovou izolaci. Jejich
systémy upevnění a kónické protiskluzové zoubky
zabraňují jejich posunutí pod pedály, což zvyšuje bezpečnost řidiče.

28 Potahy a koberečky CITROËN SPORT
Různá objednací čísla dle jednotlivých verzí.
Informujte se u svého prodejce.

„S hliníkovými pedály má moje
Xsara skutečně sportovní a luxusní
vzhled, se kterým jsem opravdu
spokojen. Ty mi navíc poskytují
lepší komfort řízení, což velmi
oceňuji na dlouhých cestách.“
Alain, 37 let, Lyon, Francie.

29 Ochranné lišty dveřních prahů
„CITROËN SPORT“
3dveřové modely • obj. č.: 9400.79
5dveřové modely • obj. č.: 9400.80

25 Tvarovaný koberec „3D“
Automobily bez bočních airbagů
do srpna 2000
• obj. č.: 9464.60
Automobily s bočními airbagy
od září 2000
Berline a break • obj. č.: 9464.F7
Coupé • obj. č.: 9464.F1

27 Tkaninový kobereček
„Surfing“
Celá sada
• obj. č.: 9464.70

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
!

30 Nástavec V
výfuku
Á SE

Á

D
• obj. D
č.: O
9400.32
NE

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
31 Hlavice řadicí páky
• obj. č.: 9425.56

26 Lemování podběhů
Berline a break
SE!
Sada 4 kusů • obj.Vč.:
Á9400.94
Á
D
Coupé
EDO
N
Sada 2 kusů • obj. č.: 9400.91

„Sportovní
a komfortní“

32 Pedály „CITROËN SPORT“(1)
• obj. č.: 9425.65

(1) Různá objednací čísla dle jednotlivých modelů. Informujte se u svého prodejce.

Accessoirie_XSARA_cz.qxd

18.9.2008

14:33

Page 12

>> Zabezpečovací zařízení

Znovu a stále na
téma bezpečnosti

Pro ty, kteří mají na paměti, že se jejich
CITROËN XSARA může také stát objektem nežádoucího zájmu, CITROËN
nabízí širokou řadu zabezpečovacích
doplňků určených k odrazení nenechavých rukou. Díky nim můžete být
na cestách klidní...

„Optimální
ochrana“

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
36 Bezpečnostní šrouby

!
33 Mechanický imobilizér
Á SE ruční brzdy

V
• obj. č.: 9471.88
ODÁ
NED

>> Optický signál
nouzového brzdění
Při náhlém zastavení optický signál
automaticky rozsvítí výstražná světla
a varuje tak za Vámi jedoucí vozidla. Tento bezpečnostní systém snižuje
riziko řetězových havárií o 50 %.

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED

Dálkově ovládaný
alarm proti
vniknutí do vozu:

Hliníková kola • obj. č.: 9405.19
Ocelová kola • obj. č.: ZC 9 863 069 U
Informace o dalších modelech Vám poskytnou pracovníci
Vašeho prodejního servisu.

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED

„Jednou můj muž ztratil
dálkové ovládání. Naštěstí nám
nouzový režim umožnil vypnout
alarm a XSARU nastartovat.
Tento systém nám umožňuje
nechat našeho psa v autě
a přitom zapnout alarm. Je to
vybavení, které výrazně zlepšuje
ochranu vozu.“
Anne, 43 let, Paříž, Francie.

37 Mechanické zabezpečení
SE!
náhradníhoDkola
ÁVÁ

O

• obj.
9405.07
NEč.:D

!
34 Mechanický zámek
Á SEvolantu
V

• obj. č.: 9471.A4
ODÁ

NED

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
35 Parkovací asistent
• obj. č.: 9452.71 nebo 9452.44

38 Alarm proti vniknutí do vozidla

!
Automobily s původním dálkovým
Á SEovládáním od
července 2001 (1)DÁV
DO (Meta)
• obj.N
č.:E9471.G6
• obj. č.: 9471.G4 (Téxalarm)
(1) Informace pro vozidla vyrobené před červencem 2001 získáte u svého prodejce.

Dálkově řízený ultrazvukový
alarm proti vniknutí do vozu
zajišťující prostorovou a obvodovou ochranu. Systém
zahrnuje: řídicí jednotku
alarmu, dvě ultrazvuková čidla,
dva dálkové ovladače s volitelným kódem, sirénu
s autonomním napájením,
nezbytnou kabeláž a dvě
výstražné nálepky.

Accessoirie_XSARA_cz.qxd

18.9.2008

14:33

Page 12

>> Zabezpečovací zařízení

Znovu a stále na
téma bezpečnosti

Pro ty, kteří mají na paměti, že se jejich
CITROËN XSARA může také stát objektem nežádoucího zájmu, CITROËN
nabízí širokou řadu zabezpečovacích
doplňků určených k odrazení nenechavých rukou. Díky nim můžete být
na cestách klidní...

„Optimální
ochrana“

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
36 Bezpečnostní šrouby

!
33 Mechanický imobilizér
Á SE ruční brzdy

V
• obj. č.: 9471.88
ODÁ
NED

>> Optický signál
nouzového brzdění
Při náhlém zastavení optický signál
automaticky rozsvítí výstražná světla
a varuje tak za Vámi jedoucí vozidla. Tento bezpečnostní systém snižuje
riziko řetězových havárií o 50 %.

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED

Dálkově ovládaný
alarm proti
vniknutí do vozu:

Hliníková kola • obj. č.: 9405.19
Ocelová kola • obj. č.: ZC 9 863 069 U
Informace o dalších modelech Vám poskytnou pracovníci
Vašeho prodejního servisu.

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED

„Jednou můj muž ztratil
dálkové ovládání. Naštěstí nám
nouzový režim umožnil vypnout
alarm a XSARU nastartovat.
Tento systém nám umožňuje
nechat našeho psa v autě
a přitom zapnout alarm. Je to
vybavení, které výrazně zlepšuje
ochranu vozu.“
Anne, 43 let, Paříž, Francie.

37 Mechanické zabezpečení
SE!
náhradníhoDkola
ÁVÁ

O

• obj.
9405.07
NEč.:D

!
34 Mechanický zámek
Á SEvolantu
V

• obj. č.: 9471.A4
ODÁ

NED

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
35 Parkovací asistent
• obj. č.: 9452.71 nebo 9452.44

38 Alarm proti vniknutí do vozidla

!
Automobily s původním dálkovým
Á SEovládáním od
července 2001 (1)DÁV
DO (Meta)
• obj.N
č.:E9471.G6
• obj. č.: 9471.G4 (Téxalarm)
(1) Informace pro vozidla vyrobené před červencem 2001 získáte u svého prodejce.

Dálkově řízený ultrazvukový
alarm proti vniknutí do vozu
zajišťující prostorovou a obvodovou ochranu. Systém
zahrnuje: řídicí jednotku
alarmu, dvě ultrazvuková čidla,
dva dálkové ovladače s volitelným kódem, sirénu
s autonomním napájením,
nezbytnou kabeláž a dvě
výstražné nálepky.
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Elektronický
zabezpečovací
systém:
>> Dětské sedačky
Typu „zády ke směru jízdy“ od narození do 10 kg a typu „čelem po směru
jízdy“ od 9 do 18 kg. Vaše děti tak mohou být bezpečným a pohodlným
způsobem přepravovány ve Vašem voze. CITROËN Vám nabízí upevnění
Isofix, které Vám umožní rychle a pohodlně přemísťovat dětskou sedačku
z jednoho vozu CITROËN do druhého. Pomocí kontrolky si můžete ověřit
správnost uchycení.
Takže, ať si vyberete sedačky pro miminka nebo sedačky pro odrostlejší děti,
budete vždy cestovat v klidu a pohodě.

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED

43 Křížové sněhové řetězy 9 mm
pro pneumatiky 195/55 R 15
• obj. č.: 9410.28 (1)
Pro jiné rozměry pneumatik se informujte
u svého prodejce.

„Od doby, kdy je můj Citroën
XSARA vybaven elektronickým
lokalizátorem Traqueur, jsem
klidnější. V případě odcizení
tento dokonalý systém lokalizuje
vůz a to dokonce i v podzemních
garážích. Systém vysílá kódovaný
signál a informuje policii o přesné
poloze vozidla.“
Françoise, 35 let, Paříž, Francie

44 Ochranný kryt pod motor
• obj. č.: 9400.34

45 Sada světel

do mlhy
39 Dětská sedačka „Baby
SE! Sure“

Skupina 0+: děti
Á3VkgÁ
Ddo
O
D
• obj.
NEč.: 9648.C1 (3)

• obj. č.: 9482.41 (2)

41 Sedačka Isofix KIDDY
Skupina 0+ a 1: děti do 18 kg
• obj. č.: 9448.04

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
40 Oddělovací mříž

42 Kufřík
s žárovkami

Break • obj. č.: 9412.04

• obj. č.: 9485.18

(1) Od září 2000
(2) Pro vozidla vyrobená po 05/01/2003
(3) Od 01/02/2004 bude nahrazena obdobným výrobkem (9448.12)

(1)

46

Detekční systém pro nalezení
SE!
Á„TRAQUEUR“
V
Á
odcizených
vozidel
OD
• obj.
9471.L1
Nč.:ED

Lokalizátor Traqueur je dokonalý
systém, který umožňuje lokalizovat
odcizená vozidla a to i v podzemních garážích.
Dojde k aktivaci tajného elektronického čipu vysilajícího signál,
který informuje státní nebo
městskou policii o přesné poloze
Vašeho vozu.
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O
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Jízda
za zábavou

47 Střešní tyče
3dveřové modely • obj. č.: 9416.47
5dveřové modely • obj. č: 9416.46
Break • obj. č.: 9416.48

48 Nosič lyží na střešních tyčích

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

E!
S
Á
51 Hliníkový nosič S
kola!
ÁV
D
Á E
V
O
Á
na
střešních
tyčích
OD
D9416.85
NED
•N
obj.Eč.:

E!
S
Á
DÁV
O
!
52 Ocelový nosičSkola
D
Á E
NE
V
Á
na střešních
tyčích
D
EDč.:O9416.86
• obj.
N

4 páry • obj. č.: 9416.54
6 párů • obj. č.: 9416.55

53 Nosič kol na zadních výklopných dveřích
• obj. č.: 9416.60

49 Magnetický nosič lyží s lyžemi
V současné době probíhá homologace.

50 Nosič lyží/snowboardů na střešních tyčích
• obj. č.: 9617.78

54 Uzavřený střešní nosič:
Krátký: 340 litrů • obj. č.: 9459.85
Informace o dalších modelech Vám poskytne Váš prodejce.

Uzavřený střešní
nosič:

„Ještě více
nákladního
prostoru“
„Jelikož máme tři děti, máme
vždy při odjezdu na prázdniny
velmi mnoho zavazadel. Uzavřený
střešní nosič je pro nás ideálním
řešením, jak naložit všechna naše
zavazadla a ušetřit tak místo ve
voze a přitom cestovat bezpečně.“
Jean-Paul, 39 let, Asnières, Francie.
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Tažné zařízení:
60 Závěsné zařízení s koulí ISO (1)
Berline/Coupé • obj. č.: 9427.54

„S moji ženou jsme se rozhodli
používat pouze tažná zařízení
homologovaná firmou CITROËN.
Stejně jako u brzd a řízení
se jedná o výbavu, jíž si člověk
musí být jistý. Jejich výroba musí
sledovat poslední vývoj.
Jsme si jistí, že naše volba je
správná.“
Jérôme, 54 let, Sanary, Francie.

55 Polštářek do auta
• obj. č.: 9448.09

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED

56 Držák nápojů
VÁ

DÁ
• obj. D
č.: O
9468.04
E
N

„Bezpečnost
především“

61 Závěsné zařízení s koulí ve
tvaru labutího krku (1)
Break • obj. č.: 9427.39

SE!
57 Chladicí box
• obj. č.: 9456.03

62 Zpětné zrcátko pro jízdu

s karavanem
Jeden kus • obj. č.: 9453.10

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
58 Zásobník na
SE(2)!
ÁCD

DÁV
• obj. č.: O
9468.06
D
E
N
(2) Do srpna 2000.

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
! (2)
59 Zásobník na kazety
Á SE
V

• obj. č.: 9468.07
ODÁ

NED

63 Závěsné zařízení s koulí
demontovatelnou bez pomoci nářadí (1)
Berline/Coupé • obj. č.: 9427.55

(1) Dle Vašich potřeb je možno doplnit elektrickým svazkem se 7
nebo 7/13 cestnou zásuvkou.

Tažná zařízení jsou základními
bezpečnostními prvky. Proto
jsou tažná zařízení CITROËN
konstruována speciálně pro
Váš vůz.
Zcela bezpečně tak můžete
táhnout přívěs, karavan nebo
loď. CITROËN Vám zajišťuje
jejich použití bez rizika roztržení podlahy nebo nechtěného vyháknutí. Odpovídají
evropské normě 94/20 CE.
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E!
S
Á
DÁV
O
D
NE

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED

E!
64 Zadní roletka proti
Á Sslunci
V

DÁč.: 9459.32
Berline, coupéO
• obj.
NED

68 Oboustranná krytina do

!

zavazadlového V
prostoru
Á SE

Áč.: 9464.42
Berline/Coupé
O•Dobj.
D
E
N
Break • obj. č.: 9464.N8

65 Boční roletky proti slunci
Berline, break, pár • obj. č.: 9459.54

69 Vana na dno
zavazadlového prostoru
Berline/Coupé • obj. č.: 9424.32
Break • obj. č.: 9424.33

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
66 Síťka na dno zavazadlového

67 Odkládací síťky

prostoru

Síťka pod kryt zavazadlového prostoru
E!
• obj. č.: 9457.13 VÁ S
Á
D na zadní stranu
Jiné obj. č.:
D2Osíťky
NEsedadel
zadních
• obj. č.: 9457.14

• obj. č.: 7568.FT

70 Úložná polička pod zadní

odkládací deskou
Berline/Coupé • obj. č.: 9459.73

Úložná
polička pod
zadní odkládací
deskou:

„Opravdu
velmi
důmyslné“
„Zadní úložná polička mojí Xsary
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 nezamokří potahy.
Výborně!“
Adeline, 35 let, Lille, Francie.
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E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
74 Sada pro elektrické otevírání
oken
E!

S

• obj. č.: 9450.02 (do
VÁ
Á01/00)
OD
Sada proEpřední
dveře • obj. č.: 9450.24
D
SadaN
pro zadní dveře • obj. č.: 9450.32

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
71 Střešní okno
Informace o kompletní nabídce získáte u svého
prodejce.

75 Dálkově ovládanáSřídicí
E!
Á zamykání
V
Á
jednotka centrálního
OD

D
• obj.Nč.:E9450.37

E!
S
Á
ÁV
D
O
NED
72 Deflektory dveří

E!

76 Ohřívač kojeneckých
VÁ S lahví

ÁU
D971
• obj. č.: ZC
9O
875
NED

Berline/Break (sada) • obj. č.: 9421.46
Coupé (sada) • obj. č.: 9421.45

73 Středová
loketní opěrka
• obj. č.: 9440.13

77 Ramínko za
opěrkou hlavy
• obj. č.: 9414.36

Ramínko za opěrkou hlavy:

„Pevné
a estetické“
„Když používám svůj vůz ke
služebním účelům, používám
ramínko za opěrkou hlavy. Sako
zůstane vždy v bezvadném stavu.
Tento doplňek se pro mě stal
velmi důležitým, obzvláště v létě.
Když odjíždíme s dětmi na
prázdniny, ramínko velmi rychle
a jednoduše demontuji.“
Pierre, 42 let, Tours, Francie.
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• obj. č.: 9450.02 (do
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SadaN
pro zadní dveře • obj. č.: 9450.32
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71 Střešní okno
Informace o kompletní nabídce získáte u svého
prodejce.

75 Dálkově ovládanáSřídicí
E!
Á zamykání
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Á
jednotka centrálního
OD

D
• obj.Nč.:E9450.37
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72 Deflektory dveří
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76 Ohřívač kojeneckých
VÁ S lahví

ÁU
D971
• obj. č.: ZC
9O
875
NED

Berline/Break (sada) • obj. č.: 9421.46
Coupé (sada) • obj. č.: 9421.45

73 Středová
loketní opěrka
• obj. č.: 9440.13

77 Ramínko za
opěrkou hlavy
• obj. č.: 9414.36

Ramínko za opěrkou hlavy:

„Pevné
a estetické“
„Když používám svůj vůz ke
služebním účelům, používám
ramínko za opěrkou hlavy. Sako
zůstane vždy v bezvadném stavu.
Tento doplňek se pro mě stal
velmi důležitým, obzvláště v létě.
Když odjíždíme s dětmi na
prázdniny, ramínko velmi rychle
a jednoduše demontuji.“
Pierre, 42 let, Tours, Francie.

Accessoirie_XSARA_cz.qxd

18.9.2008

14:36

Page 24

82 Sada
reproduktorů
„Série Techno“
• obj. č.: 9478.68 (3)
Jiné obj. č.: 9478.48 (1)

Cestujte
s náležitým
doprovodem

Navigační systém
Pioneer s barevným displejem:

„Vizuální
a hlasové
navádění“

83 Autorádia
Informujte se u Vašeho prodejce o kompletní
nabídce autorádií značek: BLAUPUNKT,
CLARION, PIONEER, VDO a VDO DAYTON.

„Už žádné rozčilování se! Díky
pomocnému navigačnímu systému
Pioneer stále víme, kde jsme, aniž
bychom museli vytahovat mapy,
jejichž čtení za jízdy je obtížné
a nebezpečné. Během naší poslední cesty v zahraničí jsme se
nechali navigovat. Jaký komfort!“
Valérie a Patrick, 40 let, Toulouse,
Francie.

80 Stylový držák mobilního
telefonu
• obj. č.: 9477.66 (1)

78 Souprava „Hands free“
Adaptovaná pro telefony největších
výrobců.
Konzultujte s Vaším prodejcem.

81 Jednoduchý držák mobilního
telefonu
(3)

• obj. č.: 9477.YF
• Jiné obj. č.: 9477.SK (1)

79 Pasivní kombinovaný radiotelefon

(diskrétní hovory)
RT2 • obj. č.: 9477.WJ
Autopočítač • obj. č.: 9477.XT

84 Pomocný navigační systém(2)
Kompletní řada zahrnující
- buď funkci autorádia
- nebo černobílou přesazenou obrazovku
- nebo barevnou přesazenou obrazovku
Informujte se u Vašeho Autorizovaného prodejce o kompletní
nabídce navigačních systémů značek: BLAUPUNKT, CLARION,
PIONEER a VDO DAYTON.
(1) Do srpna 2000.
(2) Vyžaduje přídavný CD-Rom s kartografickými údaji. Při výběru Vám poradí Váš prodejce.
(3) Od září 2000.

Navigační systém vypočítá itinerář
pomocí mapy na CD-Romu
a aktualizuje informace předávané
řidiči v závislosti na pohybu vozidla. Uživatel je hlasově a vizuálně
naváděn z výchozího bodu lokalizovaného pomocí GPS až do cíle
své cesty.
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Čistotu je třeba
udržovat
>> Skutečně voňavá nabídka

>> Kapalina do ostřikovače
Díky speciální ostřikovací kapalině CITROËN „Hiver“
s vůní protěže dokonale vyčistíte a odmastíte čelní
sklo Vašeho automobilu a zlepšíte tak svoji viditelnost 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.

V této sadě výrobků CITROËN naleznete čistící a parfémované produkty,
které příjemně osvěží vzduch ve Vašem voze Xsara: čeká na Vás široká nabídka výrobků s čerstvými a osvěžujícími esencemi, od granulek pro odstranění
zápachu po čistící ubrousky.

Chladicí kapalina:

„Garant
vysoké
životnosti“
„Před dvěma roky jsem nebyla
příliš opatrná při výběru chladicí
kapaliny a… můj vůz to poznal.
Od té doby používám pouze
kapalinu CITROËN a se startováním nemám problémy, ať je
počasí jakékoliv.“
Martine, 30 let, Corbeil, Francie.

87 Sada přípravků pro údržbu

E!
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NED

1 láhev 500 ml koncentrované kapaliny do ostřikovače
s odolností do -42 °C
1 rozprašovač 50 ml parfému pro interiér
1 nádoba 500 g dezodoračního přípravku ve formě granulí
1 rozprašovač 500 ml pro ozdravění a dezinfekci interiéru
24 čistících utěrek na palubní desku
Tyto soupravy jsou nabízené v pěti různých vůních:
„voda“, „dřevo“, „oheň“, „půda“, „kov“.

89 Kapalina
do ostřikovače

85 Lešticí kartáč
SE!
Á„Nénette“

V

Á 254 U
• obj. č.: ZC
O9D875
NED

90 Chladicí kapalina
86 Zimní čistící prostředky

88 Mycí rukavice

• obj. č.: ZC 9 875 416 U

• obj. č.: ZC 9 875 255 U

(1) Naše laboratoře a naše lékařská služba schválily chemické složení těchto přípravků. Všechny tyto informace jsou uvedené v Bezpečnostních listech,
se kterými se můžete seznámit u Autorizovaných prodejců a poboček firmy CITROËN.

Kapalina do ostřikovače, jako
koncentrát nebo připravená
k použití, na bázi monoethylenglykolu, až do –35 °C.
1 litrové nebo větší balení
v plastové láhvi koncentrované
nemrznoucí směsi a v plastových
lahvích o objemu 2 litry, 5 litrů
nebo více pro kapaliny připravené
k použití.
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Příslušenství CITROËN:

Pokud něco nabízíme,
tak víme proč.
Zvolit příslušenství Citroën znamená získat to nejlepší pro vybavení Vašeho vozidla.
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!

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

Označení: IMK 22 01 056 - Produkty jsou k dispozici až do vyprodání zásob, případného zastavení výroby dodavatelem a při technických změnách. Fotografie uvedené v tomto katalogu nejsou závazné. - Překlad, grafická úprava a tisk: Marten, spol. s r. o.

¨

Příslušenství je skutečně

důležité.

Volba příslušenství CITROËN znamená vybrat to

nejlepší
Je to

pro každý model.

nejbezpečnější volba: Příslušen-

ství je spolehlivější, je zajištěna jeho dlouhá životnost,
zkrátka budete klidnější.
Jedná se rovněž o příznivější volbu z estetického
hlediska: vtiskněte Vašemu „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 „Xsara“ 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 jako Vy jedinečné.

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik
Styl Citroën

Do budoucna bude příslušenství tím nejzákladnějším.

„Příslušenství
již není pouze
příslušenství“

