Pokud 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!

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: TMK 22 01 064 - 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:

Osobitost
Bezpečnost
Komfort a zábava
Navigace a komunikace
Butik
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>> Potahy: řešení na míru CITROËN

Aby se Vám Vaše
Xsara Picasso
ještě více líbila
>> Koberce
Tyto koberce na míru, testované a homologované firmou CITROËN, přidají Vašemu
vozu CITROËN Xsara Picasso NA OSOBNÍM
KOMFORTU. Vedle lepší tepelné izolace zlepšují rovněž zvukovou izolaci vozu 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.

Potahy CITROËN jsou skvěle uzpůsobené pro Vaše
sedadla, zvláště jsou-li vybavená bočními airbagy, a zachovávají veškeré jejich přednosti. Jejich barvy navíc
neblednou působením slunečních paprsků a jejich odolnost vůči oděru a propálení je zárukou mimořádné
trvanlivosti.

Á
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N
6 Velurové potahySE!
ÁVÁ
„Yucca“
DOD

NE
Sada
• obj. č.: 9429.83

Potahy:

„Vypadají
skvěle“

!
SE

„Toužila jsem po vozu podle mých
představ. Proto jsem vybavila svůj
vůz Xsara Picasso žakárovými
potahy „Rox“. Jsou jednoduché,
ale elegantní, mohu je prát
v pračce a jsou neuvěřitelně
odolné. Zbožňuji je!“
Céline, 32 let, Paříž, Francie.

8 Velurové potahy

„Cariad“
Sada • obj. č.: 9429.C8

1 Kovralový koberec „Vega“
Sada • obj. č.: 9464.49

Á
V
Á
D
O
D
NE

!
SE

!
2 „Sametový“ kovralový
Á SE koberec
V

DÁ
Sada • obj. č.:O
9464.50
NED

7 Žakárové potahy

9 Velurové potahy

„Cheyenne“

„Océane“

Sada • obj. č.: 9429.82

Sada • obj. č.: 9429.CR

4 Pryžový koberec
Sada • obj. č.: 9464.53

10 Žakárové

potahy „Rox“
Sada • obj. č.: 9429.C7

3 Kovralový koberec „Surfing“
Sada • obj. č.: 9464.L4

5 Tvarovaný koberec
Sada • obj. č.: 9464.C8

Á
V
Á
D
DO
E
N

!
SE
11 Vzorované potahy!
E

„Dallas“ DÁVÁ

O

Sada
NE•Dobj. č.: 9429.T9

S
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Sada obložení:

E!
19 Misky pod kliky dveří
VÁ S
Á

D 9424.30
Sada 4 kusů
D•Oobj.č.:
NE

„Dodává
eleganci“

15 Průsvitná boční směrová

světla
Sada 2 kusů • obj.č.: 9484.23

20 Ozdobné kryty prahů dveří
Sada 4 kusů • obj.č.: 9400.68
Informace o dalších modelech
Vám poskytne Váš prodejce

Laurent, 42 let, Kingersheim,
Francie.

>> Sada obložení interiéru
K vytvoření klidného a harmonického
prostředí ve Vašem voze CITROËN XSARA
PICASSO Vám CITROËN nabízí sadu tepelně tvarovaného obložení interiéru. Do
vozu padne jako ulitá a její kvalita provedení zaručuje dlouhou životnost. Zvolte
si hřejivou a vytříbenou eleganci dřevěného obložení nebo střídmý a sportovní
design leštěného hliníku.

12 Lapače nečistot
Přední sada • obj. č.: 9403.27
Zadní sada • obj. č.: 9403.55/28

16 Nylonové ozdobné kryty kol

„Quadra“, 15 palců
Jeden kus • obj. č.: 9406.42
Další modely „Ellipse“/„Prima“
• obj. č.: 9406.45/61

>> Ráfky
Ráfky z lehké slitiny CITROËN spojují pěkný vzhled s bezpečností a zdůrazňují půvabné linie Vašeho vozu. Byly podrobeny velmi přísným testům únavy materiálu a odolnosti
vůči nárazům, deformacím, poškození laku a metalurgickým
vadám, jsou dokonalé při jízdě ... i na pohled!

13 Horní spojler
• obj. č.: 9400.72

21 Sada hliníkového obložení:
středová konzola a displej
• obj. č.: 9425.27

14 Ráfky „Oslo“

(1)

z lehké

17 Ráfky „Estoril“

(1)

z lehké

slitiny - 6 J x 15"

slitiny - 6 J x 15"

• obj. č.: 9406.90

• obj. č.: 9406.73 nebo 9406.67*
* V závislosti na dodavateli.

(1) Informace o dalších modelech získáte u svého prodejce.

18 Ráfky „Porto“

z lehké slitiny
- 6 J x 15"
• obj. č.: 9406.91

(1)

„Sada obložení z leštěného
hliníku mě ihned uchvátila. Je
to designový doplněk, který přesně zapadá do mého vozu Xsara
Picasso. Vytváří střídmý a harmonický interiér.
Ve svém voze se cítím dobře!“

22 Sada dřevěného

obložení: středová konzola
a boční větrací otvory
• obj. č.: 9425.26
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Znovu a stále na
téma bezpečnosti

Dětská sedačka
Isofix:

„Absolutní
bezpečnost“

>> Absolutní bezpečnost
Při náhlém zastavení systém
automaticky rozsvítí výstražná světla a varuje tak za Vámi
jedoucí vozidla. Tento bepečnostní systém snižuje riziko
řetězových havárií o polovinu.

27 Sada mlhových reflektorů
• obj. č.: 9482.47
Před každým nákupem se poraďte
s Vaším prodejcem.

25 Sněhové řetězy s křížovým
vzorem 9 mm
• obj. č.: 9410.23

„Když někdo žije jako já u moře
s dětmi, musí být obezřetný.
Abych omezila starosti všedního
dne, vybrala jsem si do svého
vozu Xsara Picasso dětskou
sedačku Isofix.
Kontrolka upevnění mi ihned
signalizuje správné nebo špatné
uchycení sedačky. Přináší
absolutní bezpečnost!“
Claire, 40 let, Houlgate, Francie.

23 Parkovací asistent
• obj. č.: 9452.44
Další objednací číslo • 9452.71

26 Otáčkoměr
Zážehové motory • obj. č.: 9452.60 (dle typu motoru)
Vznětové motory • obj. č.: 9452.61
Před každým nákupem se poraďte s Vaším
prodejcem

28 Dětská sedačka Isofix Kiddy
• obj. č.: 9448.04
Informace o dalších modelech dětských sedaček
Vám poskytne Váš prodejce.

24 Pouzdro s náhradními
žárovkami
• obj. č.: 9485.23
Před každým nákupem se poraďte
s Vaším prodejcem.
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Mříž nebo síť
oddělující prostor
pro přepravu psů:

>> Ochrana proti krádeži
Pro ty, kteří mají na paměti, že se jejich CITROËN
XSARA PICASSO může také
stát objektem nepatřičného zájmu, CITROËN nabízí
širokou řadu zabezpečovacích doplňků určených
k ochraně proti krádeži.
Díky nim můžete být na
cestách klidní...

34 Sada pro leptání oken
Informujte se u svého prodejce.

„Pro klidné
řízení“
„Můj pes mě nikdy neopouští.
Přesto mě jeho elán často rušil
při řízení. Proto jsem svůj vůz
nakonec vybavila mříží pro přepravu psů. Nyní mohu řídit zcela
v klidu.“
Ghislaine, 55 let, La Rochelle,
Francie.

31 Zámek rezervního kola
• obj. č.: 9405.07

35 Ochranný kryt pod motor
• obj. č.: 9400.44 (2)

29 Bezpečnostní šrouby kol

32 Zámek volantu

Sada 4 kusů • obj.č.: 9405.19
Informace o dalších modelech
Vám poskytne Váš prodejce

• obj. č.: 9471.A4

36 Oddělovací síť

(1)

• obj. č.: 9457.23

30 Alarm proti vniknutí do vozu

33 Zámek pedálů

Ovládaný dálkovým ovládáním vozidla.
Informujte se u svého prodejce.

• obj. č.: 9471.L4

(1) Se sklopenými zadními sedadly.
(2) Informace o dalších modelech Vám poskytne Váš prodejce.

InD-pdf.indd 8-9

37 Mříž oddělující prostor
pro přepravu psů
• obj. č.: 9412.05

19.6.2008 13:54:44

Mříž nebo síť
oddělující prostor
pro přepravu psů:

>> Ochrana proti krádeži
Pro ty, kteří mají na paměti, že se jejich CITROËN
XSARA PICASSO může také
stát objektem nepatřičného zájmu, CITROËN nabízí
širokou řadu zabezpečovacích doplňků určených
k ochraně proti krádeži.
Díky nim můžete být na
cestách klidní...

34 Sada pro leptání oken
Informujte se u svého prodejce.

„Pro klidné
řízení“
„Můj pes mě nikdy neopouští.
Přesto mě jeho elán často rušil
při řízení. Proto jsem svůj vůz
nakonec vybavila mříží pro přepravu psů. Nyní mohu řídit zcela
v klidu.“
Ghislaine, 55 let, La Rochelle,
Francie.

31 Zámek rezervního kola
• obj. č.: 9405.07

35 Ochranný kryt pod motor
• obj. č.: 9400.44 (2)

29 Bezpečnostní šrouby kol

32 Zámek volantu

Sada 4 kusů • obj.č.: 9405.19
Informace o dalších modelech
Vám poskytne Váš prodejce

• obj. č.: 9471.A4

36 Oddělovací síť

(1)

• obj. č.: 9457.23

30 Alarm proti vniknutí do vozu

33 Zámek pedálů

Ovládaný dálkovým ovládáním vozidla.
Informujte se u svého prodejce.

• obj. č.: 9471.L4

(1) Se sklopenými zadními sedadly.
(2) Informace o dalších modelech Vám poskytne Váš prodejce.

InD-pdf.indd 8-9

37 Mříž oddělující prostor
pro přepravu psů
• obj. č.: 9412.05

19.6.2008 13:54:44

Rolety proti
slunci:

Jízda za zábavou

„Nezbytný
komfort“

44 Chladicí

a ohřívací box
Tento minibar, připojený do
zapalovače, sdružuje funkce
chladničky a termoboxu.
Upevňuje se na úchyty
zadního prostředního sedadla.
Objem : 28 litrů.
• obj. č.: 9401.04

45 Střešní okno
výklopný a posuvný model:
s manuálním ovládáním • obj. č.: 9419.51
s elektrickým ovládáním • obj. č.: 9419.52
Prestige s elektrickým ovládáním
• obj. č.: 9419.53

40 Úložná polička pod
zadní odkládací deskou
• obj. č.: 9459.74

„Cestovat s mým malým
znamená velkou zodpovědnost.
Musím neustále dbát na to, aby
se cítil dobře. Samonavíjecí rolety
proti slunci ho chrání před teplem
a zabraňují možným problémům.
Jeho pohodlí je pro mě tím
hlavním! Rolety jsou navíc dokonale uzpůsobené pro okna mého
vozu Xsara Picasso.“
Marina, 38 let, Nice, Francie.

38 Deflektory
Sada čtyř kusů (přední+zadní) • obj. č.: 9421.82
Sada dvou kusů (přední) • obj. č.: 9421.73
Informace o dalších modelech Vám poskytne
Váš prodejce

41 Vana na dno

46 Video sada s dvěma bezdrátovými sluchátky

zavazadlového prostoru

• obj. č.: 9676.90 (2) (3)
Náhradní sluchátka
• obj. č.: 9476.93

• obj. č.: 9424.36

>> Video sada
Díky použití bezdrátových sluchátek umožňuje cestujícím na zadních sedadlech, bez toho, že by
rušili řidiče, sledovat na displeji
program z video zdroje nebo fotografie.

39 Oboustranná krytina
zavazadlového prostoru
Tento vícefunkční koberec má jednu stranu
pokrytou pryží pro dopravu znečišťujících
předmětů a druhou stranu z tkaniny.
Je omyvatelný vodou.
• obj. č.: 9464.51

47 Boční rolety proti
slunci
Pár • obj. č.: 9459.46

48 Roleta na zadní

výklopné dveře
42 Středová loketní opěrka

s úložným prostorem

• obj. č.: 9459.45

(1)

• obj. č.: 9440.09

43 Ramínko za opěrkou hlavy
• obj. č.: 9414.36
(1) Nekompatibilní s předními sedadly vybavenými loketními opěrkami. (2) Nelze namontovat do vozu vybaveného střešním oknem.
em.
(3) Doplňkové produkty: přenosný přehrávač DVD s dálkovým ovládáním • obj. č.: 9702.W8.
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Rolety proti
slunci:

Jízda za zábavou

„Nezbytný
komfort“

44 Chladicí

a ohřívací box
Tento minibar, připojený do
zapalovače, sdružuje funkce
chladničky a termoboxu.
Upevňuje se na úchyty
zadního prostředního sedadla.
Objem : 28 litrů.
• obj. č.: 9401.04

45 Střešní okno
výklopný a posuvný model:
s manuálním ovládáním • obj. č.: 9419.51
s elektrickým ovládáním • obj. č.: 9419.52
Prestige s elektrickým ovládáním
• obj. č.: 9419.53

40 Úložná polička pod
zadní odkládací deskou
• obj. č.: 9459.74
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znamená velkou zodpovědnost.
Musím neustále dbát na to, aby
se cítil dobře. Samonavíjecí rolety
proti slunci ho chrání před teplem
a zabraňují možným problémům.
Jeho pohodlí je pro mě tím
hlavním! Rolety jsou navíc dokonale uzpůsobené pro okna mého
vozu Xsara Picasso.“
Marina, 38 let, Nice, Francie.

38 Deflektory
Sada čtyř kusů (přední+zadní) • obj. č.: 9421.82
Sada dvou kusů (přední) • obj. č.: 9421.73
Informace o dalších modelech Vám poskytne
Váš prodejce

41 Vana na dno

46 Video sada s dvěma bezdrátovými sluchátky

zavazadlového prostoru

• obj. č.: 9676.90 (2) (3)
Náhradní sluchátka
• obj. č.: 9476.93

• obj. č.: 9424.36

>> Video sada
Díky použití bezdrátových sluchátek umožňuje cestujícím na zadních sedadlech, bez toho, že by
rušili řidiče, sledovat na displeji
program z video zdroje nebo fotografie.
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zavazadlového prostoru
Tento vícefunkční koberec má jednu stranu
pokrytou pryží pro dopravu znečišťujících
předmětů a druhou stranu z tkaniny.
Je omyvatelný vodou.
• obj. č.: 9464.51

47 Boční rolety proti
slunci
Pár • obj. č.: 9459.46

48 Roleta na zadní

výklopné dveře
42 Středová loketní opěrka

s úložným prostorem

• obj. č.: 9459.45

(1)

• obj. č.: 9440.09

43 Ramínko za opěrkou hlavy
• obj. č.: 9414.36
(1) Nekompatibilní s předními sedadly vybavenými loketními opěrkami. (2) Nelze namontovat do vozu vybaveného střešním oknem.
em.
(3) Doplňkové produkty: přenosný přehrávač DVD s dálkovým ovládáním • obj. č.: 9702.W8.
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>> Závěsná zařízení
Závěsná zařízení jsou pro bezpečnost stejně důležitá jako například brzdy nebo
řízení vozidla. Proto mají závěsná zařízení CITROËN, která byla vyvinuta speciálně 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.

>> Multifunkční nosiče
Jízdní kola, lyže, snowboardy, surfy…
Nabídková řada nosičů CITROËN Vám
nabízí optimální řešení pro skladování
a přepravu zavazadel. Snadná montáž a nakládka, optimalizovaný prostor pro uložení, promyšlená a testovaná bezpečnost... Vaše sportovní
náčiní tak cestuje v těch nejlepších
podmínkách!

51 Nosič lyží
Zobrazený model: kapacita 4 páry lyží
• obj. č.: 9416.54
Další modely: kapacita 6 párů lyží
• obj. č.: 9416.55
Nosič lyží, nosič snowboardů
• obj. č.: 9617.78
Magnetický model: kapacita 2 páry lyží (2)

Střešní box:

„Prostor,
ještě více
prostoru!“
54 Závěsné zařízení
s koulí ve tvaru
labutího krku

55 Tažné zařízení
s koulí demontovatelnou
bez nářadí

• obj. č.: 9427.A3 (1)

• obj. č.: 9427.A5 (1)

>> Střešní boxy
Ať máte početnou rodinu nebo zkrátka máte hodně zavazadel, vyzkoušejte nosiče zavazadel značky CITROËN. Umožní
Vám značně zvýšit objem přepravovaných zavazadel ve Vašem
voze při zachování Vaší bezpečnosti.

„Já a moje žena rádi jezdíme
na dovolenou se svými přáteli.
Často jim nabídneme, že je
svezeme, aby mohli rovněž
využít komfortu našeho vozu
Xsara Picasso.
V tom případě ale musíme
přepravit velký počet zavazadel.
Střešní box byl tedy ideálním
řešením. Nyní již nemám žádný
problém s místem!“
Mathias, 35 let, Bordeaux,
Francie.

49 Nosič kol v interiéru
• obj. č.: 9416.77

52 Nosič kol na zadních výklopných
dveřích
Nosnost: 2 jízdní kola
• obj. č.: 9416.57
Jiný model: nosič kol na kouli ve tvaru „labutího krku“
• obj. č.: 9416.62

56 Dlouhý střešní box
Objem: 430 litrů. • obj. č.: 9469.A5
Jiný model: 370 litrů. • obj. č.: 9469.A4

57 Krátký střešní box

50 Střešní tyče

Objem: 280 litrů • obj. č.: 9459.59
Jiný model: 340 litrů. • obj. č.: 9459.A3

• obj. č.: 9416.56

53 Zpětné zrcátko pro jízdu
s obytným přívěsem
Jeden kus • obj. č.: 9453.10
(1) Možno doplnit podle Vašich potřeb elektrickým kabelem se 7 cestnou zásuvkou; informujte se u svého prodejce.
(2) Informujte se u svého prodejce.
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Osobitost

9.6.2008

14:36

Stránka 12

Bezpečnost

Komfort a zábava

Zůstaňte
ve spojení

U

Umožnit Vám vytvořit pohodovou a přátelskou atmosféru při cestování
s využitím moderních technologií je pro CITROËN stálým cílem. Ať už jde
o hudební systémy, telefon nebo novou navigaci, Váš vůz Vám otevře
nové možnosti. Poznáte radost z řízení!

1a

16
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Navigace

9.6.2008

14:37

Stránka 13

a komunikace

Butik

1b
NAVIGAČNÍ SYSTÉMY
Multifunkční a kompatibilní navigační systémy se stanou cennými pomocníky na
Vašich cestách. Systém nabízí možnost vizuální a hlasové navigace. Nebudete již
potřebovat automapy. Váš systém Vás
bude spolehlivě navigovat do cíle cesty
a ušetříte si tak zbytečný stres spojený s
blouděním.

2
1a Navigace TOMTOM
Informujte se u svého prodejce o kompletní
nabídce navigací zn. TOMTOM.
1b Navigace GARMIN
Informujte se u svého prodejce o kompletní
nabídce navigací zn. GARMIN.

2 Autorádia a reproduktory

KENWOOD, PANASONIC, PIONEER
Informujte se u svého prodejce o kompletní
nabídce autoradií a reproduktorů
zn. KENWOOD, PANASONIC a PIONEER
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>> Kapalina do ostřikovače

Čistotu je třeba
udržovat

Díky speciální ostřikovací kapalině CITROËN pro zimní období 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.

Kapalina do
ostřikovače:

„Stále čisté
čelní sklo“

>> 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.

66 Kapalina do ostřikovačů

>> Chladící 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.

67 Chladicí kapalina

63 Lešticí kartáč „Nénette“
• obj. č.: ZC 9 875 254 U

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

65 Sada přípravků pro údržbu a osvěžení vzduchu
1 plastová láhev koncentrované kapaliny do ostřikovačů
(až do -42 °C) (500 ml)
1 rozprašovač 50 ml parfému pro interiér
1 sklenice deodoračního přípravku ve formě granulí (500 g)
1 rozprašovač s přípravkem pro osvěžení a dezinfekci interiéru
(500 ml)
24 čisticích ubrousků na palubní desku
Výše uvedená sada je nabízena v 5 vůních:
„voda“, „dřevo“, „oheň“, „země“, „kov“.

(1) Chemické složení těchto přípravků bylo schváleno naší laboratoří a lékařskou službou. Všechny tyto informace jsou uvedené v Bezpečnostních listech, se kterými se
můžete seznámit u prodejců a poboček firmy CITROËN.

68 Čistič karoserie 69 Čistič plastů

70 Čistič pryže

• obj. č.: ZC 9 885 067 U • obj. č.: ZC 9 885 069 U • obj. č.: ZC 9 885 074 U

„Již od mala nosím brýle,
a tak vím, jak je důležité
mít neustále čistá skla.
S čelním sklem vozu je to
podobné! Naštěstí má kapalina
do ostřikovačů CITROËN
výborné čisticí a odmašťující
účinky a zajišťuje mi maximálně
kvalitní výhled.“
Bruno, 36 let, Belfort, Francie.
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Pokud 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!

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: TMK 22 01 064 - 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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