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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 Citroën C5.

Široká škála příslušenství Vám umožní přizpůsobit vůz Vašemu
vkusu a Vašim potřebám.

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
www.citroen.cz

®



04 STYL

OTÁZKA STYLU
Se širokou škálou originálních doplňků si vytvoříte
vůz dle Vašeho stylu.
Kreativní nebo klasické, doplňky C5 zdůrazní Vaši
osobnost.

Ozdobný kryt kola
Amarna 16"
Obj. č.: 9406.F4

Ráfek “Persique”
antracitový
17", z lehké slitiny
Obj. č.: 9406.E7
• Světlešedé provedení (1) - Obj. č.: 5402.X2

(1) Dodává se bez šroubů a středové krytky.

Ráfek
“Ionnienne” (1)
17", z lehké slitiny
Obj. č.: 9406.99

Ráfek
“Caspienne” (1)
18", z lehké slitiny
Obj. č.: 9406.C8



RÁFKY
Spojení bezpečnosti s estetikou?
Pokud se Vám tato rovnice zdá
být složitá, CITROËN Vám díky
své nabídce ráfků z lehké slitiny
nabízí řešení.
Ráfky Citroën byly podrobeny
náročným testům kvality a svému
uživateli nabízejí maximální záruku
mechanických vlastností v souladu
s platnými předpisy.
Jejich dynamické linie dodají Vašemu
vozu osobitý styl.

Zadní spoiler
C5 - Obj. č.: 9400.J8

Ráfek “Adriatique” černý
19", z lehké slitiny
Obj. č.: 9406.E8
• Šedé provedení (1) - Obj. č.: 5402.W0
• Tmavošedé provedení (1) - Obj. č.: 5402.AW

(1) Dodává se bez šroubů a středové krytky.

Ráfek
“Kara” (1)
16", z lehké slitiny
Obj. č.: 5402.Z2

Ráfek
“Iroise” (1)

16", z lehké slitiny
Obj. č.: 5402.AH

Ráfek
“Baltique” (1)
17", z lehké slitiny
Obj. č.: 5402.V7

Ráfek
“Atlantique” (1)

18", z lehké slitiny
Obj. č.: 5402.V9

(1) Dodává se bez šroubů a středové krytky.
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HARMONIE
INTERIÉRU
Originální příslušenství na míru Vám
do interiéru vozu vnese pohodu, komfort
při řízení, špičkové technologie a inovativní design.

Chladicí a ohřívací box (1)
Obj. č.: 9456.03
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii
není součástí dodávky.

Sluneční clony
zadních bočních oken
C5 Tourer - Obj. č.: 9459.F1



Sluneční clony boční
• C5
Obj. č.: 9459.E6

• C5 Tourer
Obj. č.: 9459.E7

Sluneční clona
zadní s odkládací

deskou
C5 - Obj. č.: 8342.HX

SLUNEČNÍ CLONY
Proč nevybavit Vaše vozidlo slunečními clonami
pro pohodlí Vašich cestujících?
Jsou vytvořeny tak, aby vyplnily prostor oken Vašeho vozu
a jako příslušenství na míru mají tři hlavní přednosti:
předcházejí oslnění, snižují teplotu uvnitř vozidla poskytnutím
spásného stínu a chrání před dotěrnými pohledy zvenčí.
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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 dětské sedačky
jsou promyšleny do největších detailů tak,
abyste se na ně mohli kdykoliv spolehnout
a užívali si tak bezstarostnou jízdu.

Bezpečnostní šrouby kol
• Hliníkový ráfek - Obj. č.: 9607.R5
• Ocelový ráfek - Obj. č.: 9405.32

Protiskluzové návleky
Informujte se u svého prodejce. Informujte se u svého prodejce.

Sněhové řetězy Bezpečnostní sada
Obj. č.: 9468.30



DĚTSKÉ SEDAČKY
Ti nejmenší vyžadují naši největší pozornost.
Dětské sedačky Citroën jsou bezpečné i pohodlné.
Svou jednoduchou montáží se rychle stanou Vaším
nezbytným pomocníkem na cestách s dětmi.

Parkovací asistent
• Přední - Obj. č.: 9690.01
• Zadní - Obj. č.: 9452.71 / 9452.95

Oddělovací mříž
pro psy
Obj. č.: 9412.14

Alarm
Obj. č.: 9471.N3

Dětská sedačka
“Romer Duo Plus Isofix”
9 - 18 kg
Obj. č.: 9448.15

Dětská sedačka
“Kiddy life”

9 - 36 kg
Obj. č.: 9648.F1
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PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ
Potřebujete vůz, který se plně přizpůsobí potřebám Vašim i Vaší rodiny?
Citroën Vám nabízí kompletní řadu doplňků, které Vám zpříjemní život.
Přeprava zavazadel, lyží nebo kol se pro Vás stane hračkou.
Zvyšte možnosti funkčního využití Vašeho vozu!

Nosič kola
na střešní tyče
(Výrobek bez vyobrazení.)
• Ocelový - Obj. č.: 9615.12
• Hliníkový - Obj. č.: 9615.13

Nosič kol na kouli tažného zařízení (1) (2)
4 kola - Obj. č.: 9416.F6

(1) Ilustrativní dekorace na fotografii
není součástí dodávky.

(2) Nutné doplnit držákem RZ
s elektrickým propojením.



STŘEŠNÍ TYČE TYPU “RYCHLÁ MONTÁŽ“ PRO C5

Příčné střešní tyče
C5 - Obj. č.: 9416.AV

Nosič lyží (1)
• na 2 páry - Obj. č.: 9416.54 (2)
• na 4 páry - Obj. č.: 9416.55 (2) / 9615.14 (3)
• na 6 párů - Obj. č.: 9615.15 (3)

(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.
(2) Nutné zakoupit adaptační sadu - Obj. č.: 9617.79
(3) Nutné zakoupit adaptační sadu - Obj. č.: 9615.16 Příčné střešní tyče

na podélné střešní tyče
C5 Tourer - Obj. č.: 9416.AW

Zbavit Vás všech omezení: to je cílem střešních tyčí typu "RYCHLÁ MONTÁŽ",
vytvořených vývojáři CITROËN.
Jejich připevnění, uzamčení i odemčení se provádí naprosto jednoduše. Ve svých
harmonických tvarech spojují estetiku a bezpečnost.
Jsou elegantní, lze na ně umístit nosiče kol, lyží nebo střešní box, přitom jsou zachovány
krásné linie a styl Vašeho vozu Citroën C5.
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Střešní box

• Krátký, 280 l - Obj. č.: 9459.59

Tažné zařízení s koulí
ve tvaru labutího krku (1)

• C5 - Obj. č.: 9427.CV
• C5 Tourer - Obj. č.: 9427.CX

(1) Je třeba doplnit, podle taženého přívěsu,
kabelovým svazkem 13 cest.

• Dlouhý, 370 l - Obj. č.: 9459.A4

340 l - Obj. č.: 9459.A3

430 l - Obj. č.: 9459.A5



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ S RUČNÍM ZASOUVÁNÍM

Citroën pro Vás vytvořil inovativní tažné zařízení s ručním zasouváním.
Jeho tvůrci kladli důraz především na bezpečnost jeho použití a maximální funkčnost.
Jednoduchým stiskem lze zasunout nebo vysunout kouli tažného zařízení podle Vaší
potřeby. Tento systém má mnoho předností: je Vám kdykoliv k dispozici, navíc je
diskrétní a zachovává linie Vašeho Citroënu C5.

Tažné zařízení
s ručním

zasouváním (1)
• C5 - Obj. č.: 9427.CW

• C5 Tourer - Obj. č.: 9427.CY

(1) Je třeba doplnit,podle
taženého přívěsu,kabelovým

svazkem 13 cest.
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STYLOVÁ VÝBAVA
Oblé křivky, ladné tvary... Originální design Citroënu C5 je patrný
na první pohled. Jak však skloubit design s účinnou ochranou interiéru?
Díky ochranným doplňkům Citroën.
Potahy sedadel, koberce, zástěrky... jejich design si Vás rychle podmaní.

Kovralový koberec
zavazadlového
prostoru
C5 - Obj. č.: 9464.CN



Potahy sedadel
“Kuïno“ (1)

Velur

Potahy sedadel
“Noonu“ (1)
Tkanina

(1) Potahy typu “RYCHLÁ MONTÁŽ“, kompatibilní s bočními airbagy.
Informujte se u svého prodejce.

Průsvitná
ochranná páska

Obj. č.: 9424.G9 / 9424.F2
Vana na dno
zavazadlového
prostoru

• C5 - Obj. č.: 9424.A7
• C5 Tourer - Obj. č.: 9424.G4
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Chrániče prahů předních dveří
Obj. č.: 9400.JN

Tvarované zástěrky
Přední

Obj. č.: 9403.61

Tvarované
zástěrky
Zadní
• C5
Obj. č.: 9403.62
• C5 Tourer
Obj. č.: 9403.63



9403.62

9403.63

KOBERCE
Účinná ochrana proti opotřebení a nečistotám
vozu. Koberce CITROËN byly navrženy tak,
aby se dokonale přizpůsobily specifickým tvarům
podlahy Vašeho vozu. Díky své přilnavosti
přispívají k větší bezpečnosti při řízení.
Jejich originální design se dokonale skloubí
s celkovou koncepcí Vašeho Citroënu C5.

Tvarované koberce
“En forme“ (1)
Obj. č.: 9464.Y7

Textilní koberce
“Surfing“ (1)
Obj. č.: 9464.Y9

Textilní koberce
“Reflex“ (1)
Obj. č.: 9464.CP

Kovralové koberce
“Optimat“ (1)
Obj. č.: 9464.CE

Pryžové
koberce (1)

Obj. č.: 9464.YC

(1) Vrstvení koberců
je přísně zakázáno.
Před nákupem se
o jejich správném
použití informujte
u svého prodejce.
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INOVACE V PRAXI
Váš Citroën C5 je více než jen 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
získáte u svého prodejce Citroën.

USB BOX (1) (2)

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.

Přenosná
video souprava
Obj. č.: 9702.FV / 9702.FW

Modul Hi-Fi
Obj. č.: 9711.GG



Aktualizace mapových podkladů
pro zařízení z výroby Navidrive / My Way (1)
Nezbytná pro možnost využívat nejnovější informace
o síti evropských a mezinárodních silnic.
(1) Vybavení vysoké technologické úrovně vyžadující
doporučení Vašeho prodejce.

Handsfree sada PARROT

Informace o kompletní nabídce získáte u svého prodejce Citroën.

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 Citroën.



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. - Červenec 2010

www.citroen.cz


