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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.
Doplňky CItRoËn navržené speciálně pro váš nový vůz CItRoËn
C4 PICasso odpovídají přísným požadavkům na kvalitu,
spolehlivost a bezpečnost.
Doplňky jsou do posledního detailu přizpůsobené stylu
a technologii vašeho vozidla a zaručují vám
vysokou úroveň kvality a výkonu.
Důvěřujte značce CItRoËn a přizpůsobte
svůj nový vůz CItRoËn C4 PICasso vašemu vkusu a vašim
potřebám.
Je to tak jednoduché.

04 STYL

OTÁZKA STYLU
vy jste jedineční a váš nový CItRoËn C4 PICasso
také. se širokou škálou originálních doplňků si vytvoříte
vůz dle vašeho stylu. Kreativní nebo klasické, doplňky
zdůrazní vaši osobnost.

Chrániče prahů
předních a zadních dveří
s hologramem
obj. č. : 1609690480

Hliníkové chrániče prahů
předních dveří
obj. č. : 1607556380

RÁFKY
spojení bezpečnosti s estetikou.
Pokud se vám tato rovnice zdá
být složitá, CItRoËn vám díky
své nabídce ráfků z lehké slitiny
poskytuje řešení.
Ráfky byly podrobeny náročným
testům a jsou vyvinuty v souladu
se specifickými vlastnostmi vašeho
vozidla. Jejich dynamické linie
dodají vašemu vozu CItRoËn
C4 PICasso osobitý styl.

Středové krytky

Informujte se u svého prodejce.

Ráfek EOLE (1)

Ráfek GARBIN (1)

Ráfek LEVANT (1)

Ráfek NOTOS (1)

Ráfek ZEPHYR (1)

16‘‘ kryty kol se
zabezpečením

Dvoubarevný, barva šedá Hephais / hliník
Z lehké slitiny 18’’
obj. č. : 96770905Zv

Z lehké slitiny 16’’
obj. č. : 96770897tW
(1) Dodává se bez šroubů a středové krytky.

Z lehké slitiny 16’’
obj. č. : 1609838280

Dvoubarevný, barva černá / hliník
Z lehké slitiny 17’’
obj. č. : 96770901Zv

Z lehké slitiny 17’’
obj. č. : 1607274580

sada 4 ks - obj. č. : 9406.l1

06 KOMFORT

V DUCHU ZEN
váš nový CItRoËn C4 PICasso
je důležitým zdrojem pohodlí.
Pohodlí v podobě bezpečného řízení
a ergonomických doplňků.

Chladicí a ohřívací box

16 litrů - 24 litrů
Informujte se u svého prodejce.

Deflektory dveří

obj. č. : 1609720580

Přenosný popelník
obj. č. : 7589.05

AROMATICKÉ OSVĚŽOVAČE
VZDUCHU

Ramínko na opěrku hlavy
obj. č. : 1607937780

a co kdybyste si pohodu v novém voze
CItRoËn C4 PICasso zpříjemnili
pomocí vůně? Jako součást ventilačního
systému vozu vám osvěžovače
vzduchu Citroën zpříjemní vaše dlouhé
cesty. Různé květinové nebo ovocné
vůně svedou všechny vaše smysly.
Příjemný způsob, jak jít s dobou.

Zvolte si náhradní náplně do osvěžovače
dle vlastního vkusu.
(vůně vanilka, tropické mango …).
Informujte se u svého prodejce.

Boční sluneční clony

pro okna zadních dveří - obj. č.: 1609507780
pro pevná boční okna - obj. č.: 1609507980

Sluneční clona na zadní okno
obj. č. : 1609507580

08 BEZPEČNOST

ZCELA V BEZPEČÍ
vaše bezpečnost je naše priorita. Pro zajištění
větší bezpečnosti vaší i vašich cestujícíh
společnost CItRoËn vyvinula s využitím
špičkových technologií širokou škálu doplňků.
alarmy i parkovací asistenty jsou promyšleny
do největších detailů tak, abyste se na ně
mohli kdykoliv spolehnout a užívali si tak
bezstarostnou jízdu.

Parkovací asistent

přední - obj. č.: 1610279180
zadní - obj. č.: 1610279280

Bezpečnostní šrouby kol

ocelové ráfky - obj. č.: 9607.R4
hliníkové ráfky - obj. č.: 1606922580

Sněhové řetězy
a protiskluzové návleky

Informujte se u svého prodejce.

Bezpečnostní sada
obj. č. : 9468.30

Přepravní box na zvířata

40 x 30 x 30 cm - obj. č. : 1607076080
60 x 42 x 42 cm - obj. č.: 1607076180

Bezpečnostní pás pro přepravu zvířat
obj. č.: 1607075980

DĚTSKÉ SEDAČKY
ti nejmenší si zaslouží naši největší
pozornost. Dětské sedačky Citroën
jsou bezpečné a pohodlné. Díky své
jednoduché montáži a používání
vám tito nezbytní pomocníci
usnadní život na cestách s dětmi.

Dětská sedačka Kiddy Comfort Pro
CITROËN
9 – 36 kg
obj. č. : 1606604580

Alarm proti vniknutí

Zahájení prodeje na konci roku 2013.
Informujte se u svého prodejce.

Oddělovací mříž pro psy
obj. č.: 1609640980

10 PŘEPRAVA

PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ
Jelikož potřeby vaše i vaší rodiny
se mohou měnit, váš nový vůz
CItRoËn C4 PICasso se jim umí
přizpůsobit. široká nabídka funkčních
a ergonomických doplňků usnadní
přepravu vašich zavazadel a vybavení
pro volnočasové aktivity.

Nosič lyží/snowbordu na střešní tyče(1)
4 páry - obj. č. : 9615.14
6 párů - obj. č. : 9615.15

Nosič kola na střešní tyče(1)
hliníkový - obj. č. : 1607798880
ocelový - obj. č. : 1607798780

Hliníková zahrádka na střešní tyče(1)
obj. č. : 1608499380

Příčné střešní tyče

obj. č. : 1607440480

STŘEŠNÍ BOXY
Zavazadla, tašky, příslušenství všeho
druhu....střešní boxy vám nabízejí
možnost přepravy čehokoli, co
potřebujete mít při sobě na cestách.
Díky své jednoduché manipulaci,
montáži a využití uspokojí všechny
milovníky cestování. vyražte tam,
kam potřebujete, zcela bez starostí.

Nosič kol na tažné zařízení(1) (2)
2 kola - obj. č.: 1607018380
3 kola - obj. č.: 1607798980

Střešní box na střešní tyče
Informujte se u svého prodejce.

Tažné zařízení s koulí demontovatelnou
bez nářadí (2)
obj. č. : 1606526380

Tažné zařízení s koulí ve tvaru
labutího krku (2)
obj. č. : 1606526280

(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.
(2) nutno dle typu vozidla zakoupit elektrický kabelový svazek. Informujte se u svého prodejce.

12 OCHRANA

JAKO PRVNÍ DEN
Kompaktní, moderní a elegantní, váš nový
CItRoËn C4 PICasso vás upoutá na první pohled.
ochranné doplňky od společnosti CItRoËn vám
pomohou zachovat původní krásu interiéru i exteriéru.

Ochranná plachta

obj.č.: 9985.28

Ochranné pásky průhledné
sada pro přední a zadní nárazník.
obj. č.: 1609871580

Chránič prahu
zavazadlového prostoru
obj. č.: 1609543280

VANA DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

Vana z expandované pěny
do zavazadlového prostoru(1)

Koberec do zavazadlového prostoru

Chraňte originální koberec
pomocí této protiskluzové vany do
zavazadlového prostoru. Je plně
uzpůsobená přepravě materiálu nebo
předmětů, které by mohly koberec
ušpinit nebo trvale poškodit. Díky
jednoduché montáži tohoto doplňku
jste připraveni vyjet téměř okamžitě.

standardní, vyšší dno podlahy - obj. č.: 1609494980

standardní, vyšší dno - obj. č.: 1609373280
verze vozu s dvojitou podlahou,
spodní dno - obj. č.: 1609697580

Oboustranná vana do
zavazadlového prostoru

Zarážky do zavazadlového prostoru(1)

Síť do zavazadlového prostoru(1)

verze vozu s dvojitou podlahou,
spodní dno - obj. č.: 1609240880

obj. č.: 9414.ee
nutno dokoupit koberec do zavazadlového prostoru.
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.

obj. č.: 7568.Ft

14 OCHRANA

Tvarované koberce(1)

obj. č.: 1609399180

Tvarované koberce Eco

obj. č.: 1609399380

Prošívané textilní koberce(1)
obj. č.: 1609378880

Tvarované pryžové koberce (1)
obj. č.: 1609398380

Klasické pryžové koberce
obj. č.: 1609397980

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

KOBERCE
Účinná ochrana proti opotřebení
a nečistotám ve voze. Koberce
CItRoËn byly navrženy tak, aby se
dokonale přizpůsobily specifickým
tvarům podlahy vašeho vozidla.
snadno se používají a jsou pevné
a odolné. Díky své přilnavosti přispívají
k pohodlí a větší bezpečnosti při řízení
a jejich originální design je skvěle
sklouben s celkovou
koncepcí.

Boční ochranné lišty
obj. č.: 1609668880

Stylové zástěrky

přední - obj. č.: 1608924180
zadní - obj. č.: 1608924280

Potahy sedadel SUN (2)

tkanina/textilie potažená polyuretanem
Informujte se u svého prodejce.

Velurové koberce(1)
obj. č.: 1609371380

(2) snadná instalace. Informujte se u svého prodejce.

Potahy sedadel MOON (2)

Černá tkanina
Informujte se u svého prodejce.

16 MULTIMÉDIA

INOVACE V PRAXI
váš nový CItRoËn C4 PICasso je více
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.

Držák pro multimédia(1)
obj. č.: 9473.Z1

Přenosná video souprava
Informujte se u svého prodejce.

Systém zobrazující rychlost
na přední sklo
obj. č.: 1606475080

Navigační systémy

Informujte se u svého prodejce.

CITROËN wIFI ON BOARD
svět zůstává během vašich cest na
dosah kliknutí pro všechny cestující
díky modulu Wi-Fi. Přenosné počítače,
notebooky, hrací konzole, přehrávače
multimédií mohou být používány
současně. Prodává se bez předplatného.
Modul Wi-Fi funguje se specifickou sIM
kartou 3G/3G+ pro připojení k internetu,
kterou obdržíte od svého operátora.

Modul wiFi (1)

Informujte se u svého prodejce.
obj. č.: 9702.Gv

Držák pro mobilní telefony(1)

smartphone - obj. č.: 1608578780
univerzální telefon - obj. č.: 1608578880

CD přehrávač(1)

obj. č.: 16107849ZD
(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.
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KATALOg PŘÍSLUŠENSTVÍ
naši nabídku doplňků naleznete zde v tabulce.
veškeré doplňující informace získáte od svého prodejce nebo na
naší stránce www.citroen.cz

STYL

Označení
Fotografie
Středové krytky barva bílá Banquise (sada 4 ks)
Středové krytky barva černá lesklá (sada 4 ks)
Nerezové chrániče prahů předních a zadních dvěří
–
Hliníkové chrániče prahů předních dveří
Chrániče prahů předních dveří s hologramem
16‘‘ kryty kol se zabezpečením(sada 4 ks)
Hlavice řadicí páky
–
Ráfek AQUILLON 17‘‘**
–
Ráfek EOLE 18’’ dvoubarevný barva šedá Hephais / hliník
Ráfek gARBIN 16’’
Ráfek LEVANT 17’
Ráfek NOTOS 16’
Ráfek ZEPHYR 17’ dvoubarevný barva černá / hliník

KOMFORT

Obj. č. výrobku Strana
9406.H8
5
9406.H6
5
1610796680
–
1607556380
4
1609690480
4
9406.L1
5
*
–
96770903ZV
–
96770905ZV
5
1609838280
5
1607274580
5
96770897TW
5
96770901ZV
5

Označení
Fotografie Obj. č. výrobku Strana
Zapalovač
– 8227.96
–
7589.05
6
Přenosný popelník
1607937780
7
Ramínko na opěrku hlavy
1609720580
6
Deflektory dveří
Přenosný osvěžovač vzduchu barva černá matná
– 1607693080
–
*
7
Náhradní náplně do aromatického osvěžovače vzduchu
Chladicí a ohřívací box - 16 litrů
– 9456.03
–
Chladicí a ohřívací box - 24 litrů, 12 V - 230 V
– 1606666780
–
1607002980
6
Chladicí a ohřívací box - 24 litrů, 12 V
1609507580
7
Sluneční clona na zadní okno
Sluneční clona na zadní okno**
– 1609507680
–
1609507980
7
Boční sluneční clony (pro pevná boční okna)
Boční sluneční clony (pro pevná boční okna)**
– 1609508080
–
1609507780
7
Boční sluneční clony (pro okna zadních dveří)
Boční sluneční clony (pro okna zadních dveří)**
– 1609507880
–

BEZPEČNOST
Označení
Zadní parkovací asistent
Přední parkovací asistent
Alarm proti vniknutí
Bezpečnostní šrouby - hliníkové ráfky
Bezpečnostní šrouby - ocelové ráfky
Přepravní box na zvířata 40 x 30 x 30 cm
Přepravní box na zvířata 60 x 42 x 42 cm
Bezpečnostní pás pro přepravu zvířat
Sněhové řetězy
Ukotvení ISOFIX pro dětskou sedačku Baby P2C MIDI
Protiskluzové návleky
Oddělovací mříž pro psy
Oddělovací mříž pro psy**
Sada mlhových světel
Bezpečnostní sada
Dětská sedačka Baby Safe
Dětská sedačka Baby P2C MIDI
Dětská sedačka Kiddy Comfort Pro CITROËN
Dětská sedačka Kidfix
Dětská sedačka Romer Duo

Fotografie Obj. č. výrobku Strana
1610279280
8
1610279180
8
*
9
1606922580
8
– 9607.R4
–
– 1607076080
–
1607076180
8
1607075980
8
*
8
– 1610864180
–
*
8
1609640980
9
– 1609641080
–
– 1609712680
–
9468.30
8
– 1608847380
–
– 1610863980
–
1606604580
9
– 1608847880
–
– 1608847680
–

PŘEPRAVA
Označení
Tažné zařízení s koulí ve tvaru labutího krku
Tažné zařízení s koulí demontovatelnou bez nářadí
Příčné střešní tyče
Příčné střešní tyče**
Střešní box krátký (330 l)
Střešní box dlouhý (420 l)
Střešní box střední (420 l)
Skládací střešní box krátký (340 l)
Skládací střešní box dlouhý (300 l)
El. svazek k tažnému zařízení 13 cest
El. svazek k tažnému zařízení 7 cest
Hliníková zahrádka na střešní tyče
Transformační sada na užitkový vůz
Transformační sada na užitkový vůz**
Nosič lyží/snowbordu na střešní tyče - 4 páry

Fotografie Obj. č. výrobku Strana
1606526280
11
1606526380
11
1607440480
10
– 1607440380
–
– 1609665680
–
1609665880
11
– 1609665780
–
– 9459.K1
–
– 9459.K2
–
– 1609829380
–
– 1609829480
–
1608499380
10
– *
–
– *
–
9615.14
10

PŘEPRAVA (pokračování)
Označení
Nosič lyží/snowbordu na střešní tyče - 6 párů
Nosič kol na tažné zařízení - 2 kola
Nosič kol na tažné zařízení - 3 kola
Nosič kol na tažné zařízení (nosná deska) - 2 kola
Nosič kol na tažné zařízení (nosná deska) - 3 kola
Nosič kola na střešní tyče - ocel
Nosič kola na střešní tyče - hliník

OCHRANA (pokračování)
Fotografie Obj. č. výrobku Strana
– 9615.15
–
– 9615.08
–
9615.09
11
– 1607018380
–
1607798980
11
– 1607798780
–
1607798880
10

OCHRANA
Označení
Fotografie
Vana z expandované pěny do zavazadlového prostoru (standardní)
Vana z expandované pěny do zavazadlového prostoru**
–
Oboustranná vana do zavazadlového prostoru (spodní dno)
Vana do zavazadlového prostoru tvarovaná za tepla**
–
Boční ochranné lišty
Boční ochranné lišty**
–
Ochranné pásky průhledné
Ochranné pásky průhledné**
–
Stylové zástěrky zadní
Stylové zástěrky zadní**
–
Stylové zástěrky přední
Zarážky do zavazadlového prostoru
Síť zavazadlového prostoru
Ochranná plachta
Ochranný potah na zadní sedadlo
–
Ochranný potah zavazadlového prostoru
–
Potahy sedadel MOON
Potahy sedadel MOON (3. řada)**
–
Potahy sedadel SUN
Chránič prahu zavazadlového prostoru
Chránič prahu zavazadlového prostoru**
–
Koberec do zavazadlového prostoru**
–
Koberec do zavazadlového prostoru (spodní dno podlahy) –
Koberec do zavazadlového prostoru (standardní)
Pryžové koberce klasické
Pryžové koberce klasické**
–
Tvarované koberce - Eco
Tvarované koberce - Eco**
–

Obj. č. výrobku Strana
1609494980
13
1609495180
–
1609240880
13
1609837780
–
1609668880
15
1609668980
–
1609871580
12
1609871680
–
1608924280
15
1608924380
–
1608924180
15
9414.EE
13
7568.FT
13
9985.28
12
1607075880
–
1607075780
–
*
15
1609658380
–
*
15
1609543280
12
1609543380
–
1609373480
–
1609373280
–
1609697580
13
1609397980
14
1609398180
–
1609399380
14
1609399480
–

Označení
Tvarované koberce
Tvarované koberce**
Tvarované pryžové koberce
Tvarované pryžové koberce**
Prošívané textilní koberce
Prošívané textilní koberce**
Prošívané textilní koberce (3. řada)**
Velurové koberce
Velurové koberce**
Velurové koberce (3. řada)**

Fotografie Obj. č. výrobku Strana
1609399180
14
– 1609399280
–
1609398380
14
– 1609398580
–
1609378880
14
– 1609379080
–
– 1609379280
–
1609371380
15
– 1609372580
–
– 1609372380
–

MULTIMÉDIA
Označení
Fotografie Obj. č. výrobku Strana
1606475080
16
Systém zobrazující rychlost na přední sklo
9702.gV
17
Modul WiFi
Úchyt CITROËN pro držák mobilního telefonu
– 1608578680
–
Pouzdro pro iPhone 4/4S pro TETRAX
– 1610097580
–
Konvertor 12 V - 230 V + USB
– 1609709480
–
*
16
Navigační systémy
*
16
Přenosné video soupravy
16107849ZD
17
CD přehrávač
Rozbočka - 2 zásuvky pro příslušenství + 2 vstupy USB
– 1610000780
–
9473.Z1
16
Držák pro multimédia
1608578780
17
Univerzální držák s magnetickým klipem „Tetrax Xway“
Univerzální držák s magnetickým klipem „Tetrax geo“
– 1608578880
–
(–) Produkt není zobrazen v tomto katalogu.
(*) Informace o kompletní nabídce žádejte u svého prodejce.
(**) Příslušenství pro 7místný CItRoËn C4 PICasso.
®
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