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CITROËN C15•BERLINGO•JUMPY•JUMPER

Príslušenstvo
Ak ste sa rozhodli pre značku Citroën, vybrali ste si kvalitu, bezpečnosť
a estetiku.
Výberom príslušenstva značky Citroën poskytnete vášmu úžitkovému
vozidlu (C15, Berlingo, Jumpy, Jumper) tú najlepšiu výbavu.
Doplnky značky Citroën špeciálne vyvinuté pre úžitkové vozidlá
vám poskytnú najvyššiu bezpečnosť. Ich spoľahlivosť je zárukou
vašej spokojnosti.
Pomocou príslušenstva značky Citroën môžete vyjadriť vašu kreativitu
a z úžitkového vozidla vytvoriť jedinečný model. Široká škála doplnkov
vám umožní dať vozidlu osobitý štýl a naviac sa v ňom budete cítiť
aj na cestách „ako doma“.
Príslušenstvo značky Citroën vám pomôže prispôsobiť úžitkové vozidlo
vašim potrebám, či už pracovným alebo súkromným.Vďaka doplnkom
značky Citroën budete môcť zabezpečiť lepšiu prepravu, lepšie sa
orientovať a cestovať v maximálnej pohode.
Vybavte svoje vozidlo podľa vlastných predstáv pomocou doplnkov
značky Citroën a spojte príjemné s užitočným!

CITROËN C15•BERLINGO•JUMPY•JUMPER

(1) Jumper od OPR 10797
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Na váš
obraz…

1
2

Z

Z vášho úžitkového vozidla ľahko vytvoríte jedinečný model,
ktorý odráža váš vkus a vašu osobnosť. Príslušenstvo značky
Citroën vám umožní vyjadriť svoju kreativitu a vybrať si
doplnkovú výbavu, ktorá vám vyhovuje z hľadiska
technologickej a estetickej úrovne. Spoľahlivosť a kvalita
originálneho príslušenstva sa stanú pre vás nevyhnutnosťou.
O ponúkanom príslušenstve sa poraďte so svojím predajcom.

1 Jumper

3 Jumper

5 C15 / Berlingo / Jumpy 2

Poťah na lavicu «Lombo»

Poťahy «Lombo»

Poťahy «Kentia»

2-miestna • ref. č.: 9429.FZ

Sedadlo vodiča • ref. č.: 9429.FY
Predné sedadlo spolujazdca • ref. č.: 9429.JZ

Rôzne referenčné čísla podľa jednotlivých
vozidiel.
Poraďte sa so svojím predajcom.

2 Všetky úžitkové vozidlá

4 Berlingo 1 / Jumpy 1

Minibar

Poťahy na sedadlo a na lavicu «Diango 2»

• ref. č.: 9456.03

Rôzne referenčné čísla podľa jednotlivých
vozidiel a verzií.
Poraďte sa so svojím predajcom.

4

6 Jumpy 2

Poťahy na sedadlo a na lavicu «Jumbo»
Rôzne referenčné čísla podľa jednotlivých
verzií.
Poraďte sa so svojím predajcom.

Navigácia a komunikácia

Butik

Štýl Citroën

6

3 4
5

POŤAHY ŠITÉ NA MIERU
Poťahy značky Citroën sú šité
na mieru a sú rýchlo montovateľné.
Chránia sedadlá a opierky vášho
vozidla pred špinou, prachom,
odretím a vyblednutím farby na
svetle. Sú odolné voči ohňu, čo
je dôležitý bezpečnostný aspekt.
Kvalitné látky v jemných odtieňoch
a dokonalé vypracovanie robia
poťahy príjemné na dotyk a pohľad.
Poťahy možno prať v práčke, ich
údržba je jednoduchá a dlhá
životnosť zaručená.

7
7 Jumpy 2

Poťahy na sedadlo a na lavicu «Vivia»
Rôzne referenčné čísla podľa jednotlivých verzií.
Poraďte sa so svojím predajcom.

(1) Pre vozidlá vyrobené od 4. júna 2000
(2) Pre vozidlá vyrobené do
4. decembra 2000

8 Berlingo 1 / Jumpy

Súprava na elektrické otváranie a zatváranie okien
• ref. č.: 9450.02 (1)
Adaptačná sada Berlingo 1
• ref. č.: 9450.21 (1)
Adaptačná sada Jumpy
• ref. č.: 9450.27 (2)
5

8
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11
9 12

PODLAHOVÉ KOBERCE 3D
Podlahové koberce 3D „šité na
mieru“ sú dokonale prispôsobené
vozidlu. Sú vyrobené z nepremokavých vlákien zo 100 % polyesteru.
Jednoducho sa uložia a ľahko sa
udržiavajú. Podlahové koberce 3D
na strane vodiča posilňujú ozdobné lemy z polyamidu.V porovnaní
s tradičnými rovnými kobercami
zabezpečujú vysoký komfort.

10 13

9 Berlingo

11 Jumpy 2

13 Jumper

Podlahové koberce «3D» (1)

Predný gumený podlahový koberec (1)

Predný gumený podlahový koberec (1)

Model na fotografii: Berlingo 2
Sada predných kobercov • ref. č.: 9464.YL
Sada predných aj zadných kobercov
• ref. č.: 9464.YK
Iný model: Berlingo 1
Sada predných kobercov • ref. č.: 9464.N4

• ref. č. 9464.N9
Jumpy 1 • ref. č.: 9464.C3

• ref. č.: 9464.X4

10 Jumper

Plstený podlahový koberec «Surfing» (1)

12 Berlingo

14 Berlingo 1 a 2

Sada 2 predných gumených
podlahových koberecov (1)

Stredová lakťová opierka
s odkladacím priestorom

• ref. č.: 9464.YF

• ref. č.: 9440.14

Predný • ref. č.: 9464.X2
6
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14

15 C15

Štýl Citroën

15

17
18

16

19

17 Berlingo / Jumpy

19 Berlingo 1 a 2 / Jumpy

Predná podlahová vanička

Tabuľka na písanie

Ochranná lišta prahu dvier

Sada 2 kusov
• ref. č.: ZC 9 877 179 U

• ref. č.: 9459.16

Model na fotografii: Berlingo
• ref. č.: 9400.74
Iný model: Jumpy
• ref. č.: 9400.09

18 Berlingo / Jumpy
16 Jumpy

Predný plstený podlahový koberec
«Surfing» (1)
• ref. č.: 9464.P2

Spojlery na bočné dvere
Rôzne referenčné čísla podľa jednotlivých
verzií a modelov.
Poraďte sa so svojím predajcom.

7

(1) Ukladanie kobercov na seba je prísne
zakázané. O správnom používaní kobercov
sa pred každým nákupom poraďte so svojím
predajcom.
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Vnútorný priestor

I

Interiér úžitkových vozidiel je špeciálne vyvinutý tak,
aby umožňoval jednoduchú prepravu materiálu a tovaru.
Funkčnosť a harmónia vnútorného priestoru vozidla
vytvárajú úspešné spojenie príjemného s užitočným.
O ponúkaných doplnkoch sa poraďte so svojím
predajcom, aby ste spoznali kompletnú ponuku.

1 C15

Plastový ochranný kryt
Poraďte sa so svojím predajcom.

2 C15

Drevený ochranný kryt
• ref. č.: 9414.73

8
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3
4

1

5

2

6

VNÚTORNÉ
OCHRANNÉ KRYTY
Vnútorné ochranné kryty
(z dreva alebo plastov) značky
Citroën pokrývajú nákladnú časť
vozidla (podlahu, kryty kolies...),
aby ju chránili proti nárazom,
špine a ryhám.Tieto doplnky sa
ľahko udržiavajú, rýchlo sa
namontujú a prispievajú k dlhej
životnosti kabíny a zariadenia
vášho vozidla.

3 Berlingo

5 Jumpy

Plastový ochranný kryt

Plastový ochranný kryt

Poraďte sa so svojím predajcom.

Poraďte sa so svojím predajcom.

4 Berlingo

6 Jumpy / Jumper

Drevený ochranný kryt

Drevený ochranný kryt

Poraďte sa so svojím predajcom.

Poraďte sa so svojím predajcom.
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8
7

DELIACA PRIEČKA
Deliaca priečka umožňuje úplne oddeliť kabínu od nákladnej
časti a zabraňuje kolíznym situáciám pre vodiča a spolujazdca.
Osobitne sa odporúča pre všetkých, ktorí svoje vozidlo upravili
na pojazdnú dielňu alebo v ňom prepravujú malé zvieratá.
Na údržbu tohto doplnku, ktorý je vyhotovený z odolných
materiálov, stačí čistiaci prostriedok na okná.

7 C15 / Berlingo

9 Berlingo 2

Deliaca priečka s mriežkou

Obloženie krytov kolies

Poraďte sa so svojím predajcom.

Berlingo s 1 BPD (1) • ref. č.: 9414.90
Berlingo s 2 BPD (1) • ref. č.: 9414.72

8 Berlingo

Deliaca priečka z preskleného polyesteru
Berlingo bez BPD (1), s 1 BPD (1), s 2 BPD (1)
• ref. č.: 9457.29
C15 • ref. č.: ZC 9 867 749 U

10

10 Berlingo

Gumený koberec do nákladnej časti
Berlingo bez BPD (1) • ref. č.: 7568.Q1
Berlingo s 1 BPD (1) • ref. č.: 7568.Z6

Navigácia a komunikácia

Butik

9 11

13

10

14

12

11 C15

Gumený koberec do batožinového
priestoru

13 C15

Vanička na dno batožinového priestoru
• ref. č.: ZC 9 877 132 U

• ref. č.: 9464.R5
12 C15 / Berlingo / Jumpy

Vybavenie nákladnej časti
C15 • ref. č.: 9414.89
Berlingo 1 a 2 / Jumpy • ref. č.: 9414.88

Štýl Citroën

14 Berlingo

Posuvná nakladacia plošina
Maximálne zaťaženie: 400 kg
• ref. č.: 9459.41

(1) BPD: Bočné posuvné dvere
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Ovládnutá
sila
1
2

Š

Škála nosičov značky Citroën vám ponúka riešenia na
uskladnenie alebo prepravu tovaru dokonale prispôsobené
vašim potrebám. Odkladací priestor je optimalizovaný, montáž
a nakladanie je jednoduché. Čo je najdôležitejšie, dôraz sa kladie
na bezpečnosť pri preprave tovaru.
O ponúkaných doplnkoch sa poraďte so svojím predajcom,
aby ste spoznali kompletnú ponuku.

1 Berlingo

3 Jumpy

Nakladací valček

Záhradka

• ref. č.: 9416.36 (1)

• ref. č.: 9616.G5
• ref. č.: 9616.N1

4 Berlingo

2 Jumpy / Jumper

Záhradka

Nakladací valček
Poraďte sa so svojím predajcom.

12

• ref. č.: 9416.67 (dlhá)
• ref. č.: 9416.68 (krátka)

Navigácia a komunikácia

Butik

ZÁHRADKA
Strešná záhradka vám umožní
prepravovať až 150 kg dodatočného nákladu. Doprajte si tento
doplnok na úplne bezpečnú
prepravu dlhých a/alebo
objemných nákladov.
Tento výrobok, homologizovaný
výrobcom, spĺňa osobitne
náročné kritériá pevnosti.

5 Berlingo

7 C15

Štýl Citroën

3

6

4
5

7
8

8 Jumpy / Jumper

Univerzálny strešný nosič

Krátka záhradka

Univerzálny strešný nosič

• ref. č.: 9416.32

• ref. č.: ZC 9 867 604 U

Jumpy • ref. č.: 9616.G7
Jumper • ref. č.: 9416.A9

Dlhá záhradka
• ref. č.: ZC 9 867 685 U

Záhradka C15 entreprise
6 Jumper

• ref. č.: 9416.20

Záhradka
Poraďte sa so svojím predajcom.
(1) Zakázané pre vozidlá s výklopnými dverami.
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10 12
9

9 Všetky úžitkové vozidlá

11 13

12 Všetky úžitkové vozidlá

14 C15

Spätné zrkadlo

Závesná vidlica (1)

Ťažné zariadenie

• ref. č.: 9453.11

• ref. č.: 9627.Y2

Poraďte sa so svojím predajcom.

10 Všetky úžitkové vozidlá

Fixný hák US (1)
• ref. č.: 9627.CL

13 Všetky úžitkové vozidlá

Fixný hák s dvojitou funkciou (1)
• ref. č.: 9627.CK

11 Jumpy

Rebrík
• ref. č.: 9616.H7
14

15 Jumpy

Ťažné zariadenie
Poraďte sa so svojím predajcom.
Jumpy 2
Schodík • ref. č : 9427.JB

Navigácia a komunikácia

Butik
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14

15
16

16 Jumper

ŤAŽNÉ ZARIADENIA
Ťažné zariadenia predstavujú základné bezpečnostné prvky vozidla.
Skúšky pevnosti, vykonané v našich
dielňach, zaručujú použitie bez
rizika poškodenia podvozku alebo
náhleho samovoľného odpojenia
ťažného zariadenia.
Ťažné zariadenie je špeciálne
vyvinuté pre vaše vozidlo a bude
pre vás cenným pomocníkom na
úplne bezpečné pripojenie prívesu.

18 Berlingo

Ťažné zariadenie

Ťažné zariadenie

Poraďte sa so svojím predajcom.

Poraďte sa so svojím predajcom.

17 Berlingo

Ťažné zariadenie
Poraďte sa so svojím predajcom.

15

17
18

(1) Montuje sa na ťažné zariadenie
s guľovým čapom ISO.
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Nákladná časť
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Bezpečnosť

Pokojná
myseľ

V

Vzhľadom na to, že vaše vozidlo priťahuje pozornosť, chrániť ho znamená
prispieť k vášmu pokoju. Či už ide o ochranu interiéru (mechanická ochrana
proti odcudzeniu vozidla...) alebo exteriéru (bezpečnostné skrutky proti
odcudzeniu kolesa...), o viditeľnú ochranu (ochranné mriežky okien...) alebo
zabudovanú ochranu (bezpečnostné alarmy...), tieto doplnky boli vyvinuté na
zabezpečenie vášho vozidla proti krádeži a vlámaniu.
O ponúkanom príslušenstve sa poraďte so svojím predajcom,
aby ste spoznali kompletnú ponuku.

1 Berlingo / Jumpy

Sada diaľkovo riadenej
elektronickej ochrany
Trojdverové vozidlo • ref. č : 9450.03
Štvordverové vozidlo • ref. č : 9450.04
Adaptačná dada Berlingo
• ref. č.: 9450.35
Adaptačná sada Jumpy
• ref. č.: 9450.36
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1

OCHRANNÁ SÚPRAVA
NA ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI
Chráňte cenný materiál, ktorý
uchovávate alebo prepravujete vo
vašom vozidle pomocou súpravy na
zvýšenie bezpečnosti. Presvedčí vás
jej užitočnosť a tiež rentabilita
investície (ak je vozidlo vybavené
touto bezpečnostnou súpravou,
môže byť poistka na vozidlo
v niektorých poisťovniach nižšia;
súpravu možno znovu použiť
v inom vozidle).

3
5

4

2

2 Všetky úžitkové vozidlá

Detekčný a vyhľadávací systém
odcudzených vozidiel „Traqueur” (1)

4 Všetky úžitkové vozidlá

Ochranná mriežka „proti vlámaniu”
Poraďte sa so svojím predajcom.

• ref. č.: 9690.03

3 Berlingo / Jumpy

Ochranná súprava na zvýšenie
bezpečnosti
Poraďte sa so svojím predajcom.

5 Jumpy 1

Ochranné postranné lišty
Kompletná sada
• ref. č. : 9614.L6
O jednotlivých dieloch sa poraďte so svojím
predajcom.
17

1) V spolupráci s poriadkovými silami

Kabína

Nákladná časť

Nosiče

Ochrana

Bezpečnosť

6

ZADNÁ DOSKA
Na ukrytie prepravovaného tovaru je určená zadná skladacia
doska z 3 častí, ktorá pretvorí zadnú časť kabíny na skutočný
úložný priestor.Tento spoľahlivý doplnok chráni pred zvedavými
pohľadmi, ľahko sa namontuje, je estetický a vytvára zvukovú
clonu proti rezonancii podlahy.

7
8

8 C15 / Berlingo

6 Berlingo

Skladacia zadná doska
• ref. č.: 9459.48

Mechanická ochrana proti odcudzeniu
vozidla blokujúca rýchlostnú páku
• ref. č.: 9471.88

7 C15 / Berlingo / Jumpy

Mechanická ochrana proti odcudzeniu
vozidla blokujúca volant
• ref. č.: 9471.A4

9 C15 / Jumpy

Ochranný kôš proti odcudzeniu
rezervného kolesa
C15 • ref. č.: 9405.24
Jumpy • ref. č.: 9405.25

(2)
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Každá nepozvaná návšteva si na vašom vozidle vyláme zuby,
pokiaľ je vaše vozidlo chránené našim zámkom radiacej páky
Defend Lock.

12

Vďaka mimoriadne odolnému zámku je radiaca páka
ukotvená tak pevne, že pohyb s ňou je takmer nemožný.
A naviac u vozidiel vybavených zariadením Defend Lock
môžete počítať so zľavou na poistnom až 15 %.
Chráňte svoje vozidlo proti odcudzeniu, žiadajte Defend Lock!

11

9
10

10 Všetky úžitkové vozidlá

11 C15 / Berlingo / Jumpy

12 Všetky modely

Bezpečnostné skrutky proti
odcudzeniu kolesa

Bezpečnostný alarm proti vniknutiu do
vozidla a/alebo naštartovaniu vozidla

Mechanické zabezpečenie
proti krádeži DEFEND LOCK

Sada na 4 kolesá
Poraďte sa so svojím predajcom.

Ponúkané modely TEXTON alebo META
Poraďte sa so svojím predajcom, aby ste
spoznali kompletnú ponuku alarmov vhodných
pre vaše vozidlo.

Na fotografii Berlingo
Pred kúpou sa poraďte s predajcom.

(2) Na volant s priemerom 350 až 400 mm
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Mať veci

1

pod kontrolou!

V

Vaša ochrana je prvoradá. Na zabezpečenie vašej bezpečnosti
a bezpečnosti vašich spolujazdcov a vozidla vyvinul Citroën
širokú škálu high-tech výbavy. Alarm vozidla, sada hmlových
svetiel, radar cúvania…, každý detail je premyslený tak,
aby zaručil bezpečnú a pokojnú jazdu. O ponúkaných doplnkoch
sa poraďte so svojím predajcom, aby ste spoznali kompletnú
ponuku.

1 Berlingo / Jumpy

Sada hmlových svetiel
Poraďte sa so svojím predajcom.

2 Všetky úžitkové vozidlá

Hasiaci prístroj
• ref. č.: ZC 9 885 099 U

20
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6

2 4

NALIEHAVÉ BRZDENIE
V prípade náhleho zastavenia optické výstražné zariadenie brzdenia
automaticky zapne výstražné svetlá, a tak upozorní vozidlá, ktoré sa
nachádzajú za vami, na vaše prudké zabrzdenie.Tento bezpečnostný
systém znižuje riziko reťazovej kolízie až o 50 %.

7
8

3
3 C15 / Berlingo / Jumpy

Optické výstražné zariadenie
naliehavého brzdenia

5
5 C15 / Berlingo / Jumpy

7 Berlingo / Jumpy / Jumper

Zásterky

Radar cúvania

Poraďte sa so svojím predajcom.

Poraďte sa so svojím predajcom.

Poraďte sa so svojím predajcom.

4 Všetky úžitkové vozidlá

Sada náhradných žiaroviek
Poraďte sa so svojím predajcom.

6 C15 / Berlingo / Jumpy

8 Všetky úžitkové vozidlá

Ochranný kryt pod motor

Snehové reťaze

Poraďte sa s vašim predajcom.

Poraďte sa so svojím predajcom.
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Bezpečnosť

Zostaňte

v spojení!

T

Trvalým cieľom značky Citroën je poskytovať technologické
výdobytky a vytvárať podmienky na príjemnú a pohodlnú jazdu.
Či ide o audiotechniku, zariadenia na telefón, alebo nové navigačné
systémy, vaše vozidlo nadobudne nové možnosti a stane sa z neho
viac ako obyčajné úžitkové vozidlo.
O všetkých ponúkaných doplnkoch sa poraďte so svojím predajcom,
aby ste spoznali kompletnú ponuku.

1

NAVIGAČNÉ SYSTÉMY
Fixné a prenosné navigačné systémy vám budú z hľadiska
jednoduchosti používania cenným pomocníkom na vašich
cestách. Môžete sa dať viesť obrazom a hlasom. Už viac
nepotrebujete cestné mapy. Navigačné systémy vás spoľahlivo
dovedú k stanovenému cieľu a zbavia vás zbytočného stresu.
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Navigácia a komunikácia

Butik

Štýl Citroën

1 Berlingo 2 / Jumper 2

Konzola na navigačnú obrazovku
Berlingo 2 • ref. č.: 9477.YW
Jumper 2 • ref. č.: 9477.YX
2 Berlingo / Jumpy

Štýlový držiak telefónu
Poraďte sa so svojím predajcom.

3 Všetky úžitkové vozidlá

Sada voľné ruky (1)
Pre všetky známe značky mobilných
telefónov.
Poraďte sa so svojím predajcom.

2 6
3

7

4 Všetky úžitkové vozidlá

Fixný navigačný systém (2)
Poraďte sa so svojím predajcom,
aby ste spoznali kompletnú ponuku
navigačných systémov, ktoré ponúkajú
značky Blaupunkt, Clarion, Pioneer
a VDO Dayton

5 Všetky úžitkové vozidlá

Prenosný navigačný systém (3)
Systém „Garmin” možno prenášať
z jedného vozidla do druhého.
Je úsporný, praktický, viacúčelový
a je vybavený dotykovým displejom.
Poraďte sa so svojím predajcom.

6 Berlingo / Jumpy

Štandardný držiak telefónu
Poraďte sa so svojím predajcom.

4
7 Všetky úžitkové vozidlá

5

Autorádio s kazetovým
a CD prehrávačom
Poraďte sa so svojím predajcom,
ktorý vám predstaví kompletnú
ponuku autorádií značiek Blaupunkt.

(1) V štádiu homologizácie pre Jumper
(2) Aktualizácia pomocou kartografického CD
ROM-u Poraďte sa so svojím predajcom.
(3) Aktualizácia cez internet

23

Kabína

Nákladná časť

Nosiče

Ochrana

Bezpečnosť

Starostlivosť
1

Š

Škála prípravkov na údržbu značky Citroën bola špeciálne vyvinutá
a vyrobená tak, aby uspokojila špecifické potreby vášho úžitkového
vozidla.V pestrej palete od vody do ostrekovača po čistiacu sadu
na zimu, čistiaci prípravok na látky alebo chladiacu kvapalinu, určite
nájdete prípravok, ktorý potrebujete.Tieto prípravky boli vyvinuté
s cieľom zabezpečiť maximálnu účinnosť so zreteľom na ochranu
životného prostredia.

1 Čistič skiel
• ref. č.: 9980.G7
2 Čistiaca súprava na zimu
– Sprejový ochranný prostriedok na
gumu
– Sprejový odmrazovač predného skla
– Škrabka
– Hubka proti zaroseniu
• ref. č.: 9986.54

3 Čistiaci prostriedok na ošetrovanie

plastových častí
„Brillant fleuri”
• ref. č.: 9980.G5
4 Farebné spreje a perá na opravu karosérie
Poraďte sa so svojím predajcom.

5 Čistiaci prípravok na látky
• ref. č.: 9980.G4
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6 Chladiaca kvapalina
Poraďte sa so svojím predajcom.
7 Voda do ostrekovača
Poraďte sa so svojím predajcom.
8 Čistiaca sada
• ref. č.: 9981.01

Navigácia a komunikácia
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Butik

Štýl Citroën

7
6 8
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Štýl značky
Citroën

1
2

C

5

Citroën vám ponúka očarujúcu škálu miniatúrnych úžitkových
vozidiel. Či už ste zberateľom, obdivovateľom miniatúrnych
vozidiel, alebo máte jednoducho chuť urobiť si radosť, dajte
sa zlákať eleganciou týchto zmenšených kópií skutočných
vozidiel. O všetkých prezentovaných miniatúrach sa poraďte
so svojím predajcom, aby ste spoznali kompletnú ponuku.

1 Miniatúra

3 Miniatúra

5 Miniatúra

CITROËN C15 «RESEAU»

CITROËN BERLINGO Hasičské vozidlo

CITROËN BERLINGO «EDF-GDF »

1/43 – ELIGOR – Zamac
• ref. č.: AMC 0009 192

1/43 – NOREV – Zamac
• ref. č.: AMC 0009 158

1/43 – ELIGOR – Zamac
• ref. č.: AMC 0009 161

2 Miniatúra

6 Miniatúra

4 Miniatúra

CITROËN BERLINGO (1996)

CITROËN BERLINGO «ASSISTANCE»

CITROËN JUMPY

Biela – 1/43 – SUNSTAR – Zamac
• ref. č.: AMC 0009 176

1/43 – NOREV – Zamac
• ref. č.: AMC 0009 193

Šedá Fer
1/43 – NOREV – Zamac
• ref. č.: AMC 0008 821
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Butik

Štýl Citroën

6 7

3
4

8

10

9

Nový
r
Jumpe

7 Miniatúra

9 Miniatúra

10 Miniatúra

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPY

NOVÝ CITROËN JUMPER

Červená Lucifer
1/43 – NOREV – Zamac
• ref. č.: AMC 0008 822

Šedá Fer – Červená Lucifer – Modrá
3 palcové NOREV – Zamac
• ref. č.: AMC 0008 823

Červená Tiziano
1/43 – NOREV – Zamac
V predaji od júla 2006.
Poraďte sa so svojím predajcom.

8 Miniatúra

CITROËN BERLINGO
Červená Lucifer – Modrá Initiatique – Piesková
Bivouac
3-palcové NOREV – Zamac
• ref. č.: AMC 0009 478
27

Vaše predajné miesto CITROËN

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
www.citroen.sk
ODDELENIE PRE SLUŽBY A NÁHRADNÉ DIELY

Ref. č.: IMK2201068 – Výrobky sú v ponuke s výhradou disponibilných zásob, prípadného zastavenia predaja dodávateľmi a technických zmien. Fotografie uverejnené v katalógu sú ilustračné. Vydanie: 2 – 2006
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