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JEDNODUCHO CITROËN
Vybrať si Citroën, znamená vybrať si kvalitu, bezpečnosť

a štýl. Tri kľúčové slová, ktorými je inšpirované všetko

príslušenstvo značky. 

Príslušenstvo navrhnuté špeciálne tak, aby garantovalo

spoľahlivosť a bezpečnosť. Toľko novátorského a výkonného

príslušenstva, ktoré vás vyzýva, aby ste oslobodili svoju

kreativitu a predstavili si Citroën C3 Picasso vašich snov.

Model, ktorý sa vám podobá, uspokojuje vás a vedie.

Citroën C3 Picasso sa podľa vašich želaní prispôsobí

všetkým vašim potrebám. 

Jednoducho C3 Picasso.

CITROËN SLOVAKIA, S. R. O., PRIEVOZSKÁ 4/C, 821 09 BRATISLAVA, SLOVENSKO



04 ŠTÝL

OTÁZKA
ŠTÝLU
Ste jedinečný a váš Citroën C3 Picasso tiež. S príslušenstvom
a vybavením Citroën si vytvoríte model podľa vlastných predstáv.
Či ste kreatívny alebo konzervatívnejší typ, Citroën C3 Picasso
odzrkadlí vašu osobnosť vo všetkých líniách.

Štýlové zásterky
Predné 

Obj. č.: 9403.70 
Zadné

Obj. č.: 9403.71

Ozdobná hlava
radiacej páky

Hliníková
Obj. č.: 9646.H6 

Priehľadná
Réf: 2403.CZ



Vešiak na opierku hlavy
Obj. č.: 9414.93

Disk z ľahkej zliatiny
„Clover“ 17’’ (1)

Obj. č.: 5402.Y3
(1) Dodávané bez skrutiek a stredovej krytky.

DISKY
Spojiť bezpečnosť s krásou.
Aj keď sa to na prvý pohľad zdá
zložité, Citroënu sa to podarilo
jednoducho pomocou  svojej
rady diskov z ľahkej zliatiny.
Keďže boli podrobené prísnym
testom, ponúkajú vám všetky
predpísané a mechanické
záruky. Dizajnéri Citroënu,
ktorí ich navrhli, im vdýchli
dynamické línie, ktoré vtlačia
vášmu Citroënu C3 Picasso
skutočnú osobitosť. 

Disk z ľahkej zliatiny
„Blade“ 16’’(1)

Obj. č.: 5402.Y2
(1) Dodávané bez skrutiek a stredovej krytky.

Disk z ľahkej zliatiny
„Suzuka“ 16’’
Obj. č.: 5402.K1 
(1) Dodávané bez skrutiek a stredovej krytky.



06 KOMFORT

VŠETKO PRE
VAŠE POHODLIE
Citroën C3 Picasso predstavuje hlavný zdroj vášho pohodlia:
môžete šoférovať v úplnom pokoji, končekmi prstov sa ľahko
dotýkať modernej technológie a cítiť ergonómiu vášho
príslušenstva navrhnutého priamo pre vás. Práve vaše pohodlie
bolo inšpiráciou pre návrhárov a štylistov značky.

Izotermický modul (1)

Obj. č.: 9456.03
(1) Dodávané bez zobrazených
doplnkov.



Citroën prináša intuitívne a integrované
riešenie úložného priestoru. Rozdeľovacia
vanička do kufra, ktorá transformuje priestor.
Úplný komfort používania vám prinesú dve
polohy, ktoré vzniknú pod a nad
predeľujúcou časťou vaničky. Zásadná

výhoda tohto produktu s jednoduchou
údržbou, ktorý rešpektuje životné prostredie.

Rozdeľovacia vanička do kufra
s 3 deliacimi lištami
Obj. č.: 9424.F3

ROZDEĽOVACIA VANIČKA DO KUFRA
Slnečné clony

Druhý rad a zadné bočného okná
Obj. č.: 9459.F6

Zadné
Obj. č.: 9459.F7

Celý rad vôní nájdete u svojho predajcu a môžete si vybrať
tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Vôňa Anti-tabak
Obj. č.: 9980.N9

Vôňa
Kvet vanilky
Obj. č.: 9980.N5

Vôňa Ambra
Santalové drevo
Obj. č.: 9980.N3

Tropické Mango
Obj. č.: 9980.N8



08 BEZPEČNOSŤ

MAXIMÁLNA
OCHRANA
Vaša bezpečnosť je prvoradá. Príslušenstvo Citroën je navrhnuté
tak, aby vám prinieslo bezpečnosť a istotu – zabezpečí na cestách
ochranu vám a vašim spolujazdcom.
Od alarmu vozidla až po parkovacie senzory, najvýkonnejšie
technológie sa spájajú, aby sa o vás čo najlepšie postarali.

Súprava
povinnej výbavy
Poraďte sa s vaším predajcom.

Bezpečnostný alarm
Obj. č.: 9471.CCBezpečnostné skrutky

proti odcudzeniu diskov
Plechové disky

Obj. č.: 9607.R4 
Disky z ľahkej zliatiny

Obj. č.: 9607.R5



Snehové reťaze
Poraďte sa s vaším predajcom.

Protipreklzovacie návleky
Poraďte sa s vaším predajcom.

Vďaka systému parkovacích
senzorov vám Citroën pomôže
uľahčiť manévrovanie pri cúvaní.
Zvukový signál vás upozorní na
prekážky a parkovanie sa takto
pre vás stane detskou hrou.

PARKOVACIE
SENZORY

Parkovacie senzory
Predné

Obj. č.: 9690.01
Zadné

Obj. č.: 9452.95

Súprava svetiel do hmly
Poraďte sa s vaším predajcom.

Detská sedačka
„Kiddy Life“
Obj. č.: 9648.F1



10 MOŽNOSTI PREPRAVY

ZMYSEL PRE
PRAKTICKOSŤ
Pretože potreby vás a vašej rodiny sa môžu vyvíjať, váš Citroën C3
Picasso sa tiež môže premeniť na vozidlo pre voľný čas. Jeho široká
ponuka funkčného a ergonomického príslušenstva vám uľahčí
prepravu batožiny, lyží alebo bicyklov. Skutočné pozvanie na výlet.

Nosič bicyklov
Oceľový

Obj. č.: 9615.12
Hliníkový

Obj. č.: 9615.13
(1) Príslušenstvo si vyžaduje nákup
súpravy strešných nosičov. Dodávané
bez zobrazených doplnkov.

Pozdĺžne strešné nosiče
Poraďte sa s vaším predajcom.

Priečne strešné nosiče upevnené na
pozdĺžnych strešných nosičoch (2)

Obj. č.: 9416.CL
(2) Podľa verzie vozidla si vyžaduje kúpu
súpravy pozdĺžnych strešných nosičov.



Ťažné zariadenie
Poraďte sa s vaším predajcom.

Nosič bicyklov
na ťažné zariadenie (1) (4)

2 bicykle – Obj. č.: 9615.08 
3 bicykle – Obj. č.: 9615.09

(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.
(4) Povinne doplniť elektrickou

signalizačnou tabuľkou.

Elegancia a aerodynamika. Vďaka svojmu
hliníkovému vyhotoveniu je tento nosič lyží
jedinečným príslušenstvom. Nastaviteľná výška
nosiča chráni strechu vášho vozidla pred
každým poškodením, ktoré by mohli spôsobiť
viazania lyží. Je navrhnutý v dvoch veľkostiach,
a tak naň môžete jednoducho umiestniť 4 až 6
párov lyží alebo 2 až 4 snowboardy podľa vašich
želaní.

NOSIČ LYŽÍ

Nosič lyží/snowboardu (1) (3)

4 páry
Obj. č.: 9615.14

6 párov
Obj. č.: 9615.15
(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov. 
(3) Príslušenstvo si vyžaduje kúpu súpravy strešných nosičov.

Strešný box (1) (3)

Dlhý: – 370 litrov – Obj. č.: 9459.A4
– 430 litrov – Obj. č.: 9459.A5

Krátky: – 280 litrov – Obj. č.: 9459.59
–340 litrov –Obj. č.: 9459.A3

(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov. 
(3) Príslušenstvo si vyžaduje kúpu súpravy

strešných nosičov.



Plné krivky, rebelantský profil - váš Citroën C3 Picasso zvádza na
prvý pohľad. Ochranné príslušenstvo Citroën vám odteraz dáva
možnosť vyzdvihnúť krásu interiéru. Od poťahov až k podlahovým
kobercom – špeciálne navrhnuté príslušenstvo chráni a zároveň
skrášľuje vaše vozidlo aj v tých najmenších detailoch.

12 OCHRANA

VNÚTORNÉ PRVKY
RAFINOVANOSTI

Velúrové poťahy (1)

„Nîmes“
(1) Poťahy rýchlej montáže. Poťah vodiča je pod sedadlom

vybavený látkovým vreckom na uloženie reflexnej
vesty. Rôzne objednávacie čísla podľa verzií (s alebo
bez airbagu).
Poraďte sa s vaším predajcom.



Látkové prešívané
podlahové koberce (2)

Obj. č.: 9464.CQ

Velúrové podlahové
koberce (2)

Obj. č.: 9464.CS

Podlahové koberce Citroën sú
navrhnuté tak, aby sa dokonale
prispôsobili špecifikám podlahy
vášho vozidla. Predstavujú
účinnú ochranu proti
opotrebovaniu a zašpineniu.
Ľahko sa používajú, sú pevné
a odolné. Kým ich výnimočná
priľnavosť k podlahe
zabezpečuje ešte väčšiu
bezpečnosť na strane vodiča,
ich dizajn a kreativita dotvárajú
interiér vozidla.

PODLAHOVÉ
KOBERCE

Velúrové podlahové
koberce „Reflex“
s reflexným lemom (2)

Obj. č.: 9464.CV

Gumené podlahové
koberce (2)

Obj. č.: 9464.CY

(2) Vrstvenie kobercov na seba je prísne
zakázané. O správnom používaní

kobercov sa pred každým nákupom
poraďte s vaším predajcom. 

Velúrové poťahy (1)

„Reims“
(1) Poťahy rýchlej montáže. Poťah vodiča je pod sedadlom

vybavený látkovým vreckom na uloženie reflexnej
vesty. Rôzne objednávacie čísla podľa verzií (s alebo
bez airbagu).
Poraďte sa s vaším predajcom.



14 MULTIMÉDIÁ

APLIKOVANÉ
INOVÁCIE
Odteraz je váš Citroën C3 Picasso oveľa viac ako len obyčajné auto.
S multimediálnym vybavením, vychádzajúcim z najpokročilejších
technológií, objavíte nové sféry pohodlia a zábavy. Jazdiť budete
v takom príjemnom prostredí a  pokoji ako ešte nikdy.

USB Box (1) (2)

Obj. č.: 9702.EZ

(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov. 
(2) Toto kompaktné zariadenie uložené v odkladacej
priehradke spolujazdca umožňuje prostredníctvom USB
portu vstupu jack a iPod® portu diskrétne pripojenie
všetkých typov prenosných MP3 k vášmu audiosystému
Citroën. Pred každým nákupom sa poraďte s vaším
predajcom a overte kompatibilitu USB Boxu s vaším
vozidlom. Pevná Bluetooth

Hands-free súprava (3)

Obj. č.: 9701.CC / 9701.CE
(3) Doplniť káblovým zväzkom  – Obj. č.: 9706.AP

Prenosná Bluetooth
Hands-free súprava
Obj. č.: 9701.CA / 9701.CP



Implementácia tohto novátorského systému, špeciálne vyvinutého pre váš Citroën C3
Picasso, vám zaručí estetické a harmonické splynutie s prístrojovou doskou vášho vozidla.
Jeho funkcie ako asistent jazdných pruhov, zobrazovanie smerových panelov, 3D City view
vás budú sprevádzať pri všetkých vašich cestách a zaručia vašu presnosť.

Polointegrovaný navigačný systém Garmin na prístrojovú dosku (5)

(5) Pre bližšie informácie sa poraďte sa s vaším predajcom. Vybavenie vyžadujúce zákrok kvalifikovaného technika.

POLOINTEGROVANÝ NAVIGAČNÝ SYSTÉM GARMIN

Videosúprava s dvoma
obrazovkami – MS4 TAKARA
Obj. č.: 9702.FV/9702.FW

Prenosný navigačný systém  
S kompletnou ponukou vás oboznámi váš predajca.

Systém „Garmin“
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