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>Úvod
Prísľubom novej C6 je spojenie klasiky s modernou.Posledná kreácia z dielne

značky Citroën sa vyznačuje nezvyčajným pôvabom a zdokonalením jazdných

vlastností.Veľkorysá línia spojená so štýlom a s inovačnými technológiami

ju zaraďuje medzi výnimočné vozidlá v triede luxusných sedanov.

Výber príslušenstva C6 je zárukou vysokej technologickej a estetickej úrovne.

Príslušenstvo, ktoré sme vyvinuli spolu s vozidlom, sa vyznačuje dlhou

životnosťou a zabezpečením maximálnej bezpečnosti počas

vašej jazdy.

Vďaka príslušenstvu značky

Citroën sa vaša C6 prispôsobí

vašim potrebám a potrebám

vašich najbližších. Či ide

o  n a v i g á c i u  a l e b o

prepravu batožiny, váš komfort

bude vždy zaručený.

S príslušenstvom značky Citroën môžete dať priestor vašej osobnosti

a vytvoriť si vlastnú „štýlovú“ C6. Široká škála doplnkov vám umožní uplatniť

vašu kreativitu a vytvoriť z vašej C6 unikátny model.

Dajte vašej C6 váš vlastný rukopis.



PRISPÔSOBENIE>

Disk z ľahkej zliatiny,
17-palcový Rivazza.
1 kus • ref. č.: 5402.L7 

(1)
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(1) Kryt na disky.

Rivazza • ref. č.: 5421.21

Roccastrada • ref. č.: 5421.27

(2) Ukladanie kobercov na

seba je zakázané. O správnom

používaní kobercov sa

poraďte s vaším predajcom.

(3) O kompletnej ponuke sa

poraďte s vaším predajcom.

Disk z ľahkej zliatiny, 18-palcový Roccastrada.
1 kus • ref. č.: 5402.L8 (1)



Podlahové koberce 3D.
• ref. č.: 9464.L8 (2)

Velúrové poťahy Mombasa.
• ref. č.: 9429.W7 (3)

Vytvoriť si vlastný štýl aa  ppooddmmaanniiťť  ssii  jjaazzdduu
Pestovať detail, vytvoriť osobitú atmosféru, odlíšiť sa... Príslušenstvo značky Citroën
vám umožní vyjadriť vašu osobnosť a získať väčší pôžitok z jazdy.

Zásterky Sabot.
Predné zásterky • ref. č.: 9403.45 
Zadné zásterky • ref. č.: 9403.46

>> Podlahové koberce 3D  
Podlahové koberce 3D sú „šité na mieru“ a dokonale
prispôsobené vášmu vozidlu.Vyrábajú sa z nepriepustných
vlákien zo 100% polyesteru. Jednoducho sa vkladajú do
auta a ľahko sa udržiavajú. Podlahové koberce 3D na
strane vodiča posilňujú ozdobné lemy z polyamidu.
V porovnaní s tradičnými rovnými kobercami zabezpečujú
neporovnateľný komfort.
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BEZPEČNOSŤ>

Vychutnať si ppookkoojjnnúú  jjaazzdduu
Vaša bezpečnosť je prvoradá.Tejto zásade sa koncepcia príslušenstva značky Citroën úplne
podriadila. Každý detail sme premysleli tak, aby vám zaručil spoľahlivú a bezpečnú jazdu.

Detská sedačka Kiddy life.
• ref. č.: 9448.14

Identifikačné leptanie skiel.
Poraďte sa s vaším predajcom.

Snehové reťaze. (2)

Poraďte sa s vaším predajcom.
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(1) V spolupráci

s poriadkovými silami.

(2) V štádiu

homologizácie.

Detekčný a vyhľadávací systém odcudzených vozidiel Traqueur.
• ref. č.: 9471.L1 (1)

Alarm ovládaný
kľúčom s originálnym
diaľkovým ovládaním.
• ref. č.: 9471.L6

>> Elektronická ochrana vozidla

Bezpečnostný alarm C6 homologizovaný značkou Citroën vám zabezpečuje
dvojitú ochranu: chráni obvod i objem vozidla. Do činnosti ho možno uviesť
pomocou jednoduchého diaľkového ovládača, pričom svetelná kontrolka
signalizuje aktuálny stav (zapnutý/vypnutý). Nastavenie alarmu (chod/stop,
hlasitosť) je jednoduché: stačí stlačiť tlačidlo. Sirénu napája samostatná
batéria, aby ste sa vždy mohli spoľahnúť na nezávislú funkčnosť zariadenia. 07



POHODLIE A VOĽNÝ ČAS>

Spojiť pohodu ss  úúččeellnnoossťťoouu
Vďaka príslušenstvu značky Citroën sa vaša C6 prispôsobí vašim potrebám a potrebám
vašej rodiny. Nebudete si musieť vyberať medzi pohodlím a praktickosťou.

Nosič na bicykel.
Hliníkový (automatické nastavenie)
• ref. č.: 9416.85
Oceľový (poloautomatické nastavenie)
• ref. č.: 9416.86

Hliníkové strešné nosiče.
Súprava • ref. č.: 9416.80

Nosič lyží.
• ref. č.: 9416.55
O kompletnej ponuke sa poraďte s vaším predajcom.

Sieť do zadného batožinového
priestoru. • ref. č.: 9457.37
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>> Strešný nosič, hliníkový

Keď máte početnú rodinu alebo prepravujete veľa batožiny, odhaľte
nosiče batožiny značky Citroën. Sú dokonale prispôsobené vašej
C6 a umožnia vám významne zväčšiť nosnú kapacitu vášho vozidla
a bezpečným spôsobom ušetriť cenný priestor.

Dlhé strešné boxy.
Objem 430 litrov • ref. č.: 9459.A5
O kompletnej ponuke sa poraďte s vaším predajcom.
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POHODLIE A VOĽNÝ ČAS>

Vešiak na oblečenie na zadnej strane
opierky hlavy. • ref. č.: 9414.93
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Spätné zrkadlo pre karavan.
1 kus • ref. č.: 9453.11

Koberec do zadného batožinového priestoru.
• ref. č.: 9464.N1

Vanička do zadného batožinového priestoru.
• ref. č.: 9424.61

>

Ťažné zariadenie.
O kompletnej ponuke sa poraďte
s vaším predajcom.
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NAVIGÁCIA A KOMUNIKÁCIA>

CD menič na šesť CD.
• ref. č.: 6564.E1

Sada voľné ruky.
Prispôsobená pre väčšinu značiek mobilných telefónov.
Poraďte sa s vaším predajcom.
• ref. č.: 9477.C1

Navigačný systém. (1) (2)

Kompletná ponuka:
– s funkciou autorádio,
– s čiernobielym vysunutým displejom,
– s farebným vysunutým displejom.
Poraďte sa s vaším predajcom, aby ste spoznali
kompletnú ponuku navigačných systémov, ktoré
ponúkajú značky Blaupunkt, Pioneer a VDO DAYTON.

Sústrediť technológiu aa  vvýýkkoonnnnoossťť  
Príjemná hudba alebo navigovaná cesta – príslušenstvo značky Citroën
vytvorí z vašej cesty chvíle odpočinku a pohody.
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Stolík na displej.
• ref. č.: 9476.A4

Mobilná videosúprava.
• ref. č.: 9476.A3 (3)

>> Mobilná videosúprava

Spestrite cestu vašich spolucestujúcich v zadnej časti vozidla pomocou mobilnej
videosúpravy. So sedempalcovým displejom a zakomponovaným prehrávačom
DVD im môžete ponúknuť vizuálne a hudobné potešenie. Koncepcia leteckého
stolíka, na ktorom sa displej nachádza, bola vyvinutá s cieľom dokonalo
zakomponovať displej do zadnej strany predného sedadla. Videosúprava sa
ľahko inštaluje. Napája sa na zapaľovač cigariet, čím sa zabezpečuje jej
nepretržitá prevádzka presne počas vašej voľby. Dodáva sa s bezkáblovými
slúchadlami, výnimočne tenkým diaľkovým ovládaním, napájaním, káblom
na zapaľovač a prepravnou taškou na bezpečné a kompaktné uloženie.

(1) Vyžaduje si dodatočný

kartografický CD-ROM.

Pri výbere sa poraďte s vaším predajcom.

(2) V štádiu homologizácie.

(3) Stolík sa predáva samostatne.
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ŠTÝL ZNAČKY CITROËN>
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Ťažidlo.
• ref. č.: AMC 008 844

Kožený prívesok na kľúče.
• ref. č.: AMC 008 684

Hodinky CROSS.
Dámske • ref. č.: AMC 008 681
Pánske • ref. č.: AMC 008 682

C6 v mierke 1:43.
Gris Fer v kazete • ref. č.: AMC 008 840
Gris Fulminator • ref. č.: AMC 008 841



C6 v mierke 1:18 Gris Fulminator.
• ref. č.: AMC 008 843

Kožené puzdro na CD.
• ref. č.: AMC 008 684

Miniatúry C6 trojpalcové Ganache, Sable a Gris fer.
Súprava troch autíčok • ref. č.: AMC 008 842

Písacia sada SHEAFFER s plniacim a guličkovým perom.
• ref. č.: AMC 008 683

Vyjadriť svoju pprríísslluuššnnoossťť
Podobne ako vaša C6 sa aj niektoré doplnky značky Citroën
stanú vašimi každodennými partnermi.
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CITROËN SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.

www.citroen.sk 
ODDELENIE PRE SLUŽBY A NÁHRADNÉ DIELY CITROËN

Citroën – Fantázia v pohybe.
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