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Príslušenstvo
Ak ste sa rozhodli pre príslušenstvo značky Citroën, rozhodli ste sa
pre kvalitu, bezpečnosť a estetiku. Rozhodnutím sa pre príslušenstvo
Citroën poskytnete vášmu C-CROSSERU to najlepšie vybavenie.
Príslušenstvo, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre vaše vozidlo,
vám zabezpečí maximálnu bezpečnosť. Spoľahlivosť originálneho
príslušenstva je zárukou vašej spokojnosti.
Široká ponuka originálneho príslušenstva vám dovolí uplatniť
vašu kreativitu a poskytne vám možnosť vytvoriť si z vášho vozidla
C-CROSSER originálny model.
Vďaka originálnemu príslušenstvu značky Citroën môžete prispôsobiť
model C-CROSSER vašim potrebám. Môžete si zabezpečiť efektívnejšiu
a bezpečnejšiu prepravu tovaru alebo lepšiu orientáciu a cestovať tak
úplne pokojne.
Je len na vás, ako využijete širokú ponuku originálneho príslušenstva
značky Citroën a vytvoríte si pohodlnejšie, praktickejšie a ešte
príjemnejšie chvíle na cestách!
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obraz…

Na váš

1

V

Vytvorte z vášho vozidla C-CROSSER jedinečný model,
ktorý odráža váš vkus a vašu osobnosť. S naším originálnym
príslušenstvom je to jednoduché! Príslušenstvo značky Citroën
vám umožní uplatniť vašu kreativitu, pričom si môžete vybrať
vybavenie, ktoré vám vyhovuje z technického, ale aj estetického
hľadiska. Dúfame, že štýl nášho príslušenstva vás očarí a zvedie
svojou kvalitou a predovšetkým bezpečnosťou.

1 Zásterky „Sabot“
Súprava 2 zadných zásterok
• obj. č.: 9603.R1

2 Plstené podlahové koberce (1)
Súprava kobercov pre 1. a 2. rad
• obj. č.: 9464.ZS
3. rad
• obj. č.: 9663.60
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3 Gumené podlahové koberce (1)
Súprava kobercov pre 1. a 2. rad
• obj. č.: 9464.ZV

Navigácia a komunikácia

Butik

Miniatúry C-CROSSER

2

PODLAHOVÉ KOBERCE
Podlahové koberce značky Citroën sú
praktické, jednoducho sa umiestňujú
a zvyšujú vaše osobné pohodlie.Tieto
koberce boli vyvinuté tak, aby účinne
chránili podlahu vozidla a držali na nej
bez akéhokoľvek šmýkania. Originálne
koberce sú „šité na mieru“ vášho vozidla,
sú z pevných, odolných materiálov a dokonale sedia na podlahe. Podlahové
koberce značky Citroën spĺňajú technické
a bezpečnostné požiadavky a zároveň
harmonicky dotvárajú prostredie interiéru vášho Citroënu C-CROSSER.
3

(1) Vrstvenie kobercov na seba je prísne zakázané.
O správnom upevnení kobercov sa poraďte s vaším predajcom.
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4 Štýlová ochrana

na zadný nárazník
• obj. č.: 9614.Z7

5 Ozdobný kryt prahu dverí
Súprava 4 kusov
• obj. č.: 9400.68

6

6 Ochrana nakladacieho prahu

batožinového priestoru
• obj. č.: 9623.A5
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Na váš obraz…
VONKAJŠIA OCHRANA
Váš C-CROSSER je jedinečný! Z tohto dôvodu pre vás Citroën pripravil
rad vonkajšieho príslušenstva, ktoré nielenže váš C-CROSSER spoľahlivo
ochráni, ale vám ho aj umožní pretvoriť na váš obraz.
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7 Ochranné lišty dverí
Súprava 4 kusov
• obj. č.: 9623.A6
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1

Mať veci
pod kontrolou!

V

Vaša bezpečnosť je naším prvoradým záujmom. Na zaručenie vašej
bezpečnosti a bezpečnosti vašich spolucestujúcich Citroën vyvinul
širokú škálu high-tech výrobkov. Detektor cúvania, súpravu svetiel
do hmly, detské autosedačky…, každý detail bol premyslený tak,
aby vám zaručil bezpečnú a pokojnú jazdu.

1 Senzor cúvania
Delphi • obj. č.: 9452.71
Méta • obj. č.: 9452.95

2 Detská autosedačka „DUO Plus“

s fixáciami Isofix
• obj. č.: 9448.15
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3 Oddeľovacia mriežka
• obj. č.: 9668.54
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DETSKÁ AUTOSEDAČKA „DUO Plus“
Isofix Top Tether
Detská autosedačka „DUO Plus“ vybavená fixáciou „Top Tether“
(čo je už 3. spôsob zaistenia tejto sedačky) je zárukou bezpečnosti
fixácie a optimálnej ochrany vášho dieťaťa (9 – 18 kg) počas jazdy.
Váš C-CROSSER je pre autosedačku „DUO Plus“ dokonale uspôsobený,
pretože vám a vášmu dieťaťu poskytuje všetky 3 spôsoby zaistenia
Isofix. Sedačka „DUO Plus“ je navrhnutá tak, aby rešpektovala európske
normy a jej spoľahlivosť je garantovaná značkou Citroën.

2
3

5 6

4

4 Detekčný a vyhľadávací systém

5 Bezpečnostný alarm s diaľkovým

6 Bezpečnostné skrutky proti

odcudzených vozidiel (1)

ovládaním do kľúča (2)

odcudzeniu diskov z ľahkej zliatiny

Nie je v ponuke.

(pre vozidlá s centrálnym uzamykaním
na diaľkové ovládanie)
• obj. č.: 9690.03

• obj. č.: 9607.Q9

(1) Nie je homologizované v SR.
(2) Uvedenie na trh – 2. semester 2007
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Hovorme o poh

V

V súčasnosti jednoducho
potrebujete vozidlo, ktoré sa
prispôsobí vašim potrebám
a potrebám vašej rodiny.
Citroën vám ponúka kompletnú
škálu príslušenstva, ktorá vám
zjednoduší život. S príslušenstvom
značky Citroën sa cestovanie
a preprava batožiny, lyží alebo
bicyklov stane hračkou!
Váš C-CROSSER získa na
funkčnosti a jeho pohodlie
zostane zachované.

1

1 Mini Bar „Tropicool“
• obj. č.: 9456.03

2

4 Nosič lyží/snowboardu

(upevnený na strešných nosičoch) (1) (4)

• obj. č.: 9617.78 (3) / 9416.54 (4) / 6416.55 (4)

Oceľový s manuálnym nastavením:
• obj. č.: 9416.53
Oceľový s poloautomatickým nastavením
(všetky typy): • obj. č.: 9416.86
Hliníkový s automatickým nastavením
(všetky typy): • obj. č.: 9416.85

2 Ťažné zariadenie

bajonetové odnímateľné
• obj. č.: 9427.LR
3 Spätné zrkadlo pre obytný príves
• obj. č.: 9453.11

6 Nosič bicyklov

(upevnený na strešných nosičoch) (1)

5 Priečne strešné nosiče

(upevnené na lyžinách)
Súprava • obj. č.: 9616.V7
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odlí

4

5

7

STREŠNÉ NOSIČE
Originálne strešné nosiče značky Citroën
boli vyvinuté tak, aby zamedzili riziku
odtrhnutia vašej batožiny alebo špecializovaného príslušenstva (nosič bicyklov,
lyží, strešný box…) a umožnili tak ich
prepravu. Testy kvality Citroën vám
zaručujú ich použitie so zárukou najvyššej
bezpečnosti. Originálne strešné nosiče
značky Citroën = estetický vzhľad a bezpečnosť v jednom.

3 8

7 Strešný box krátky (1)
obsah – 280 l • obj. č.: 9459.59
obsah – 340 l • obj. č.: 9459.A3

Bočné roletky

8 Strešný box dlhý (1)
obsah – 370 l • obj. č.: 9459.A4
obsah – 430 l • obj. č.: 9459.A5

Vanička na dno batožinového priestoru

(Výrobok nie je vyobrazený)
Súprava 2 kusov (pre 2. rad)
• obj. č.: 9459.EA
(Výrobok nie je vyobrazený)
• obj. č.: 9424.C1
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(1) Príslušenstvo si vyžaduje nákup súpravy strešných
nosičov.
(2) Doplnkový dielec: fixačná súprava na strešné nosiče
hliníkové • obj. č.: 9617.81
(3) Doplnkový dielec: fixačná súprava na strešné nosiče
hliníkové • obj. č.: 9617.79
(4) Doplnkový dielec: fixačná súprava na strešné nosiče
hliníkové • obj. č.: 9617.80
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Zostaňte
v spojení

1a

T

Trvalým cieľom značky Citroën je poskytovať technologické
výdobytky a vytvárať podmienky na príjemnú a pohodlnú jazdu.
Či ide o audiotechniku, alebo nové navigačné systémy, váš Citroën
C-CROSSER môže neustále nadobúdať nové možnosti. Pomocou
týchto zariadení odhalíte novú dimenziu jazdy a vytvoríte z vášho
vozidla viac ako obyčajné auto.
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1b

NAVIGAČNÉ SYSTÉMY

2

Prenosné navigačné systémy sa ovládajú
jednoducho dotykom. Navigátory poskytujú pohodlné zobrazovanie detailných
cestných a uličných máp, vyhľadávanie adries
a objektov, plánovanie optimálnej trasy do
cieľa, navigáciu od križovatky po križovatku
i hlasové navigačné inštrukcie. Užívateľ si
môže zvoliť vlastný pohľad na mapu od
tradičného 2D zobrazenia cez 3D perspektívu až po obľúbený pohľad „sokolie oko“.
Súčasťou dodávky navigátorov je okrem
základnej celosvetovej mapy aj podrobná,
veľmi presná cestná a uličná mapa štátov
„západnej“ Európy.
Prenosné navigačné systémy
Informácie o kompletnej ponuke
produktov získate u vášho predajcu.

1a Navigačný systém „Tomtom One Europe“
• obj. č.: 9473.ZZ
1b Navigačný systém „Garmin Nuvi 300“
• obj. č.: 9473.ZV
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2 Autorádiá CD/CD MP3
Informácie o kompletnej ponuke
produktov značiek Blaupunkt získate
u vášho predajcu.
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Starostlivosť o vaše
ČISTIACE
PROSTRIEDKY
Čistiace prostriedky s novou formulou
pre maximálnu čistotu. Čistič skiel čistí,
odmasťuje a zbaví vaše sklá od hmyzu.
Čistič diskov rozpúšťa mastnotu a čistí,
čím nechá vyniknúť krásu vašich diskov
z ľahkej zliatiny. Rovnako ho však
môžete použiť aj na disky plechové.
No a obnovovač plastov vráti interiéru
vášho C-CROSSERA pôvodný lesk.

1

P

Prostriedky na údržbu vozidla značky Citroën boli vyvinuté tak,
aby uspokojili každú špecifickú potrebu vášho vozidla. V pestrej
palete od vody do ostrekovača po čistiace prostriedky na leto
alebo zimu určite nájdete prípravok, ktorý potrebujete.
Všetky originálne čistiace prostriedky značky Citroën boli
vyrobené tak, aby mali tú najvyššiu účinnosť, chránili vaše
vozidlo a zároveň neškodili životnému prostrediu.

1 Teleskopická škrabka
• Obj. č.: 9981.07

3 Čistič skiel
• Obj. č.: 9980.G7

4 Obnovujúci čistič

plastových častí vozidla
„Brillant fleuri“
• Obj. č.: 9980.G5

2 Čistič diskov z ľahkej zliatiny
• Obj. č.: 9980.G8
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vozidlo
2

3

4

6
5

7 8
5 Zimná súprava
– Sprejový ochranný prostriedok na gumu.
– Sprejový odmrazovač predného skla.
– Škrabka na námrazu.
– Hubka proti zaroseniu.
• Obj. č.: 9986.54

6 Spreje a perá na opravu karosérie
Poraďte sa s vaším predajcom.

7 Voda do ostrekovača
Poraďte sa s vaším predajcom.

8 Letná súprava
• Obj. č.: 9981.01
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Č

Či už ste zberateľ, nadšenec, alebo chcete iba niekomu urobiť
radosť, nechajte sa zviesť eleganciou replík C-CROSSERU
(mierka: 1/43 a 3 palce – Norev).
Informácie o kompletnej ponuke miniatúr získate u vášho predajcu.

Vaše predajné miesto CITROËN

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Plynárenská 1, 841 09 Bratislava, Slovenská republika
www.citroen.sk

Všetky výrobky sú ponúkané s výhradou disponibilných zásob, prípadného zastavenia predaja dodávateľmi a technických zmien. Fotografie uverejnené v katalógu nie sú zmluvné. Výroba katalógu: Haussmann Communication – Edícia: júl 2007
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