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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 Citroënu C5 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 C5 originálny model.
Vďaka originálnemu príslušenstvu značky Citroën môžete prispôsobiť model C5
vašim potrebám. Môžete si zabezpečiť efektívnejšiu a bezpečnejšiu prepravu
tovaru alebo lepšiu orientáciu a tak cestovať 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!

NOVÝ CITROËN
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VVytvorte z vášho Citroënu C5 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.

Na váš obraz…

Gumené podlahové koberce (1)

(Výrobok nie je vyobrazený)
C5/C5 Tourer
Súprava 4 kusov 
• Obj. č.: 9429.YC

Velúrové podlahové koberce „Reflex“ (1)

C5/C5 Tourer
Súprava 4 kusov 
• Obj. č.: 9464.CP

1 Plstené podlahové koberce „Surfing“ (1)

C5/C5 Tourer
Súprava 4 kusov 
• Obj. č.: 9464.Y9

2
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3 Plstené podlahové koberce „Optimat“ (1)

C5/C5 Tourer 
Súprava 4 kusov 
• Obj. č.: 9464.CE

Vytvarované plstené
podlahové koberce (1)

(Výrobok nie je vyobrazený)
C5/C5 Tourer
Súprava 4 kusov 
• Obj. č.: 9464.Y7

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

2

1

PODLAHOVÉ KOBERCE
„REFLEX“ 
Tieto nové velúrové koberce s okraj-
mi sivo-metalickej farby dodajú vášmu
vozidlu športový a rafinovaný vzhľad.
Ako všetky podlahové koberce značky
Citroën, aj koberce „Reflex“ výborne
držia a sú vybavené protišmykovým
zais tením na strane vodiča. Sú vyrobené
na mieru vášmu vozidlu, čo umožňuje
ich dokonalé prispôsobenie sa podla-
he a efektívnu a trvácnu ochranu
charakteristickú pre originálne podla-
hové koberce.

Navigácia a komunikácia Butik Štýl Citroën
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5Zadný spojler (2)

(Výrobok nie je vyobrazený)
• Obj. č.: 9400.J8

Predné zásterky „Sabot“ 
C5/C5 Tourer
• Obj. č.: 9403.61

4 Disk z ľahkej zliatiny „Adriatique“ 19" (1)

C5/C5 Tourer
1 kus • Obj. č.: 5402.W0

Ponuka iných diskov (2)

(Výrobky nie sú vyobrazené)
Disk z ľahkej zliatiny 17"
1 kus • Obj. č.: 9406.99
Disk z ľahkej zliatiny 18"

O výbere diskov najlepšie adaptovaných na
vaše vozidlo sa poraďte s vaším predajcom.

Chrómová lišta veka kufra (2)

(Výrobok nie je vyobrazený)
C5 • Obj. č.: 9424.E5
C5 Tourer • Obj. č.: 9424.E4

5

6

4

Zadné zásterky „Sabot“
C5 • Obj. č.: 9403.62
C5 Tourer • Obj. č.: 9403.63

6
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7 Poťahy „KUÏNO“ (3)

Velúr
C5/C5 Tourer
Rôzne objednávacie čísla podľa verzie
vozidla. Poraďte sa s vaším predajcom.

(1) Dodávané bez pneumatík.
(2) Uvedenie na trh – v priebehu roku 2008.
(3) Poťahy rýchlej montáže. Kompatibilné s bočnými airbagmi.

7

8

Na váš obraz…
POŤAHY
Poťahy rýchlej montáže značky Citroën
vyrobené na mieru sú navrhnuté tak, aby
ochránili vaše sedadlá a hlavové opierky
pred špinou, prachom, opotrebovaním
a vyblednutím farieb. Dodávané s ohňo -
vzdornou povrchovou úpravou si vás získa-
jú svojou bezpečnosťou. Kvalita použitých
materiálov, jemné odtiene a dokonalá
povrchová úprava ich robí zvlášť príjem-
nými pre oko, ako aj na dotyk. Odolné
a umývateľné, sú jednoduché na údržbu
a trvácne.

6

8 Poťahy „NOONU“ (3)

Poťah úplet a raster
C5/C5 Tourer
Rôzne objednávacie čísla podľa verzie
vozidla. Poraďte sa s vaším predajcom.

Navigácia a komunikácia Butik Štýl Citroën



Mať veci
pod kontrolou!
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VVaša bezpečnosť je prvoradá. Na zaručenie vašej
bezpečnosti a bezpečnosti vašich spolucestujúcich
Citroën vyvinul širokú škálu high-tech výrobkov.
Alarm, senzor cúvania, detské autosedačky… každý
detail bol premyslený tak, aby vám zaručil bezpečnú
a pokojnú jazdu.

Bezpečnostný alarm s diaľkovým
ovládaním do kľúča
C5/C5 Tourer
• Obj. č.: 9471.N3
Informácie o kompletnej ponuke alarmov
získate u vášho predajcu.

1 Senzor cúvania zadný
C5/C5 Tourer
Delphi • Obj. č.: 9452.71
Méta • Obj. č.: 9452.95

2 Protipreklzovacie návleky
C5/C5 Tourer
Poraďte sa s vaším predajcom.

3

Snehové reťaze
C5/C5 Tourer
Podľa pneumatického zdvihu vášho vozidla.
Poraďte sa s vaším predajcom.

4

1

Prispôsobenie Bezpečnosť Pohodlie a voľný čas
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(1) Nie je homologizované v SR.

5 Nastaviteľná detská autosedačka
„Kiddy Life“
C5/C5 Tourer
Hnedo-sivá • Obj. č.: 9648.F1
Modro-sivá • Obj. č.: 9448.14
(Výrobok nie je vyobrazený)

Oddeľovacia mriežka
(Výrobok nie je vyobrazený)
C5 Tourer • Obj. č.: 9412.14

Bezpečnostné skrutky
proti odcudzeniu diskov
C5/C5 Tourer
• Obj. č.: 9607.R5
Pred kúpou sa poraďte s vaším predajcom.

7

Detekčný a vyhľadávací systém
odcudzených vozidiel (1)

Nie je v ponuke.

6

6 7
5

4

3

SENZOR CÚVANIA
Výkonná technológia senzora vám zaručí spoľahlivú pomoc v prípadoch cúvania.
Komfortne široký uhol detekcie vás upozorní na prekážky prostredníctvom
zvukového signálu a ochráni vás takto pred nepríjemnými prekvapeniami.

Navigácia a komunikácia Butik Štýl Citroën
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VV 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 Citroën C5 získa na
funkčnosti a jeho pohodlie zostane zachované.

10

Nosič bicyklov (1)

C5/C5 Tourer
Hliníkový • Obj. č.: 9416.85 
Oceľový • Obj. č.: 9416.86
Informácie o kompletnej ponuke nosičov
bicyklov získate u vášho predajcu.

1 Priečne strešné nosiče
C5 • Obj. č.: 9416.AV

2

Priečne strešné nosiče upevnené
na pozdĺžnych nosičoch
C5 Tourer • Obj. č.: 9416.AW

3

Strešný box (1)

C5/C5 Tourer
Dlhý – 370 litrov • Obj. č.: 9459.A4
Dlhý – 430 litrov • Obj. č.: 9459.A5
Krátky – 340 litrov • Obj. č. : 9459.A3
Informácie o kompletnej ponuke strešných
boxov získate u vášho predajcu.

4

Hovorme
o pohodlí

Prispôsobenie Bezpečnosť Pohodlie a voľný čas
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STREŠNÉ NOSIČE
„QUICK BARS“
Už žiadna zložitá montáž! Vďaka novej
technológii sa strešné nosiče upevňujú
s pomocou integrovaných držiakov, bez
nutnosti používania kľúčov. Vybavené
elegantným dizajnom strešné nosiče
harmonicky ladia s líniami vášho vozid-
la a ich drážky v tvare písmena „T“ vám
umožnia jednoduché upevnenie streš -
ného boxu, nosiča bicyklov alebo lyží.

11

Nosič lyží (1) (2)

C5/C5 Tourer 
• Obj. č.: 9416.55/54

5 (1) Príslušenstvo si vyžaduje nákup súpravy priečnych
strešných nosičov. 

(2) Fixačná súprava nevyhnutnosťou • Obj. č.: 9617.79
(3) Fixačná súprava nevyhnutnosťou • Obj. č.: 9617.81

Nosič lyží/snowboardu (1) (3)

C5/C5 Tourer
• Obj. č.: 9617.78

6

65

4

Navigácia a komunikácia Butik Štýl Citroën



7 Slnečná clona na zadné okno
C5 • Obj. č.: 8342.HX

8 Slnečná clona na bočné okná
batožinového priestoru
Súprava 2 kusov
C5 Tourer • Obj. č.: 9459.F1

Slnečná clona na zadné okno
(Výrobok nie je vyobrazený)
C5 Tourer • Obj. č.: 9459.E5

9 Slnečné clony na bočné okná
Súprava 2 kusov
C5 • Obj. č.: 9459.E6
C5 Tourer • Obj. č.: 9459.E7

98

12

7

Koberec do kufra
(Výrobok nie je vyobrazený)
C5 • Obj. č.: 9464.CN

Vanička do kufra s priehradkami
(Výrobok nie je vyobrazený)
C5 • Obj. č.: 9424.A7
C5 Tourer • Obj. č.: 9424.A8

Prispôsobenie Bezpečnosť Pohodlie a voľný čas



ŤAŽNÉ ZARIADENIE ZÁSUVNÉ
Použitie zásuvného ťažného zariadenia je úplnou novinkou. Úplne neviditeľné v prí-
pade nepoužívania, je jednoduché na manipuláciu. Použitím tlačidla sa aktivuje do pozí-
cie na ťahanie. Tým, že sa nemusí demontovať, guľa ťažného zariadenia je kedykoľvek
pripravená na použitie bez toho, aby kazila estetický vzhľad vášho Citroënu C5.

12 Ťažné zariadenia (1)

C5/C5 Tourer
Informácie o kompletnej ponuke ťažných
zariadení získate u vášho predajcu.

11 Minibar „Tropicool“ (2)

C5/C5 Tourer
• Obj. č.: 9456.03

(1) Pre montáž ťažného zariadenia je nevyhnutný káblový zväzok.
Káblový zväzok 13 cest. • Obj. č.: 9428.A8. 

(2) Pre montáž ťažného zariadenia je nevyhnutný káblový zväzok.
Poraďte sa s vaším predajcom.

13

Hovorme o pohodlí

11

12

10

10 Ťažné zariadenie zásuvné (1)

C5 • Obj. č.: 9427.AP
C5 Tourer • Obj. č.: 9427.AR
Informácie o kompletnej ponuke ťažných
zariadení získate u vášho predajcu.

Navigácia a komunikácia Butik Štýl Citroën



Zostaňte
v spojení

TTrvalým 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 C5 môže
neustále nadobúdať nové možnosti. Pomocou týchto
zariadení odhalíte novú dimenziu jazdy a vytvoríte
z vášho vozidla viac ako obyčajné auto.

2.a

2.a

14

1

USB Box
iPod®, MP3 prehrávač, USB kľúč s MP3 súbor-
mi – zoberte si ich so sebou a vaše obľúbené
skladby vás už nikdy neopustia. So zariadením
USB box ich teraz môžete počúvať priamo
z audiosystému vášho vozidla Citroën! Zo-
brazte skladby a priečinky vášho prenosného
zariadenia priamo na displeji stredovej kon-
zoly (1) a ovládajte ich pohodlne spod volantu.

Prispôsobenie Bezpečnosť Pohodlie a voľný čas
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1 USB box (2)

Toto kompaktné zariadenie uložené
v odkladacej priehradke spolujazdca
umožňuje prostredníctvom USB portu,
vstupu Jack a iPod® portu diskrétne
pripojenie všetkých typov prenosných
zariadení MP3 k vášmu audiosystému
Citroën.
• Obj. č.: 9702.EZ

2 Prenosný navigačný systém
Informácie o kompletnej ponuke produktov
získate u vášho predajcu.

2.a Navigačný systém „Garmin”

4.a Prenosná súprava
• Obj. č.: 9701.CA

4.b Kompatibilná s autorádiom Citroën
• Obj. č.: 9477.C1

4 Súprava „voľné ruky“
Súprava je kompatibilná so všetkými
veľkými značkami mobilných telefónov.
Poraďte sa s vaším predajcom.

5 Mobilný DVD prehrávač
7-palcová obrazovka, USB port a slot na
SD kartu
Dodávaný spolu s multifunkčným
diaľkovým ovládaním, nabíjateľnou baté-
riou a poťahom umožňujúcim inštaláciu
zariadenia do hlavovej opierky.
• Obj. č.: 9702.EV

3 Kartografické CD
Pre navigačné systémy z prvovýroby
„Navidrive”. Ponuka kartografických CD
krajín Európy. Informácie o kompletnej
ponuke máp získate u vášho predajcu.

(1) Táto funkcia je disponibilná pre iPod®, MP3
prehrávač s USB portom alebo USB kľúč obsahujúci
súbory MP3. 

(2) Pred kúpou si u vášho predajcu overte
kompatibilitu USB boxu s vaším vozidlom.

3

5

4.a 4.b

Navigácia a komunikácia Butik Štýl Citroën
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Sídlo spoločnosti: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – Slovenská republika
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