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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 vás uspokojilo svojou
spoľahlivosťou a bezpečnosťou. Toľko novátorského a výkonného
príslušenstva, ktoré vás vyzýva, aby ste oslobodili svoju kreativitu
a predstavili si nový Citroën C4 vašich snov.
Model, ktorý sa vám podobá, uspokojuje vás a vedie. Nový Citroën
C4 sa podľa vašich želaní prispôsobí väčšine vašich potrieb.
Jednoducho nový Citroën C4.

Všetky výrobky sú ponúkané v závislosti od disponibility zásob, od prípadného zastavenia predaja dodávateľmi
a od technických zmien. Fotografie uvedené v tomto katalógu sú ilustračné.

04 ŠTÝL

OTÁZKA ŠTÝLU
Ste jedinečný a váš nový Citroën C4 tiež.
S príslušenstvom a vybavením Citroën si vytvoríte
model podľa vlastných predstáv. Či ste kreatívny,
alebo konzervatívny typ, nový Citroën C4 odzrkadlí
vašu osobnosť vo všetkých líniách.

Disk z ľahkej zliatiny
„Baltimore“ (1) 15”
Obj. č.: 9406.K1

Disk z ľahkej
zliatiny „Boston“ (1)
Súprava 4 diskov 16”
Obj. č.: 5407.14

Disk z ľahkej zliatiny
„Oakland“ (1) 16”
Obj. č.: 9406.C9

(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 vyriešiť úplne
jednoducho pomocou svojho radu diskov
z ľahkej zliatiny. Keďže boli podrobené
prísnym testom, ponúkajú vám všetky
predpísané a mechanické záruky.
Ich dynamické línie vtlačia vášmu novému
Citroënu C4 skutočnú osobitosť.

Bočné chrómové ochranné lišty
Obj. č.: 9423.04

Chrómová lišta dverí
batožinového priestoru
Obj. č.: 9423.06

Ozdobná hlava radiacej páky
Disk z ľahkej zliatiny
„Anchorage“ (1) 17”
Obj. č.: 9406.E0

Poraďte sa s vaším predajcom.

06 KOMFORT

VŠETKO PRE
VAŠE POHODLIE
Nový Citroën C4 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.

Izotermický modul (1)
16 litrov – Obj. č.: 9456.03
21 litrov – Obj. č.: 9645.59
(1)

Dodávané bez zobrazených
doplnkov.

SLNEČNÉ CLONY
Neváhajte vybaviť svoje vozidlo slnečnými clonami pre pohodlie
pasažierov. Slnečné clony na mieru dokonale kopírujú tvar okien vášho
vozidla a zároveň v sebe spájajú tri výhody: chránia cestujúcich pred
prudkým svetlom, bránia prehriatiu interiéru tým, že vytvárajú viac
zatienenej plochy, a tak ukrývajú interiér pred zvedavými pohľadmi.

Ramienko na odevy
na opierku hlavy
Obj. č.: 9414.93

Súprava deflektorov
predných dverí

Bočné slnečné clony
Obj. č.: 9459.H7

Obj. č.: 9421.C1

Prenosný popolník
Obj. č.: 7589.05

Slnečná clona
zadného okna
Obj. č.: 9459.H8

08 BEZPEČNOSŤ

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

Bezpečnostné skrutky
proti odcudzeniu kolies
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.

Detská sedačka
„Romer Duo Plus Isofix“

Súprava
hmlových svetiel

Obj. č.: 9448.15

Obj. č.: 9482.66

Súprava
povinnej výbavy

Bezpečnostný alarm
Obj. č.: 9471.R1

Oddeľovacia mriežka
pre psy
Obj. č.: 9412.22

PARKOVACIE SENZORY
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
Predné – Obj. č.: 9690.01
Zadné – Obj. č.: 9452.96
Poraďte sa s vaším predajcom.

10 MOŽNOSTI PREPRAVY

PRAKTICKÉ RIEŠENIA
Pretože potreby vás a vašej rodiny sa môžu vyvíjať, aj váš nový
Citroën C4 sa dokáže premeniť na vozidlo na voľný čas. Jeho široká
ponuka funkčného a ergonomického príslušenstva vám uľahčí
prepravu batožiny, lyží alebo bicyklov. Skutočné pozvanie na výlet.

Priečne strešné nosiče
Obj. č.: 9416.G3

NOSIČ NA KAJAK
Vďaka svojej hliníkovej konštrukcii zodpovedá nosič kajaku
najnáročnejším požiadavkám športovcov. Keď sa nepoužíva,
je možné ho sklopiť na strešný nosič, aby sa tak znížili odpor vetra
a objem. Pri konštrukcii bol braný ohľad na množstvo detailov:
hrubé gumené obloženie chráni trup kajaku aj od najmenších
nárazov a jeho dva popruhy ho pevne udržia. Už vám nič nebráni
vydať sa za dobrodružstvom.

Skladacie strešné boxy
na priečne strešné nosiče
Krátky: 340 litrov – Obj. č.: 9459.K1
Dlhý: 300 litrov – Obj. č.: 9459.K2

Nosič kajaku na priečne
strešné nosiče (1)
Obj. č.: 9416.K2

Strešné boxy
na priečne strešné nosiče
Krátky: 280 litrov – Obj. č.: 9459.J2
340 litrov – Obj. č.: 9459.J3
Stredne dlhý: 380 litrov – Obj. č.: 9459.J6
Dlhý: 370 litrov – Obj. č.: 9459.J4
430 litrov – Obj. č.: 9459.J5

Nosič bicyklov
na priečne strešné nosiče (1)
Hliníkový – Obj. č.: 9615.13
Oceľový – Obj. č.: 9615.12

(1)

Dodávané bez zobrazených doplnkov.

Nosič lyží/snowboardu
na priečne strešné nosiče (1)
4 páry – Obj. č.: 9615.14
6 párov – Obj. č.: 9615.15

12 MOŽNOSTI PREPRAVY

Ťažné zariadenie (1)
Poraďte sa s vaším predajcom.

Ťažné zariadenie (1)
Poraďte sa s vaším predajcom.

(1)

Nutnosť doplniť elektrickým káblovým zväzkom.
Poraďte sa s vaším predajcom.

NOSIČ BICYKLOV NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie vyniká bezpečnosťou, kvalitou a funkčnosťou.
Prispôsobí sa väčšine rámov... Keďže sa dá rovnako rýchlo pripevniť aj zložiť,
urobí radosť najmä uponáhľaným vodičom.

Nosič bicyklov
na ťažné zariadenie (2)
2 bicykle – Obj. č.: 9615.08
3 bicykle – Obj. č.: 9615.09
4 bicykle – Obj. č.: 9416.F6

Nosič bicyklov
na ťažné zariadenie (platforma)
Výrobok nie je zobrazený.

Obj. č.: 9615.10

Sieťka do
batožinového
priestoru (2)

Zaisťovacie zarážky
do batožinového priestoru (2)

Obj. č.: 7568.HN

Doplnkové obj. č. koberec
do batožinového priestoru
Obj. č.: 9464.FH

(2)

Dodávané bez zobrazených doplnkov.

Obj. č.: 9414.EE

14 OCHRANA

VNÚTORNÉ PRVKY
RAFINOVANOSTI
Váš nový Citroën C4 zvádza svojimi plnými krivkami 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.

Ochranná lišta prahu dverí
karbónový vzhľad 3D
Obj. č.: 9400.AQ

Ochranná lišta prahu dverí
antikorový vzhľad
Obj. č.: 9424.H4

PODLAHOVÉ KOBERCE
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, tak ich dizajn a kreativita
dotvárajú interiér vozidla.

Poťahy sedadiel
„Reims“ (2)
Obj. č.: 9429.LX/9429.LZ

Velúrové podlahové
koberce (1)
Obj. č.: 9464.FN

Tvarované podlahové
koberce „En forme“ (1)
Obj. č.: 9464.FL

Poťahy sedadiel
„Nîmes“ (2)
Obj. č.: 9429.LY/9429.NA

Plstené podlahové
koberce (1)
Obj. č.: 9464.FJ

Gumené podlahové
koberce (1)
Obj. č.: 9464.FQ

(1)

Vrstvenie kobercov na seba je prísne zakázané. O správnom používaní kobercov sa pred každým nákupom poraďte s vaším predajcom.

(2)

Poťahy rýchlej montáže kompatibilné s airbagmi.
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Vanička do batožinového
priestoru – členená (1) (2)
Obj. č.: 9424.H2

Obojstranný koberec
do batožinového priestoru (2)
Plstená strana/gumená strana
Obj. č.: 9464.FH
(1)
(2)

Dodávané bez zobrazených doplnkov.
Nekompatibilné s opciou Hi-Fi systém.

Bočné ochranné lišty
Obj. č.: 9424.G8

Štýlové zásterky
Predné – Obj. č.: 9403.76
Zadné – Obj. č.: 9403.77

Súprava ochranných pások
na nárazník
Predné/zadné
Priehľadné
Čierne lesklé
Chrómové
Poraďte sa s vaším predajcom.

Vonkajšia ochranná plachta
Obj. č.: 9985.27

18 MULTIMÉDIÁ

APLIKOVANÉ
INOVÁCIE
Odteraz je váš nový Citroën C4 oveľa viac ako len obyčajné auto.
S týmto multimediálnym vybavením vychádzajúcim z najpokročilejších
technológií objavíte nové sféry pohodlia a zábavy. Budete jazdiť v takom
príjemnom prostredí a pokoji ako ešte nikdy.

Zásuvka 230V + USB
Obj.č.: 9702.FX

Modul Hi-Fi (1)
Obj. č.: 9711.GG
(1)

Nie je kompatibilný s opciou Hi-Fi systém.

Prenosné navigačné systémy
Systém „Garmin“
Poraďte sa s vaším predajcom.

Prenosná Bluetooth
Hands-free súprava
Poraďte sa s vaším predajcom.

Aktualizácia mapových podkladov pre
sériové zariadenie Navidrive/MyWay (1)

Pevná Bluetooth
Hands-free súprava

Poraďte sa s vaším predajcom.

Poraďte sa s vaším predajcom.

(1)

Zariadenie špičkovej technológie, ktoré si
vyžaduje, aby ste sa pred každým nákupom
poradili s vaším predajcom.

CITROËN WIFI ON BOARD
Vďaka jednotke WiFi majú všetci pasažieri pri vašich cestách svet na dosah jedného
kliknutia. Súčasne môžete používať netbooky, notebooky, hracie konzoly,
multimediálne prehrávače, e-mail, obľúbené stránky, hry na sieti: každý si tu nájde
to svoje. Predáva sa bez predplatených služieb. Jednotka WiFi funguje so
špecifickou SIM kartou 3G/3G+ Internet, ktorú je potrebné si predplatiť
u vami zvoleného operátora.

Jednotka WiFi on Board
Obj. č.: 9702.GV
Poraďte sa s vaším predajcom.
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