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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 CITROËN DS4
vašich snov. Model, ktorý sa vám podobá, uspokojuje vás
a vedie. CITROËN DS4 sa podľa vašich želaní prispôsobí
všetkým vašim potrebám. 

Jednoducho CITROËN DS4.
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Ste jedinečný a váš CITROËN DS4 tiež.
S príslušenstvom a vybavením CITROËN si vytvoríte
model podľa vlastných predstáv. Kreatívne alebo
konzervatívnejšie príslušenstvo odzrkadlí vašu
osobnosť vo všetkých líniách.

OTÁZKA ŠTÝLU

Ozdobné kryty spätných zrkadiel
„chrómový vzhľad“

Obj. č.: 9425.E3

Predný spojler
Obj. č.: 9400.JW



Spojiť bezpečnosť s krásou. Aj keď sa to na
prvý pohľad zdá zložité, CITROËNU sa to
podarilo vyriešiť úplne jednoducho pomocou
radu diskov z ľahkej zliatiny. Keďže boli
podrobené prísnym testom, ponúkajú vám
všetky predpísané a mechanické záruky.
Diskom značky CITROËN vdýchli naši
dizajnéri dynamické línie, ktoré dodávajú
vášmu CITROËNU DS4 skutočnú osobitosť.

DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

(1) Dodávané bez skrutiek a stredovej krytky.

Disk z ľahkej zliatiny
CANBERRA(1) 17’’
čierne diamantovanie
Obj. č.: 9406.E2

Disk z ľahkej zliatiny
HOBART(1) 17’’
Obj. č.: 9406.K4

Disk z ľahkej zliatiny
DARWIN (1) 16’’

Súprava 4 diskov
Obj. č.: 5407.15

Disk z ľahkej zliatiny
BRISBANE(1) 18’’
biele diamantovanie
Obj. č.: 9406.G6



06 KOMFORT

VŠETKO PRE
VAŠE POHODLIE
Váš CITROËN DS4 je hlavným zdrojom
pohodlia. Môžete pokojne šoférovať a zároveň
cítiť ergonómiu príslušenstva navrhnutého
priamo pre vás.

Izotermický modul (1)

16 litrov – Obj. č.: 9456.03
21 litrov – Obj. č.: 9645.59
24 litrov – Obj. č.: 1606666780

(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.



Deflektory na bočné okná
Obj. č.: 9421.C2

SLNEČNÉ CLONY
Neváhajte vybaviť vaše 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 vytvorením viac
zatienenej plochy a ukrývajú interiér pred zvedavými pohľadmi.

Bočné slnečné clony
Obj. č.: 9459.H9

Slnečná clona zadného okna
Obj. č.: 9459.J1

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



Povinná výbava
Poraďte sa s vaším predajcom.
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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.

Snehové
reťaze
Poraďte sa s vaším predajcom.

Bezpečnostné skrutky
proti odcudzeniu diskov
Disky z ľahkej zliatiny
Obj. č.: 9607.R5

Protipreklzovacie
návleky
Poraďte sa s vaším predajcom.



Parkovacie senzory
Predné – Obj. č.: 9690.01
Zadné – Obj. č.: 9452.96

Bezpečnostný alarm
Obj. č.: 9471.R1

Detská sedačka „Fair“
Obj. č.: 1606431380

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 tak pre vás
stane detskou hrou.

PARKOVACIE SENZORY

Oddeľovacia mriežka
pre psy
Obj. č.: 9412.23
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PRAKTICKÉ RIEŠENIA
Pretože potreby vás a vašej rodiny sa môžu vyvíjať, váš
CITROËN DS4 sa dokáže premeniť na vozidlo na voľný
čas. Jeho široká ponuka funkčného a ergonomického
príslušenstva vám uľahčí prepravu batožiny, lyží alebo
bicyklov.

Priečne
strešné nosiče(1)

Obj. č.: 9416.G4



STREŠNÉ BOXY
Kufre, tašky, príslušenstvo všetkého druhu... vďaka strešným boxom si
môžete vziať na cesty všetko, na čo si len spomeniete. Ich moderný
a aerodynamický dizajn spojený s veľkou odolnosťou proti nárazom
a nepriaznivému počasiu ponúka funkčnosť a bezpečnosť. Ľahká
manipulácia, fixácia a zloženie prinesú uspokojenie všetkým milovníkom
cestovania. Choďte všade tam, kam chcete a strešné boxy vám zabezpečia
najlepšie podmienky na cestovanie...

Strešný box na 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

Skladací strešný box
na strešné nosiče

Krátky: 340 litrov – Obj. č.: 9459.K1
Dlhý: 300 litrov – Obj. č.: 9459.K2

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
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(1) Nevyhnutné doplniť elektrickým káblovým zväzkom.

Ťažné zariadenie(1)

Poraďte sa s vaším predajcom.

Ťažné zariadenie(1)

Poraďte sa s vaším predajcom.



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

Zaisťovacie zarážky
do batožinového priestoru(2)

Obj. č.: 9414.EE
Doplniť kobercom
do batožinového priestoru
Obj. č.: 9464.HG

(2) Dodávané bez zobrazených doplnkov.

Nosič bicyklov na strešné nosiče(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)(2)

3 bicykle – Obj. č.: 9615.10

Sieťka do batožinového priestoru(2)

Obj. č.: 7568.HN
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VNÚTORNÉ PRVKY
RAFINOVANOSTI
CITROËN DS4 vás svojou kompaktnosťou a zmyselnosťou zvádza na prvý pohľad.
Vnútorné aj vonkajšie ochranné vybavenie CITROËN vám umožňuje, aby ste
zachovali jeho krásu hneď od prvých dní.

Poťahy na sedadlá
Classic  „Reims“(1)

Obj. č.: 9429.LZ

Poťahy na sedadlá
Premium „Nîmes“(1)

Obj. č.: 9429.NA

(1) Poťahy rýchlej montáže kompatibilné s airbagmi.



PODLAHOVÉ KOBERCE

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

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.

Prešívané plstené podlahové koberce(2)

Obj. č.: 9464.FJ
Gumené podlahové koberce(2)

Obj. č.: 9464.FQ
Tvarované podlahové koberce(2)

Obj. č.: 9464.FL

Podlahové koberce
Premium(2)

Obj. č.: 1606217180
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Obojstranný koberec
do batožinového priestoru(1)

Plstená strana/gumená strana
Obj. č.: 9464.HG

Vanička do batožinového priestoru(1)

Obj. č.: 9424.H3

(1) Nie je kompatibilná s opciou Hi-Fi systém.



Vonkajšia ochranná
plachta
Obj. č.: 9985.33

Štýlové zásterky
Predné – Obj. č.: 9403.78
Zadné – Obj. č.: 9403.79

Súprava priehľadných ochranných
pásov na nárazník
Obj. č.: 9424.K5

Ochrana prahu batožinového priestoru
Obj. č.: 9614.S8



Videosúprava
Poraďte sa s vaším predajcom.

18 MULTIMÉDIÁ

Odteraz je váš CITROËN DS4 oveľa viac ako len obyčajné auto.
S multimediálnym vybavením vychádzajúcim z najpokročilejších technológií
objavíte nové sféry pohodlia a zábavy. Budete jazdiť v takom príjemnom
prostredí a pokoji ako ešte nikdy.

Modul Hi-Fi (1)

Obj. č.: 9711.GG
(1) Nie je kompatibilný s opciou Hi-Fi systém.

APLIKOVANÉ INOVÁCIE



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

Pevná Bluetooth hands-free súprava
Poraďte sa s vaším predajcom.

CITROËN WiFi ON BOARD
Vďaka jednotke WiFi majú všetci pasažieri pri vašich cestách
svet na dosah jedného kliknutia. Súčasne môžete používať
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
Obj. č.: 9702.GV
Poraďte sa s vaším predajcom.

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

Navigačný systém „Garmin“

Prenosné
navigačné systémy
Poraďte sa s vaším predajcom.
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