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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 CITROËN.
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 C4 AIRCROSS vašich snov.
Model, ktorý sa vám podobá, uspokojuje vás a vedie. CITROËN C4
AIRCROSS sa podľa vašich želaní prispôsobí väčšine vašich potrieb.
Jednoducho CITROËN C4 AIRCROSS.

Pozrite si video na príslušenstvo
CITROËN C4 AIRCROSS

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 CITROËN C4 AIRCROSS tiež. S príslušenstvom
a vybavením Citroën si vytvoríte model podľa vlastných predstáv.
Či ste kreatívny, alebo konzervatívny typ, CITROËN C4 AIRCROSS
odzrkadlí vašu osobnosť vo všetkých líniách.

Disk z ľahkej zliatiny
FLINDERS 16'' (1)

Disk z ľahkej zliatiny
KARIJI 18'' (1)

Súprava 4 diskov - obj. č. :
1608834780

Súprava 4 diskov - obj. č. :
1608834880

Disk z ľahkej zliatiny ITOKA 16'' (1)
Súprava 4 diskov - obj. č. : 1606394880
(1) Dodávané bez skrutiek a bez stredovej krytky.

Kryty spätných zrkadiel s chrómovým vzhľadom

Chrómové krytky kľučiek dverí

S integrovaným smerovým svetlometom - obj. č. : 1608179880
Bez integrovaného smerového svetlometu - obj. č. : 1608179980

Obj. č. : 1608179780
Bezkľúčové štartovanie - obj. č. : 1608179680

PRÍSLUŠENSTVO NA MIERU
Ponuka príslušenstva CITROËN v sebe spája
tri prvky : eleganciu, dizajn a funkčnosť. Disky
z ľahkej zliatiny, obruba predného nárazníka
alebo kryty spätných zrkadiel dodávajú vášmu
vozidlu skutočnú osobitosť.

Obruba predného nárazníka
Obj. č. : 1607847380
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Súprava ozdobných
doplnkov : rámy
reproduktorov,
prieduchov ventilácie,
autorádia a panelu
klimatizácie
Hliník
Čierna lesklá

Poraďte sa so svojím
predajcom.

Hlava radiacej páky

Hliníkový kryt rukoväte ručnej brzdy

Hliník
Koža
Poraďte sa s vaším predajcom.

Obj. č. : 1608367380

KOMFORT

Ramienko na odevy na opierku hlavy

Súprava deflektorov predných dverí

Obj. č. : 1607938080

Obj. č. : 1607767180

Slnečné clony

Popolník

Izotermický modul (1)

Bočné - obj. č. : 1606606880
Zadná - obj. č. : 1606606980

Obj. č. : 7591.PW

16 litrov - obj. č. : 9456.03
21 litrov - obj. č. : 9645.59
24 litrov - obj. č. : 1607002980

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 tiež
ukrývajú interiér pred zvedavými pohľadmi.

Zapaľovač
Obj. č. : 1608978180

(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.

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 vašich cestách.
Od alarmu vozidla až po parkovacie senzory,
najvýkonnejšie technológie sa spájajú,
aby sa o vás čo najlepšie postarali.

Súprava povinnej
výbavy

Snehové reťaze
a protipreklzovacie návleky

Bezpečnostné skrutky proti
odcudzeniu diskov

Poraďte sa s vaším predajcom.

Poraďte sa s vaším predajcom.

Obj. č. : 9607.Q9

DETSKÉ SEDAČKY
Najmenší si zaslúžia najväčšiu pozornosť.
Svojimi detskými sedačkami CITROËN
prispieva k vášmu komfortu. Toto
príslušenstvo, ktoré je navyše ľahké
na inštaláciu a používanie, vám
zjednoduší život.

Detská sedačka Kiddy Comfort Pro
CITROËN
Obj. č. : 1606604580

Parkovacie senzory
Predné - obj. č. : 9690.01
Zadné - obj. č. : 9452.95

Oddeľovacia mriežka pre psy

Bezpečnostný alarm

Obj. č. : 1606544780

Obj. č. : 1607912580
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PRAKTICKÉ RIEŠENIA
Pretože potreby vás a vašej rodiny sa môžu
vyvíjať, váš CITROËN C4 AIRCROSS sa
dokáže premeniť na vozidlo pre voľný čas.
Jeho široká ponuka funkčného a ergonomického
príslušenstva vám uľahčí prepravu batožiny,
lyží alebo bicyklov.

Strešné boxy na strešné nosiče
Poraďte sa s vaším predajcom.

Priečne strešné nosiče
Priamo na strechu - obj. č. : 1607723080
Na pozdĺžne strešné nosiče - obj. č. :
1607721680

STREŠNÁ ZÁHRADKA
Strešná záhradka vyvinutá značkou CITROËN spĺňa
najnáročnejšie kritériá odolnosti a je mimoriadne pevná.
Táto praktická a spoľahlivá záhradka sa prispôsobí
hliníkovým alebo oceľovým strešným nosičom
a umožní vám bezpečne prepravovať vašu batožinu.

Strešná záhradka
Obj. č. : 1608499380

Nosič lyží/snowboardu na priečne strešné nosiče (1)

Nosič bicyklov na priečne strešné nosiče (1)

4 páry - obj. č. : 9615.14
6 párov - obj. č. : 9615.15
Réf. : 9615.15

Hliníkový - obj. č. : 16 077 988 80
Oceľový - obj. č. : 16 077 987 80
(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.
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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.

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (1) (2)
2 bicykle - obj. č. : 1607018380

Ťažné zariadenie (1)

Platforma na ťažné zariadenie (1)

Poraďte sa s vaším predajcom.

Obj. č. : 1606424580

Skladacia cestovná taška na platformu (1)

Nosič bicyklov na platformu (1) (2)

Obj. č. : 1606424780

2 bicykle - obj. č. : 1606424880

(1) Nutnosť doplniť elektrickým káblovým zväzkom. Poraďte sa s vaším predajcom. (2) Dodávané bez zobrazených doplnkov.

14 OCHRANA

POHODLIE
VO VOZIDLE
CITROËN C4 AIRCROSS 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.

Vonkajšia ochranná plachta

Bočné ochranné lišty

Obj. č. : 9985.27

Obj. č. : 9623. A6

Ochranná lišta prahu
batožinového priestoru
Hliník - obj. č. : 1607704880

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.

Ochrané lišty prahov dverí (2 kusy)
Obj. č. : 1607556380

Velúrové podlahové koberce
s kovovým štítkom (1)

Gumené podlahové koberce (1)
Obj. č. : 1606614280

Obj. č. : 1606615880

Prešívané plstené podlahové koberce (1) Tvarované podlahové koberce (1)
(Produkt nie je vyobrazený)
Obj. č. : 1606615680

(Produkt nie je vyobrazený)
Obj. č. : 1606616080

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

16 OCHRANA

Obojstranný koberec
do batožinového priestoru

Sieťka do batožinového priestoru (1)
Obj. č. : 7568.FT

Zaisťovacie zarážky
do batožinového priestoru (1)

(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.

Obj. č. : 9414.EE
Doplňujúce príslušenstvo : koberec do
batožinového priestoru - obj. č. : 1606615580

Obj. č. : 1606615580

VANIČKA DO
BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU
Chráňte váš pôvodný koberec pomocou
protišmykovej vaničky do batožinového
priestoru. Vanička je prispôsobená
na transport znečisťujúcich predmetov,
čím vám pomôže čeliť všetkým situáciam.

Priehľadné ochranné pásky na nárazník
Predné a zadné - obj. č. : 1607718180

Vanička do batožinového priestoru

Zásterky

Zásterky

Obj. č. : 1606544880

Predné - obj. č. : 1606277380

Zadné - obj. č. : 1606277680

18 MULTIMÉDIÁ

APLIKOVANÉ
INOVÁCIE
S multimediálnym vybavením vychádzajúcim
z najpokročilejších technológií, objavíte nové sféry
pohodlia a zábavy. Budete jazdiť v takom
príjemnom prostredí a pokoji ako ešte nikdy.

Bluetooth Hands - free súprava

Prenosná videosúprava

Poraďte sa s vaším predajcom.

Poraďte sa s vaším predajcom.

Držiak na obrazovku prenosnej
videosúpravy (1)
Obj. č. : 9473.Z1

CITROËN WIFI ON BOARD

Držiak na polointegrovanú navigáciu (1)
Obj. č. : 1607403580

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 (1)
Obj. č. : 9702.GV
Poraďte sa s vaším predajcom.

O kompletnej ponuke sa poraďte sa s vaším predajcom.
(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.
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