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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 garantovalo spoľahlivosť
a bezpečnosť. Toľko novátorského a výkonného príslušenstva,
ktoré vás vyzýva, aby ste oslobodili svoju kreativitu a predstavili si
Citroën C1 vašich snov.  

Model, ktorý sa vám podobá, uspokojuje vás a vedie. Citroën C1
sa podľa vašich želaní prispôsobí všetkým vašim potrebám. 

Jednoducho Citroën C1.



04 ŠTÝL

OTÁZKA
ŠTÝLU
Ste jedinečný a váš Citroën C1 tiež.
S príslušenstvom a vybavením Citroën si vytvoríte
model podľa vlastných predstáv. Či ste kreatívny,
alebo konzervatívnejší typ, Citroën C1 odzrkadlí
vašu osobnosť vo všetkých líniách.

Ozdobný kryt „Naos“ 14” 
Obj. č.: 9406.F6 
O ostatných objednávkových číslach
sa poraďte so svojím predajcom.



DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

Disk z ľahkej zliatiny
„Némos“ 14”
Obj. č.: 9406.82 

Disk z ľahkej zliatiny
„Sborne“ 14”
Obj. č.: 9406.F2

Disk z ľahkej zliatiny
„Spazz“ (1) 14” 

Obj. č.: 5402.R7
(1) Dodávané bez skrutiek a krytky.

Spojiť bezpečnosť s krásou
Aj keď sa to na prvý pohľad zdá zložité, Citroënu sa túto úlohu
podarilo vyriešiť úplne jednoducho pomocou  radu originálnych
diskov z ľahkej zliatiny. Keďže boli podrobené prísnym testom,
ponúkajú vám všetky predpísané a mechanické záruky. Disky
značky Citroën boli navrhnuté našimi dizajnérmi tak, že im boli
vdýchnuté dynamické línie, ktoré dodávajú vášmu Citroënu C1
skutočnú osobitosť.
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NA VÁŠ OBRAZ
Početné príslušenstvo pre ešte
unikátnejšie vozidlo! 
Obloženie karosérie, kryty na spätné
zrkadlá... Vonkajšie príslušenstvo
z dielne Citroën vám otvára jedinečný
kreatívny priestor na slobodné
vyjadrenie vašej osobnosti.
Nespočetné množstvo štýlov
a príležitostí zanechať na svojom
vozidle pečať originality...

Chrómovaná lišta prednej masky
Obj. č.: 7452.ZP



Chrómovaná koncovka
výfuku
Obj. č.: 9614.Y2/9614.Y4 
Poraďte sa s vaším predajcom.

Kryt spätného zrkadla 
Karbónový vzhľad Hliníkový vzhľad
Obj. č.: 9400.JR Obj. č.: 9400.JT

Súprava obloženia karosérie: koncovka výfuku
a kryty spätných zrkadiel 

Karbónový vzhľad Hliníkový vzhľad
Obj. č.: 9400.JS Obj. č.: 9400.JV

Súprava ochranných prahových líšt (1)

Karbónový vzhľad Hliníkový vzhľad
Obj. č.: 9400.AC Obj. č.: 9400.AE 

(1) Iba na 5-dverovú verziu.

Zadný spojler
Obj. č.: 9400.E9 
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Popolník (1)

Obj. č.: 9623.95
(1) Doplniť podstavcom na popolník.

Obj. č.: 9623.96

Stredová opierka
s odkladacím priestorom 
Poraďte sa s vaším predajcom.



Súprava vnútorného obloženia vzhľad matného hliníka
Horný lem odkladacej priehradky, lem radiacej páky, lemy ovládania
predných okien 
Obj. č.: 9425.87

S bohatou ponukou príslušenstva
pre vnútorný priestor spája Citroën
pôvab vo všetkých aspektoch:
elegancia, dizajn, funkčnosť.
Opierky, obloženie, odkladacie
priestory a mnoho iných doplnkov
dodávajú vozidlu osobitosť presne
podľa vašich predstáv.

Ozdobná hlava radiacej páky
hliníkový vzhľad
Obj. č.: 9646.F5 

Kryt odkladacej
skrinky
Obj. č.: 9425.A4

PRISPÔSOBENIE
INTERIÉRU



10 KOMFORT

VŠETKO PRE VAŠE POHODLIE
Váš Citroën C1 predstavuje hlavný zdroj pohodlia: môžete šoférovať v úplnom pokoji
a cítiť ergonómiu príslušenstva navrhnutého priamo pre vás.

Izotermický modul (1) 

Obj. č.: 9456.03 
(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.



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

Lampa na čítanie(1) 

Réf. : 9468.25

Bočné slnečné clony
Obj. č.: 9459.A8/9459.E8 

Slnečná clona zadného okna
Obj. č.: 9459.A6

Deflektory na bočné okná  
Obj. č.: 9421.93/9421.92 
Poraďte sa s vaším predajcom.

(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.



12 BEZPEČNOSŤ

MAXIMÁLNA OCHRANA

Parkovacie senzory
Predné
Obj. č.: 9690.01
Zadné
Obj. č.: 9452.95

Protipreklzovacie návleky
Poraďte sa s vaším predajcom.

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



Bezpečnostné skrutky
proti odcudzeniu
diskov z ľahkej zliatiny
Obj. č.: 9405.31

Snehové reťaze
Poraďte sa s vaším predajcom.

Súprava povinnej
výbavy
Poraďte sa s vaším
predajcom.

Najmenší si zaslúžia našu najväčšiu pozornosť. Svojimi
detskými sedačkami Citroën napĺňa dvojitú výzvu bezpečnosti
a komfortu. Ergonomicky skonštruované sedačky zabezpečujú
optimálnu ochranu v prípade nárazu. Toto veľmi užitočné
príslušenstvo, ktoré je zároveň ľahké na inštalovanie
a používanie, vám zjednoduší život. Cestovanie s rodinou sa
tak stáva detskou hrou.

DETSKÉ SEDAČKY Detská sedačka
„Romer Duo Isofix“ 
Obj. č.: 9448.15

Bezpečnostný alarm
Obj. č.: 9471.K8

Súprava hmlových svetiel 
Obj. č.: 9482.45/9482.62
Poraďte sa s vaším predajcom.

Detská sedačka
„Kiddy Life“ 

Obj. č.: 9648.F1 



14 MOŽNOSTI PREPRAVY

PRAKTICKÉ RIEŠENIA
Pretože potreby vás a vašej rodiny sa môžu vyvíjať, aj váš
Citroën C1 sa môže premeniť na vozidlo na voľný čas. Jeho
široká ponuka funkčného a ergonomického príslušenstva vám
uľahčí prepravu batožiny, lyží alebo bicyklov. Skutočné
pozvanie na výlet. 

Nosič lyží/snowboardu na strešné nosiče (1) 

4 páry 6 párov
Obj. č.: 9615.14 Obj. č.: 9615.15

(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.



Strešné boxy na strešné nosiče
Krátky: 280 litrov – Obj. č.: 9459.59 

340 litrov – Obj. č.: 9459.A3 

Nosič bicyklov na strešné nosiče (1) 

Oceľové 
Obj. č.: 9615.12
Hliníkové
Obj. č.: 9615.13

(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.

STREŠNÉ NOSIČE
Strešné nosiče Citroën sú vyvinuté tak, aby umožnili prepravu bez
rizika odtrhnutia vašej batožiny alebo doplnkového príslušenstva
(nosič bicyklov, nosič lyží, strešný box...). Strešné nosiče sú
harmonické vo svojich líniách, ľahké na používanie a zároveň spájajú
estetiku a bezpečnosť.

Priečne strešné nosiče
Obj. č.: 9616.S4/9616.S5



16 OCHRANA

VNÚTORNÉ PRVKY RAFINOVANOSTI
Plné krivky, rebelantský profil – váš Citroën C1 zvádza 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
Obj. č.: 9400.F1/9400.F2

Ochranná lišta
prahu dverí

batožinového
priestoru 

Obj. č.: 9424.E6 



PODLAHOVÉ KOBERCE

Poťahy „Sandracite“ (1) 

(1) Poťahy rýchlej montáže kompatibilné s airbagmi.
Poraďte sa s vaším predajcom.

Vanička
do kufra(1)

Obj. č.: 9424.68
(1) Dodávané bez

zobrazených doplnkov. 

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

Plstené podlahové
koberce „Surfing“ (1) 

Obj. č.: 9464.Q8 

Gumené podlahové
koberce (1)

Obj. č.: 9464.EN 

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.

Štýlové zásterky 
Predné  

Obj. č.: 9403.53
Zadné

Obj. č.: 9403.54 



Prenosná Bluetooth Hands-free súprava
Obj. č.: 9701.CP/9701.GZ

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

18 MULTIMÉDIÁ

APLIKOVANÉ INOVÁCIE
Odteraz je váš Citroën C1 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.

NAVIGAČNÉ SYSTÉMY

Navigačný systém „Garmin“

Navigačné systémy sú pohodlné, funkčné a vďaka ich jednoduchému použitiu
budú vašimi veľkými pomocníkmi na cestách. Môžu vás navádzať vizuálne aj
hlasovo. S nimi už nebudete potrebovať cestné mapy, vždy vám ukážu správnu
cestu a vyhnete sa tak zbytočnému stresu.

Prenosné navigačné systémy 
Informácie o kompletnej ponuke získate u vášho predajcu.



USB Box (1) (2)

Obj. č.: 9702.EZ
(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.
(2) Toto kompaktné zariadenie uložené v odkladacej priehradke

spolujazdca umožňuje prostredníctvom USB portu, vstupu jack
a iPod® portu diskrétne pripojenie všetkých typov prenosných MP3
prehrávačov k vášmu audiosystému Citroën.
Pred každým nákupom sa poraďte s vaším predajcom a overte
kompatibilitu USB Boxu s vaším vozidlom.

Autorádiá CD/MP3/USB
Informácie o kompletnej ponuke autorádií
získate u vášho predajcu. 

Držiak iPod/iPhone 
Poraďte sa s vaším predajcom.

Kryt batožinového priestoru
s reproduktormi 

Obj. č.: 9478.92
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