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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
DS3 vašich snov.  

Model, ktorý sa vám podobá, uspokojuje vás a vedie. Citroën DS3
sa podľa vašich želaní prispôsobí všetkým vašim potrebám. 

Jednoducho Citroën DS3.

JEDNODUCHO CITROËN



04 ŠTÝL

Rozmanité príslušenstvo pre ešte unikátnejšie vozidlo! 
Vnútorné i 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.

OTÁZKA ŠTÝLU

Dekoratívne samolepiace
fólie na karosériu

Furtif – Obj. č.: 9423.03
Natural – Obj. č.: 9423.02
French Touch – Obj. č.: 9423.09

Ozdobný kryt kolesa
„Nuclear“

Poraďte sa s vaším predajcom.



Chrómové lišty
bočných dverí
Obj. č.: 9425.AZ

Chrómové ozdobné rámy
hmlových svetiel 
Obj. č.: 9482.68

Chrómový
polorámik masky
chladiča
Obj. č.: 9424.F5

Chrómové ozdobné
kryty spätného zrkadla 
Obj. č.: 9425.AY

Chrómový rám
zadného skla
Obj. č.: 9424.F8

Chrómové
ozdobné rámy
zadného svetla
Obj. č.: 9424.F7

Spodná chrómová
lišta predného svetlometu
Obj. č.: 9424.F6

Zadný spojler
so zabudovaným tretím

brzdovým svetlom  
Obj. č.: 9400.JZ

Chrómová lišta
nad ŠPZ
Obj. č.: 9424.F9



06 ŠTÝL

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. Disky značky Citroën
boli navrhnuté našimi dizajnérmi tak, že im
boli vdýchnuté dynamické línie, ktoré
dodávajú vášmu Citroënu DS3 skutočnú
osobitosť.

DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

Stredová krytka kolesa 
Kompatibilná so  všetkými diskami z ľahkej zliatiny
uvedenými na tejto strane.
Poraďte sa s vaším predajcom.

Disk z ľahkej zliatiny
„Tuorla“ 15’’
Obj. č.: 9406.C2



Disk z ľahkej zliatiny
„Valonga“ 16''
Poraďte sa s vaším predajcom.

Disk z ľahkej zliatiny
„Bellone“ (1) 17''
Poraďte sa s vaším predajcom.

(1) Dodávané bez skrutiek a krytky.

Disk z ľahkej zliatiny
„Ashera“ (1) 16''
Poraďte sa s vaším predajcom.



08 ŠTÝL

Rafinovaný a zároveň moderný, váš
Citroën DS3 ponúka špecifický dizajn
interiéru, ktorý je možné ľahko
prispôsobiť vášmu vkusu. Bohatý výber
doplnkového príslušenstva dáva
možnosť vytvoriť z každého Citroënu
DS3 jedinečný objekt.

ELEGANTNÝ INTERIÉR

Kožený volant s ozdobnými
chrómovými prvkami  

Obj. č.: 4109.PA

Hliníková opierka na nohu
Obj. č.: 9646.H1



Ozdobný pás prístrojovej dosky
Cubic Carbotech

Poraďte sa s vaším predajcom.

Ozdobná hlava
radiacej páky (1)

Poraďte sa s vaším predajcom.
(1) Pre 5- a 6-rýchlostnú

mechanickú prevodovku.



10 KOMFORT

VŠETKO PRE VAŠE
POHODLIE
Váš Citroën DS3 je hlavným zdrojom vášho pohodlia.
Môžete úplne pokojne šoférovať a zároveň cítiť ergonómiu
tohto príslušenstva navrhnutého priamo pre vás.

Slnečná clona
zadného okna 
Obj. č.: 9459.G9

Ramienko na odevy
na opierku hlavy  

Obj. č.: 9414.93

Deflektory na bočné okná
Obj. č.: 9421.A9

Bočné slnečné clony
(Produkt nie je vyobrazený.)
Obj. č.: 9459.G8

Interiérové zrkadielko
Obj. č.: 9453.15



Stredová lakťová opierka
s odkladacím priestorom
Obj. č.: 9440.18

Popolník
Obj. č.: 9425.C9

Zapaľovač (1)

Obj. č.: 8227.96

Popolník (1)

Obj. č.: 7589.05
Doplniť podstavcom na popolník

Obj. č.: 9425.E4

Vôňa Kvet vanilky – Obj. č.: 9980.N5
Vôňa Mango – Obj. č.: 9980.N8
Vôňa Jazmín – Obj. č.: 9980.N1
Vôňa Anti-tabak – Obj. č.: 9980.N9
Vôňa Poľné kvety – Obj. č.: 9980.N2

OSVIEŽOVAČE VZDUCHU
Čo keby ste do vášho Citroënu DS3 rozptýlili
príjemnú vôňu? Jemné vône integrované do
ventilačného systému vášho vozidla vám spríjemnia
cestovanie. Vaše zmysly uchvátia rôznorodé príjemné
vône kvetinového alebo ovocného charakteru.
Jedinečný spôsob, ako udržať krok so súčasnosťou.
Vyberte si parfum, ktorý vám vyhovuje.

Izotermický modul (1)

Obj. č.: 9456.03/9645.59
(1) Dodávané bez zobrazených

doplnkov.

(1) Produkt nie je vyobrazený.



Súprava povinnej
výbavy
Poraďte sa s vaším
predajcom.

12 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.

Snehové reťaze
Poraďte sa s vaším
predajcom.

Bezpečnostné skrutky
proti odcudzeniu diskov

Plechové disky – Obj. č.: 9607.R4
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.: 9452.95/9452.71

Bezpečnostný alarm 
Obj. č.: 9690.13

Detská sedačka
„Kiddy life“ (1)

Obj. č.: 9648.F1

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

Najmenší si zaslúžia najväčšiu pozornosť. So svojimi detskými
sedačkami Citroën plní 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

(1) Podľa potreby doplniť ochranným stolíkom - Obj. č.: 9648.F2.



14 MOŽNOSTI PREPRAVY

PRAKTICKÉ
RIEŠENIA
Pretože potreby vás a vašej rodiny sa
môžu vyvíjať, aj váš Citroën DS3 sa môže
premeniť na vozidlo na voľný čas. Jeho
široká ponuka funkčného a ergonomického
príslušenstva vám uľahčí prepravu
batožiny, lyží alebo bicyklov.

Ťažné zariadenie (1)

Poraďte sa s vaším predajcom.
(1) Doplniť káblovým zväzkom.

Ťažné zariadenie (1)

Poraďte sa s vaším predajcom.
(1) Doplniť káblovým zväzkom.

Zaisťovacie zarážky
v batožinovom priestore (1)(2)

Obj. č.: 9414.EE
(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.
(2) Doplnkové obj. č.: koberec do
batožinového priestoru 9464.EZ.



Priečne strešné nosiče (1)

Obj. č.: 9416.G2
(1) Príslušenstvo, ktoré si vyžaduje kúpu súpravy strešných líšt 

(dodávané v čiernej farbe s možnosťou nalakovania).
Obj. č.: 9416.G9

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.

Strešný box na strešné nosiče 
Krátky: 280 litrov – Obj. č.: 9459.59

340 litrov – Obj. č.: 9459.A3

Nosič lyží na strešné nosiče (1)(2)

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

Poraďte sa s vaším predajcom.
(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.
(2) Nevyhnutná adaptačná súprava. Obj. č.: 9615.17

Sieťka do kufra 
Obj. č.: 7568.RJ

Nosič bicyklov na strešné nosiče (1)

Oceľ – Obj. č.: 9615.12
Hliník – Obj. č.: 9615.13

(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov. 



16 OCHRANA

VNÚTORNÉ PRVKY
RAFINOVANOSTI
Citroën DS3 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  „Vérone“ (1)

Obj. č.: 9429.LK

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

Poťahy „Florence“ (1)

Obj. č.: 9429.LL



PODLAHOVÉ KOBERCE

Formované
podlahové koberce (1)

Obj. č.: 9464.EW

(1) Vrstvenie kobercov na seba je prísne zakázané. O správnom používaní kobercov sa pred každým nákupom poraďte so svojím 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.

Podlahové koberce
„Premium“ (1)

Obj. č.: 9464.FG

Prešívané plstené
podlahové koberce (1)

Obj. č.: 9464.EQ

Gumené podlahové
koberce (1)

Obj. č.: 9464.EX

Plstený koberec
do batožinového priestoru 
Obj. č.: 9464.EZ

Vanička do
batožinového priestoru 
Obj. č.: 9424.H1

Súprava priehľadných
ochranných pásov 
Obj. č.: 9424.K4

Štýlové zásterky 
Predné – Obj. č.: 9403.75
Zadné – Obj. č.: 9403.72



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.

18 MULTIMÉDIÁ

APLIKOVANÉ INOVÁCIE
Váš Citroën DS3 je 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.

Univerzálna solárna
USB nabíjačka 
Obj. č.: 9702.GY



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

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

NAVIGAČNÉ SYSTÉMY
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 prenosných navigačných systémov získate
u svojho predajcu.

Navigačný systém Garmin

Polointegrovaný navigačný systém Garmin na prístrojovú dosku (1)(2)

Poraďte sa s vaším predajcom.
(1) Vybavenie vyžaduje zásah technického špecialistu. Poraďte sa s vaším predajcom.
(2) Nie je kompatibilný s opciou Hi-Fi.

Jednotka Wifi 
Obj. č.: 9702.GV

Hi-Fi systém (1)

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