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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 úžitkové vozidlo
Citroën vašich snov.  

Model, ktorý sa vám podobá, uspokojuje vás a vedie. Úžitkové vozidlo,
ktoré sa prispôsobí všetkým vašim pracovným alebo súkromným
aktivitám. Modely, ktoré sú praktické a zároveň príjemné.

Jednoducho Citroën.



Súprava hmlových svetiel 
Jumpy

Obj. č.: 9682.R2
Poraďte sa s vaším predajcom.

Zadné parkovacie senzory
Jumpy – Obj. č.: 9452.95

Jumper – Obj. č.: 9690.04

Vaša bezpečnosť je prvoradá. Príslušenstvo Citroën prispôsobené úžitkovým vozidlám 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.

MAXIMÁLNA OCHRANA

04 BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné skrutky
proti odcudzeniu diskov
Poraďte sa s vaším predajcom.

Bezpečnostný alarm
Jumpy – Obj. č.:  9471.N2
Jumper – Obj. č.: 9690.02



Ochranná fólia
na zadné sklo

(Produkt nie je vyobrazený.)
Obj. č.: 9657.30

Disk z ľahkej zliatiny
„Vivace“ (1) 16”
Jumpy – Obj. č.: 5402.F8
(1) Dodávané bez skrutiek a krytky.

Snehové reťaze 
Poraďte sa s vaším predajcom.

Protipreklzovacie návleky
Poraďte sa s vaším predajcom.

Súprava povinnej výbavy
Poraďte sa s vaším predajcom.

Súprava ochranných mreží
na sklo zadných dverí  
Jumpy – Obj. č.: 9645.61(1)

Jumper – Obj. č.: 9457.38
(1) Verzia bez stierača.



Pretože nároky vás a vášho povolania sa môžu vyvíjať,
aj vaše úžitkové vozidlo Citroën  sa môže premeniť na
vozidlo presne podľa vašich potrieb. Jeho široká ponuka
funkčného a ergonomického príslušenstva vám uľahčí
prepravu rôzneho nákladu. Ideálne spojenie funkčnosti
a estetiky.

Rebrík
Jumpy

Podľa modelu
Obj. č.: 9616.T9
Obj. č.: 9616.V0

Jumper 
Obj. č.: 9616.CR
Obj. č.: 9416.CS

Poraďte sa s vaším predajcom.

06 MOŽNOSTI PREPRAVY

PRAKTICKÉ
RIEŠENIA

Súprava krycích clôn
(Produkt nie je vyobrazený.)
Jumpy 
Krátka – Obj. č.: 8342.JA
Dlhá – Obj. č.: 8342.JE

Tunel na prevážanie
dlhých nákladov (1)

Jumpy
Krátky – Obj. č.: 9645.58

Dlhý – Obj. č.: 9645.63
(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.

Vybavenie nákladového
priestoru

Jumpy
Obj. č.: 9414.88

Doplniť pripevňovacou súpravou.
Obj. č.: 9645.62



Strešná záhradka vyvinutá špeciálne pre úžitkové vozidlá  vám
umožní prepravovať až 150 kg dodatočného nákladu. Doprajte
si tento doplnok na úplne bezpečnú prepravu dlhých alebo
objemných nákladov. Tento výrobok homologizovaný výrobcom
spĺňa náročné kritériá pevnosti. 

STREŠNÁ ZÁHRADKA

Strešná záhradka (1)

Jumpy
Podľa verzie vozidla:
Nízky krátky – Obj. č.: 9616.T6
Nízky  dlhý – Obj. č.: 9616.T7
Vysoký dlhý – Obj. č.: 9616.T8

Jumper
Podľa verzie vozidla:
Krátky – Obj. č.: 9416.CN
Stredný – Obj. č.: 9416.CP
Dlhý – Obj. č.: 9416.CQ

Priečne strešné nosiče
Jumpy (oceľ)

Obj. č.: 9616.V1
Jumper (hliník)

Obj. č.: 9416.AA/9416.A9

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

(1) O vhodnom objednávkovom čísle strešnej záhradky sa  poraďte s vaším predajcom.

Fixný hák US
Obj. č.: 9627.CL

Fixný hák
s dvojitou funkciou
Obj. č.: 9627.CK

Závesná vidlica
Jumper – Obj. č.: 9627.Y2

Nášľapná doska
na strešnú záhradku

Poraďte sa s vaším predajcom.

Ťažné zariadenie (1)

Jumper
Jumpy

Nakladací valček
Jumpy – Obj. č.: 9616.V5 
Jumper – Obj. č.: 9616.W6



ZDOLAŤ KAŽDÚ
NÁSTRAHU
Na bezproblémové vykonávanie vašich pracovných aktivít
si vaše úžitkové vozidlo zaslúži tú najvyššiu pozornosť.
Prostredníctvom doplnkového príslušenstva bude vaše
vozidlo dostatočne pripravené zdolávať všetky nástrahy,
ktoré takéto aktivity prinášajú. Od poťahov až k podlahovým
kobercom – špeciálne navrhnuté príslušenstvo chráni
a zároveň skrášľuje vaše vozidlo.

Štýlové zásterky
Jumpy

Predné – Obj. č.: 9603.Q0
Zadné – Obj. č.: 9603.Q1

O ostatných objednávkových číslach sa  poraďte s vaším predajcom.

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.

08 OCHRANA



Poťahy „Lombo“ (1)

Jumper

Plstené podlahové koberce
„Surfing“ predné (1)

Jumpy – Obj. č.: 9464.X6
Jumper – Obj. č.: 9464.X2

Deflektory dverí
(Produkt nie je vyobrazený.)

Jumpy – Obj. č.: 9421.C4
Jumper – Obj. č.: 9421.C5

Poraďte sa s vaším predajcom.

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

Poťahy„Vartel“ (1) (2)

Jumpy

Gumené podlahové koberce
predné (1)

Jumpy – Obj. č.: 9464.Y5
Jumper – Obj. č.: 9464.X4

(1) Rôzne objednávacie čísla podľa verzie.
Poraďte sa s vaším predajcom.

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



10 MULTIMÉDIÁ

APLIKOVANÉ INOVÁCIE
Odteraz je vaše úžitkové vozidlo 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.

USB Box(1) (2)

Jumpy
Obj. č.: 9702.EZ
(1) 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. 

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



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

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 získate u vášho predajcu.

Navigačný systém „Garmin“

Polointegrovaný navigačný systém Garmin
na prístrojovú dosku (1)

Poraďte sa s vaším predajcom.
(1) Vybavenie vyžadujúce zákrok kvalifikovaného technika. Poraďte sa s vaším predajcom.
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