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rozhodnúť sa pre CItroËn znamená zvoliť kvalitu, 
bezpečnosť a štýl. tieto tri kľúčové slová charakterizujú 
aj originálne príslušenstvo.

Príslušenstvo CItroËn navrhnuté špeciálne pre váš nový automobil 
CItroËn C4 PICasso zodpovedá prísnym požiadavkám kvality, 
spoľahlivosti a bezpečnosti. 
Príslušenstvo je do najmenších detailov prispôsobené štýlu 
a technológii vášho vozidla, takže zaručuje vysokú úroveň kvality 
a výkonnosti.

Dôverujte značke CItroËn pri dotváraní svojho nového automobilu 
CItroËn C4 PICasso podľa vlastného vkusu a vlastných potrieb.

Je to veľmi jednoduché.

V ŠTÝLE CITROËN



04 ŠTÝL

OTÁZKA ŠTÝLU

Lišta prahu dverí 
s hologramom 
obj. č. : 1609690480

Lišty prahov dverí 
hliníkového vzhľadu
obj. č. : 1607556380

ste jedineční rovnako ako váš CItroËn C4 PICasso. 
so širokou ponukou originálneho príslušenstva si môžete 
vytvoriť vozidlo podľa vlastného štýlu. Kreatívne alebo 
klasické – príslušenstvo zdôrazní vašu osobnosť.



ZLIATINOVé DISKy

spojenie bezpečnosti s estetikou? 
ak sa vám táto rovnica zdá byť 
zložitá, CItroËn svojou ponukou 
zliatinových diskov poskytuje jej 
riešenie. 
Disky boli podrobené náročným 
testom a presne spĺňajú špecifi ká 
vášho vozidla. Ich dynamické línie 
dodajú vášmu vozidlu CItroËn 
C4 PICasso osobitý vzhľad.

Stredové krytky
Informujte sa u svojho predajcu.

 (1) Dodáva sa bez skrutiek a stredovej krytky.

Disk GARBIN (1)

Z ľahkej zliatiny 16’’ 
obj. č. : 1609838280

Disk ZEPHyR (1)

Dvojfarebný, farba čierna / hliník
Z ľahkej zliatiny 17’’ 
obj. č. : 96770901Zv

Disk LEVANT Disk LEVANT (1)(1)

Z ľahkej zliatiny 17’’ 
obj. č. : 1607274580

Disk EOLE Disk EOLE (1)(1)

Dvojfarebný, farba sivá Hephais / hliník
Z ľahkej zliatiny 18’’ 
obj. č. : 96770905Zv

16‘‘ kryty kolies so 
zabezpečením
súprava 4 ks – obj. č. : 9406.l1

Disk NOTOS (1)

Z ľahkej zliatiny 16’’
obj. č. : 96770897tW



06 KOMFORT

V DUCHU ZEN
nový CItroËn C4 PICasso  
je dôležitým zdrojom vašej pohody. 
Pohody pri šoférovaní s najvyššou 
bezpečnosťou a s vychutnaním si 
ergonómie príslušenstva vytvoreného 
pre vás.

Deflektory dverí
obj. č. : 1609720580

Chladiaci a ohrievací box 
16 l – 24 l 

Informujte sa u svojho predajcu.

Prenosný popolník 
obj. č. : 7589.05



Ramienko na opierku hlavy 
obj. č. : 1607937780

OSVIEŽOVAČE VZDUCHU

Prevoňajte si svoj nový 
CItroËn C4 PICasso! ako 
súčasť ventilačného systému vozidla 
vám osviežovače vzduchu Citroën 
spríjemnia dlhé cesty. Kvetinové 
alebo ovocné – najrôznejšie vône 
uspokoja vkus každého. Príjemný 
spôsob, ako zostať v rytme doby.

Bočné slnečné clony
pre okná zadných dverí – obj. č.: 1609507780 
pre pevné bočné okná – obj. č.: 1609507980

Slnečná clona na zadné okno
obj. č. : 1609507580

Náhradné náplne do osviežovača 
vzduchu podľa vlastného výberu 
(vôňa vanilky, tropické mango…).  
Informujte sa u svojho predajcu.



08 BEZPEČNOSŤ

ÚPLNE V BEZPEČÍ

vaša bezpečnosť je našou prioritou. Pre 
zaistenie väčšej bezpečnosti vás i vašich 
spolucestujúcich, spoločnosť CItroËn vyvinula 
s využitím špičkovej technológie širokú škálu 
doplnkov. alarmy a parkovací asistenti sú 
premyslené do najväčších detailov tak, aby ste 
sa na ne mohli kedykoľvek spoľahnúť a užívali si 
bezstarostnú jazdu.

Snehové reťaze 
a protišmykové návleky 
Informujte sa u svojho predajcu.

Bezpečnostné skrutky kolies 
oceľové disky – obj. č.: 9607.r4 
Hliníkové disky – obj. č.: 1606922580

Prepravný box na zvieratá 
40 x 30 x 30 cm – obj. č. : 1607076080  
60 x 42 x 42 cm – obj. č.: 1607076180
Bezpečnostný pás pre zviera 
obj. č.: 1607075980

Parkovací asistent
Predný – obj. č.: 1610279180 
Zadný – obj. č.: 1610279280

Bezpečnostná súprava 
Informujte sa u svojho predajcu.



Bezpečnostný alarm 
Začiatok predaja na konci roka 2013.  
Informujte sa u svojho predajcu.

Oddeľovacia mriežka 
obj. č.: 1609640980

Prepravný box na zvieratá 
40 x 30 x 30 cm – obj. č. : 1607076080  
60 x 42 x 42 cm – obj. č.: 1607076180
Bezpečnostný pás pre zviera 
obj. č.: 1607075980

tí najmenší si vyžadujú našu 
najväčšiu pozornosť. Detské sedačky 
Citroën sú bezpečné a pohodlné. 
vďaka jednoduchej montáži 
vám títo nevyhnutní pomocníci 
uľahčia život na cestách s deťmi.

DETSKé SEDAČKy

Detská sedačka Kiddy Comfort Pro 
CITROËN
9 – 36 kg
obj. č. : 1606604580



10 PREPRAVA

Hliníková záhradka na strešné nosiče(1) 
obj. č. : 1608499380

Nosič bicykla na strešné nosiče(1) 
Hliníkový – obj. č. : 1607798880 
oceľový – obj. č. : 1607798780

Nosič lyží/snowboardu na strešné nosiče(1) 
na 4 páry – obj. č. : 9615.14 
na 6 párov – obj. č. : 9615.15

Priečne strešné nosiče 
obj. č. : 1607440480

vaše potreby a potreby vašej rodiny sa 
môžu meniť, ale váš nový automobil 
CItroËn C4 PICasso sa im dokáže 
prispôsobiť. široká ponuka funkčného 
a ergonomického príslušenstva uľahčí 
prepravu vašej batožiny a vybavenia 
pre voľný čas.

PRAKTICKÉ RIEŠENIE



(1) Ilustračná dekorácia na fotografi i nie je súčasťou dodávky.
(2) Potrebné doplniť, podľa ťahaného vozidla, káblovým zväzkom. Informujte sa u svojho predajcu.

STREŠNé BOXy

Kufre, tašky a ďalšia batožina... strešné 
boxy vám ponúknu možnosť prepravy 
všetkého potrebného.
vďaka jednoduchej manipulácii, 
montáži a využiteľnosti uspokoja 
všetkých milovníkov cestovania. 
vyrazte kdekoľvek a bez starostí…

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie(1) (2)

na 2 bicykle – obj. č.: 1607018380
na 3 bicykle – obj. č.: 1607798980

Strešný box na strešné nosiče 
Informujte sa u svojho predajcu.

Ťažné zariadenie s guľou 
demontovateľnou bez náradia(2)

obj. č. : 1606526380

Skrutkové ťažné zariadenie(2)

obj. č. : 1606526280 



12 OCHRANA

ROVNAKO AKO 
V PRVÝ DEň
Kompaktný, moderný a elegantný – váš nový  
CItroËn C4 PICasso vás upúta na prvý pohľad.  
ochranné príslušenstvo od spoločnosti CItroËn vám 
pomôže zachovať pôvodnú krásu interiéru aj exteriéru.

Chránič prahu 
batožinového priestoru 
obj. č.: 1609543280

Ochranná plachta 
obj.č.: 9985.28

Ochranné pásky priehľadné
sada pre predný a zadný nárazník 
obj. č.: 1609871580



Zarážky do batožinového priestoru(1) 
obj. č.: 9414.ee
Potrebné doplniť kobercom do batožinového priestoru.

Pružná vanička do batožinového priestoru(1) 
verzia s dvojitým dnom – obj. č.: 1609494980

Sieťka do batožinového priestoru(1) 
obj. č.: 7568.Ft 

Koberec do batožinového priestoru 
verzia bez dvojitého dna – obj. č.: 1609373280
verzia s dvojitým dnom – obj. č.: 1609697580

VANIČKA DO 
BATOŽINOVéHO PRIESTORU

ochráňte pôvodný koberec 
použitím vaničky do batožinového 
priestoru s protišmykovou 
úpravou. Je dokonale prispôsobená 
na prepravu materiálu alebo 
predmetov, ktoré by mohli spôsobiť 
znečistenie alebo trvalé poškodenie 
pôvodného koberca v batožinovom 
priestore. s týmto jednoducho 
montovateľným príslušenstvom 
môžete kedykoľvek vyraziť na cesty.

Obojstranná vanička do batožinového 
priestoru
verzia bez dvojitého dna – obj.č.: 1609240880

(1) Ilustračná dekorácia na fotografii nie je súčasťou dodávky.
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Prešívané textilné koberce(1)    
obj. č.: 1609378880

Tvarované koberce (1)  
obj. č.: 1609399180 

Tvarované koberce Eco 
obj. č.: 1609399380

Tvarované gumené koberce(1)  
obj. č.: 1609398380
Klasické gumené koberce 
obj. č.: 1609397980

(1) vrstvenie kobercov je prísne zakázané. Pred nákupom sa o ich správnom používaní informujte u svojho predajcu. 



KOBERCE

Účinná ochrana proti opotrebovaniu 
a nečistotám vo vozidle. Koberce 
CItroËn boli navrhnuté tak, 
aby sa dokonale prispôsobili 
špecifickým tvarom podlahy vášho 
vozidla. Jednoducho sa používajú 
a sú pevné a odolné. vďaka svojej 
priľnavosti prispievajú k pohodliu 
a vyššej bezpečnosti pri šoférovaní 
a ich originálny dizajn dokonale 
ladí s celkovým vzhľadom. 

(2) Jednoduchá inštalácia. Informujte sa u svojho predajcu.

Poťahy sedadiel SUN (2) 
tkanina/textília potiahnutá polyuretánom
Informujte sa u svojho predajcu.

Poťahy sedadiel MOON (2)

Čierna tkanina
Informujte sa u svojho predajcu.

Bočné ochranné lišty 
obj. č.: 1609668880

Štýlové zásterky 
Predné – obj. č.: 1608924180 
Zadné – obj. č.: 1608924280

Velúrové koberce(1) 
obj. č.: 1609371380



16 MULTIMéDIÁ

Systém zobrazujúci rýchlosť 
na čelné sklo 
obj. č.: 1606475080

Držiak na multimédiá(1) 
obj. č.: 9473.Z1

Prenosná video súprava
Informujte sa u svojho predajcu. 

váš nový CItroËn C4 PICasso je viac 
než len obyčajné vozidlo. s multimediálnou 
výbavou na najvyššej technologickej úrovni sa 
ocitnete v novej dimenzii pohody a potešenia 
z jazdy. spoznáte radosť zo šoférovania 
v neobyčajne príjemnej a uvoľnenej atmosfére.

INOVÁCIE V PRAXI

Navigačné systémy
Informujte sa u svojho predajcu.



CD prehrávač(1) 
obj. č.: 16107849ZD

Držiak na mobilné telefóny(1)

smartfóny – obj. č.: 1608578780 
univerzálny telefón – obj. č.: 1608578880

vďaka modulu Wi-Fi zostáva počas 
vašich ciest svet na dosah pre všetkých 
cestujúcich. Prenosné počítače, 
notebooky, hracie konzoly, prehrávače 
multimédií je možné používať súčasne. 
Predáva sa bez predplatného. 
Modul Wi-Fi funguje so špeciálnou 
kartou sIM 3G/3G+ na pripojenie 
k internetu, ktorú je nutné si predplatiť 
u vášho mobilného operátora.

CITROËN wIFI ON BOARD

Modul wiFi (1)

Informujte sa u svojho predajcu.
obj. č.: 9702.Gv

(1) Ilustračná dekorácia na fotografii nie je súčasťou dodávky.



Opis Fotografia Objednávacie číslo Str.
Skrutkové ťažné zariadenie 1606526280 11
Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia 1606526380 11
Priečne strešné nosiče 1607440480 10
Priečne strešné nosiče** – 1607440380 –
Strešný box krátky (330 l) – 1609665680 –
Strešný box dlhý (420 l) 1609665880 11
Strešný box stredný (420 l) – 1609665780 –
Skladací strešný box krátky (340 l) – 9459.K1 –
Skladací strešný box dlhý (300 l) – 9459.K2 –
El. zväzok k ťažnému zariadeniu 13 ciest – 1609829380 –
El. zväzok k ťažnému zariadeniu 7 ciest – 1609829480 –
Hliníková záhradka na strešné nosiče 1608499380 10
Nosič lyží/snowboardu na strešné nosiče na 4 páry 9615.14 10
Nosič lyží/snowboardu na strešné nosiče na 6 párov – 9615.15 –
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie na 2 bicykle – 9615.08 –
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie na 3 bicykle 9615.09 11

PREPRAVA

PREHľAD PRÍSLUŠENSTVA
Zoznámte sa s našou ponukou príslušenstva v prehľadnej tabuľke.  
všetky doplňujúce informácie získate od svojho predajcu alebo na 
našej stránke www.citroen.sk
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Opis Fotografia Objednávacie číslo Str.
Stredové krytky farba biela Banquise (súprava 4 ks) 9406.H8 5
Stredové krytky farba čierna lesklá (súprava 4 ks) 9406.H6 5
Nerezové lišty predných a zadných prahov dverí – 1610796680 –
Hliníkové lišty predných prahov dverí  1607556380 4
Lišty prahov predných dverí s hologramom  1609690480 4
16‘‘ kryty kolies so zabezpečením (súprava 4 ks)  9406.L1 5
Hlavice rýchlostnej páky – * –
Disk AQUILLON 17‘‘** – 96770903ZV –
Zliatinový disk EOLE 18’’ dvojfarebný, farba sivá Hephais / hliník  96770905ZV 5
Zliatinový disk GARBIN 16’’  1609838280 5
Zliatinový disk LEVANT 17’ 1607274580 5
Zliatinový disk NOTOS 16’ 96770897TW 5
Zliatinový disk ZEPHYR 17’ dvojfarebný, farba čierna / hliník 96770901ZV 5

ŠTÝL

Opis Fotografia Objednávacie číslo Str.
Zapaľovač – 8227.96 –
Prenosný popolník 7589.05 6
Ramienko na opierku hlavy 1607937780 7
Deflektory dverí           1609720580 6
Prenosné púzdro na osviežovač vzduchu, čierne matné – 1607693080 –
Náhradné náplne do osviežovača vzduchu * 7
Chladiaci a ohrievací box 16 l – 9456.03 – 
Chladiaci a ohrievací box 24 l, 12 V – 230 V – 1606666780 – 
Chladiaci a ohrievací box 24 l, 12 V 1607002980 6
Slnečná clona na zadné okno 1609507580 7
Slnečná clona na zadné okno** – 1609507680 –
Bočné slnečné clony (pre pevné bočné okná) 1609507980 7
Bočné slnečné clony (pre pevné bočné okná)** – 1609508080 –
Bočné slnečné clony (pre okná zadných dverí) 1609507780 7
Bočné slnečné clony (pre okná zadných dverí)** – 1609507880 –

KOmfORT

Opis Fotografia Objednávacie číslo Str.
Zadný parkovací asistent 1610279280 8
Predný parkovací asistent 1610279180 8
Bezpečnostný alarm * 9
Bezpečnostné skrutky kolies – hliníkové disky 1606922580 8
Bezpečnostné skrutky kolies – plechové disky – 9607.R4 –
Prepravný box na zvieratá 40 x 30 x 30 cm – 1607076080 –
Prepravný box na zvieratá 60 x 42 x 42 cm 1607076180 8
Bezpečnostný pás pre zviera 1607075980 8
Snehové reťaze * 8
Základňa ISOfIX pre detskú sedačku Baby P2C mIDI – 1610864180 –
Protišmykové návleky * 8
Oddeľovacia mriežka 1609640980 9
Oddeľovacia mriežka** – 1609641080 –
Súprava hmlových svetiel – 1609712680 –
Bezpečnostná súprava * 8
Detská sedačka Baby Safe – 1608847380 –
Detská sedačka Baby P2C mIDI – 1610863980 –
Detská sedačka Kiddy Comfort Pro CITROËN 1606604580 9
Detská sedačka Kidfix – 1608847880 –
Detská sedačka Romer Duo – 1608847680 –

BEZPEČNOSŤ



OCHRANA

PREPRAVA (pokračovanie)

Opis Fotografia Objednávacie číslo Str.
Pružná vanička do batožinového priestoru s dvojitým dnom 1609494980 13
Pružná vanička do batožinového priestoru** – 1609495180 –
Obojstranná vanička do batožinového priestoru (verzia bez dvojitého dna) 1609240880 13
Vanička do batožinového priestoru tvarovaná za tepla** – 1609837780 –
Bočné ochranné lišty 1609668880 15
Bočné ochranné lišty** – 1609668980 –
Ochranné pásky priehľadné 1609871580 12
Ochranné pásky priehľadné** – 1609871680 –
Štýlové zásterky, zadné 1608924280 15
Štýlové zásterky, zadné** – 1608924380 –
Štýlové zásterky, predné 1608924180 15
Zarážky do batožinového priestoru 9414.EE 13 
Sieťka do batožinového priestoru 7568.fT 13
Ochranná plachta 9985.28 12
Ochranný poťah na zadné sedadlo – 1607075880 –
Ochranný poťah do batožinového priestoru – 1607075780 –
Poťahy sedadiel mOON * 15
Poťahy sedadiel mOON (3. rad)** – 1609658380 –
Poťahy sedadiel SUN * 15
Chránič prahu batožinového priestoru 1609543280 12
Chránič prahu batožinového priestoru** – 1609543380 –
Koberec do batožinového priestoru** – 1609373480 13
Koberec do batožinového priestoru bez dvojitého dna – 1609373280
Koberec do batožinového priestoru s dvojitým dnom 1609697580 13
Gumené koberce klasické 1609397980 14
Gumené koberce klasické** – 1609398180 –
Tvarované koberce – Eco 1609399380 14
Tvarované koberce – Eco** – 1609399480 –
Tvarované koberce 1609399180 14         
Tvarované koberce** – 1609399280 –         
Tvarované koberce gumené 1609398380 14
Tvarované koberce gumené** – 1609398580 –

OCHRANA (pokračovanie)

Opis Fotografia Objednávacie číslo Str.
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie na 2 bicykle (nosná doska) – 1607018380 –
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie na 3 bicykle (nosná doska) 1607798980 11
Nosič bicykla na strešné nosiče, oceľ – 1607798780 –
Nosič bicykla na strešné nosiče, hliník 1607798880 10

(–) Produkt nie je zobrazený v tomto katalógu.
(*) Informácie o kompletnej ponuke získate u svojho predajcu.
(**) Doplnky pre 7-miestny CItroËn C4 PICasso.

Opis Fotografia Objednávacie číslo Str.
Prešívané textilné koberce 1609378880 14
Prešívané textilné koberce** – 1609379080 –
Prešívané textilné koberce (3. rad)** – 1609379280 –
Velúrové koberce 1609371380 15
Velúrové koberce** – 1609372580 –
Velúrové koberce (3. rad)** – 1609372380 –

mULTImÉDIÁ
Opis Fotografia Objednávacie číslo Str.
Systém na premietanie rýchlosti na čelné sklo 1606475080 16
modul Wifi 9702.GV 17
Úchyt CITROËN na držiak mobilného telefónu – 1608578680 –
Púzdro na iPhone 4/4S pre TETRAX – 1610097580 –
Konvertor 12 V – 230 V + USB  – 1609709480 –
Navigačné systémy * 16
Prenosné video súpravy * 16
CD prehrávač 16107849ZD 17
Rozbočka – 2 zásuvky na príslušenstvo + 2 vstupy USB – 1610000780 –
Držiak na multimédiá 9473.Z1 16
Univerzálny držiak s magnetickým klipom „Tetrax Xway“ 1608578780 17
Univerzálny držiak s magnetickým klipom „Tetrax Geo“ – 1608578880 –

® Ponuka platí do vypredania zásob s výnimkou pozastavenia predaja zo strany dodávateľov a v dôsledku 
technologických vývojových zmien. fotografie uvedené v tomto katalógu nie sú záväzné. Právo na tlačové 
chyby vyhradené.  Vydanie Jún 2013
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