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V ŠTÝLE CITROËN
Rozhodnúť sa pre CITROËN znamená zvoliť kvalitu, bezpečnosť
a štýl. Tieto tri kľúčové slová charakterizujú aj rad originálnych
doplnkov navrhnutých špeciálne pre vaše vozidlo.
Inšpirujte sa inovačným dizajnom doplnkov a vytvorte si svoj vlastný
CITROËN C-ELYSÉE.

Široká škála príslušenstva umožňuje prispôsobiť vozidlo vášmu vkusu
a vašim potrebám.
Je to jednoduché – stačí si len vybrať...

CITROËN sLOVakIa, s. R. O., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava
www.citroen.sk
Ponuka platí do vypredania zásob s výhradou pozastavenia predaja zo strany dodávateľov a v dôsledku technologických vývojových zmien.
Fotografie uvedené v tomto katalógu nie sú záväzné.
Tlačové chyby vyhradené.
Preklad, grafická úprava a tlač: MaRTEN, s. r. o. – OkTÓBER 2012
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OTÁZka ŠTÝLU
Váš Citroën C-ELYSÉE je jedinečný rovnako ako vy.
S príslušenstvom a vybavením CITROËN si môžete vytvoriť
vozidlo podľa svojho štýlu. Kreatívne alebo klasické doplnky
C-ELYSÉE zdôraznia vašu osobnosť.

Disk BOSTON (1)

16", z ľahkej zliatiny
Súprava 4 ks diskov – Obj. č.: 16 099 396 80

(1) Dodáva sa bez skrutiek a stredovej krytky.

Disk CAEN (1)

16", z ľahkej zliatiny
Obj. č.: 16 072 411 80

DISKy
Spojenie bezpečnosti s estetikou?
Ak sa vám zdá byť táto rovnica zložitá,
CITROËN vám vďaka ponuke diskov
z ľahkej zliatiny poskytuje riešenie.
Disky Citroën prešli náročnými testami
kvality a používateľovi ponúkajú
maximálnu záruku mechanických
vlastností v súlade s platnými predpismi.
Ich dynamické línie dodajú
vozidlu osobitý štýl.

Disk TUORLA (1)

15", z ľahkej zliatiny
Súprava 4 ks diskov. Informujte sa u predajcu.

Spojler

Obj. č.: 16 077 418 80
Dodáva sa nenalakovaný. Informujte sa u predajcu.

Koncovka výfuku
s chrómovým vzhľadom
Informujte sa u predajcu.

Ozdobné kryty kolies

15", s možnosťou zaistenia proti krádeži
Obj. č.: 9406.L3
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Kožený volant

Obj. č.: 96 769 959 ZD

Hlavica radiacej páky
Koža a hliník
Obj. č.: 2403.CV

Rukoväť páky ručnej brzdy
Hliník
Obj. č.: 16 066 368 80

OSOBITOSŤ

Kryty spätných zrkadiel – chróm
Obj. č.: 16 084 111 80

Kryty hmlových svetiel – chróm
Obj. č.: 16 088 829 80

Rad doplnkov pre ešte osobitejšie
vozidlo! Hlavica radiacej páky,
kožený volant, kryty spätných
zrkadiel… Doplnky do interiéru
aj exteriéru vozidla od dizajnérov
Citroën otvárajú priestor pre
kreativitu a slobodné vyjadrenie
vašej osobnosti. Dajte svojmu
vozidlu vlastnú tvár.

Hliníková opierka nohy
Obj. č.: 9646.H1

Hliníkový pedál spojky
Obj. č.: 2130.34

Hliníkový pedál brzdy
Obj. č.: 4504.26

Lišta prahu dverí

Obj. č.: 16 090 966 80
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HaRMÓNIa INTERIÉRU
Plne vybavený Citroën C-ELYSÉE vám prinesie dobrý pocit
z bezpečného riadenia a pôžitok z ergonómie použitých originálnych
doplnkov.

Deflektory dverí

Predné – Obj. č.: 16 085 040 80
Zadné – Obj. č.: 16 085 039 80

Chladiaci a ohrievací box (1)

16 l – Obj. č.: 9456.03
21 l – Obj. č.: 9645.59
24 l – Obj. č.: 16 070 029 80

(1) Dodávanéí bez zobrazených doplnkov.

OSVIEŽOVAČE VZDUCHU

Stredová lakťová opierka

Dvierka odkladacej schránky

Prenosný popolník

Slnečné clony

Obj. č.: 16 075 506 80

Obj. č.: 96 743 930 ZD

Prevoňajte si svoj CITROËN C-ELYSÉE!
Ako súčasť ventilačného systému vozidla
vám osviežovače vzduchu Citroën
spríjemnia dlhé cesty.
Kvetinové alebo ovocné – veľká
škála vôní je pripravená na všetky
nálady. Stačí si len vybrať.

Puzdro na osviežovač vzduchu

Čierna farba – Obj. č.: 16 076 930 80
Sivá farba Aluminium –
Obj. č.: 16 076 931 80
Treba doplniť osviežovačom vzduchu podľa
vášho výberu (vône Vanille Gourmande,
Mangue Tropicale…).

Obj. č.: 7589.05

Zapaľovač

(Nie je zobrazený.)
Obj. č.: 8227.96

Zadné okno – Obj. č.: 16 083 707 80
Bočné – Obj. č.: 16 083 706 80

Vešiak na opierku hlavy

(Nie je zobrazený.)Obj. č.: 16 097 341 80
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ZVÝŠENÁ
OCHRaNa
Vaša bezpečnosť je našou prioritou.
Na zaistenie vyššej bezpečnosti pre vás i vašich
spolucestujúcich vyvinula spoločnosť CITROËN
s využitím špičkových technológií širokú škálu
doplnkov. Alarmy, parkovací asistenti aj
detské sedačky sú premyslené do najmenších
detailov tak, aby ste sa na ne mohli kedykoľvek
spoľahnúť, a užívali si tak bezstarostnú jazdu.

Snehové reťaze
Protišmykové návleky
Informujte sa u predajcu.

Bezpečnostné skrutky

Hliníkový ráfik – Obj. č.: 16 069 225 80
Oceľový ráfik – Obj. č.: 9607.R4

Súprava hmlových svetiel
Obj. č.: 16 090 080 80

DETSKé SEDAČKy
Tí najmenší vyžadujú našu
najväčšiu pozornosť. Detské
sedačky CITROËN sú bezpečné
aj pohodlné. Vďaka jednoduchej
montáži sa rýchlo stanú vaším
nevyhnutným pomocníkom
na cestách s deťmi.

Detská sedačka
Kiddy Comfort Pro CITROËN
9 – 36 kg
Obj. č.: 16 066 045 80

Informácie o kompletnej ponuke získate
u predajcu.

Parkovací asistent

Predný – Obj. č.: 9690.01
Zadný – Obj. č.: 9452.96

Bezpečnostná súprava
Informujte sa u predajcu.

Bezpečnostný alarm
Obj. č.: 16 091 214 80
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PRakTICkÉ RIEŠENIE
Potrebujete vozidlo, ktoré sa plne prispôsobí
potrebám vás i vašej rodiny? Citroën ponúka
kompletný rad doplnkov, ktoré vám spríjemnia
život.
Preprava batožiny, lyží alebo bicyklov bude
hračkou.
Zvýšte možnosti funkčného využitia svojho vozidla!

Skrutkové ťažné zariadenie(1)

Obj. č.: 9427.EE

Strešná zahrádka - hliník
Obj. č.: 16 084 993 80

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (1) (2)
2 bicykle – Obj. č.: 9615.08
3 bicykle – Obj. č.: 9615.09

Ťažné zariadenie s guľou,
demontovateľné bez náradia (1)
Obj. č.: 9427.EF

STREŠNÁ ZAHRÁDKA
V HLINÍKOVOM PREVEDENÍ
Vyhovuje najprísnejším požiadavkám na dynamickú
odolnosť. Je veľmi robustná, praktická a spoľahlivá,
prispôsobená na montáž na všetky typy priečnych nosičov
– oceľových aj hliníkových.
Umožňuje bezpečnú prepravu batožiny.
Ľahko sa prenáša, montuje a ukladá.
Jeho praktickosť uspokojí všetkých vášnivých cestovateľov.

Strešný box
na priečne strešné nosiče
Informujte sa u predajcu.

Priečne strešné nosiče
Obj. č.: 16 064 971 80

Nosič lyží/snowboardu
na priečne strešné nosiče (2)
na 4 páry – Obj. č.: 9615.14
na 6 párov – Obj. č.: 9615.15

(1) Podľa typu ťahaného prívesu treba doplniť elektrickým zväzkom. Informujte sa u predajcu.
(2) Dodávané bez zobrazených doplnkov.

Nosič bicykla na priečne
strešné nosiče (2)

Hliníkový – Obj. č.: 16 077 988 80
Oceľový – Obj. č.: 16 077 987 80
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ŠTÝLOVÁ
VÝBaVa
Kompaktný, moderný a elegantný:
váš CITROËN C-ELYSÉE upúta na prvý
pohľad. Ochranné prvky výbavy CITROËN
do interiéru aj exteriéru poskytujú možnosť
zachovať jeho pôvodnú krásu.

Chránič prahu batožinového
priestoru – priehľadný
Obj. č.: 16 090 163 80

Poťahy sedadiel SMART (1)

Poťahy sedadiel ESSENTIAL (1)

Informujte sa u predajcu.

Informujte sa u predajcu.

KOBERČEKy

Velúrové koberčeky(2)
Obj. č.: 16 080 400 80

Prešívané textilné koberčeky (2)

Obj. č.: 16 080 398 80

Účinná ochrana proti opotrebovaniu
a nečistotám vo vozidle.
Koberčeky CITROËN sú navrhnuté tak,
aby sa dokonale prispôsobili špecifickým
tvarom podlahy vášho vozidla.
Ľahko sa používajú, sú robustné
a odolné. Vďaka svojej priľnavosti
prispievajú k väčšej bezpečnosti
pri riadení. Ich originálny dizajn
sa dokonale spája s celkovou
koncepciou vášho automobilu
CITROËN C-ELYSÉE.

Tvarované koberčeky (2)
Obj. č.: 16 080 385 80

Gumené koberčeky (2)
Obj. č.: 16 080 291 80

(1) Poťahy RÝCHLEJ MONTÁŽE.
(2) Vrstvenie koberčekov je prísne zakázané. Pred nákupom sa informujte u predajcu o ich správnom použití.
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Vanička do batožinového priestoru
s prepážkami
Obj. č.: 16 080 966 80

Obojstranný koberček
do batožinového priestoru
Obj. č.: 16 083 142 80

Vanička do batožinového
priestoru
Obj. č.: 16 080 965 80

Zarážky do batožinového
priestoru

Obj. č.: 9414.EE
Je potrebné zakúpiť koberček do batožinového
priestoru.

PRIEČINKy NA PODLAHU
BATOŽINOVéHO
PRIESTORU
Priečinky na podlahu
batožinového priestoru
boli vyvinuté špeciálne pre
váš automobil CITROËN
C-ELYSÉE a umožňujú odložiť
veci tak, aby boli skryté pred
nepovolanými pohľadmi.
Ušetria miesto a uľahčia
cestovanie.

Priečinky do
batožinového priestoru
Obj. č.: 16 088 889 80

Štýlové zásterky

Predné – Obj. č.: 16 073 967 80
Zadné – Obj. č.: 16 073 968 80

Bočné ochranné lišty
Obj. č.: 16 072 267 80

Ochranné pásky priehľadné

Predná a zadná – Obj. č.: 16 089 034 80

18 MULTIMéDIÁ

INOVÁCIE
V PRaXI
Váš CITROËN C-ELYSÉE
je viac než iba obyčajné vozidlo.
S multimediálnou výbavou na najvyššej
technologickej úrovni sa ocitnete v novej
dimenzii pohody a potešenia z jazdy.
Spoznáte radosť z riadenia v neobyčajne
príjemnej a uvoľnenej atmosfére.

Držiak na multimediálne zariadenie (1)
Obj. č.: 9473.Z1

(1) Dodávané bez zobrazených doplnkov.

Prenosná video súprava

Autorádio

Informujte sa u predajcu.

Informujte sa u predajcu.

NAVIGAČNé
SySTéMy
Okrem prenosných navigácií vám
ponúkame aj rad čiastočne vstavaných
navigačných systémov.
Toto premyslené riešenie sa radí medzi
klasické držiaky s prísavkami
a vstavané navigácie a je harmonicky
začlenené do palubnej dosky:
prenosný prístroj sa montuje na
špecifický držiak vyvinutý pre
CITROËN C-ELYSÉE a odoberie sa
z neho jediným pohybom ruky.

Držiak na prenosnú navigáciu (1)
Obj. č.: 16 074 035 80

Prenosné navigačné systémy
Informácie o kompletnej ponuke získate u predajcu.

Súprava Handsfree, prenosná a vstavaná
Informujte sa u predajcu.

Ponuka platí do vypredania zásob s výhradou pozastavenia predaja zo strany dodávateľov a v dôsledku technologických vývojových zmien.
Fotografie uvedené v tomto katalógu nie sú záväzné.
Tlačové chyby vyhradené.
Preklad, grafická úprava a tlač: MARTEN, s. r. o. – október 2012

www.citroen.sk

