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Keď si vyberiete CITROËN vstúpite do sveta, v ktorom sa snúbi kvalita,
bezpečnosť, štýl a výkon. Rada originálneho príslušenstva CITROËN
je navrhnutá na mieru pre vaše vozidlo.
Takto si vytvoríte vozidlo, ktoré sa vám podobá, odráža vaše potreby
i požiadavky a bude vás sprevádzať na všetkých vašich cestách.
Ale nielen to, naši inžinieri testujú originálne príslušenstvo CITROËN
v najnáročnejších podmienkach, a preto vám ponúka vynikajúcu úroveň
kvality a bezpečnosti. Na všetko príslušenstvo CITROËN sa vzťahuje
dvojročná záruka. Na doplnenie tohto originálneho príslušenstva
pre vás CITROËN vybral u tých najlepších výrobcov tiež širokú škálu
doplnkového príslušenstva.

C AUTOMOBIL IMPORT, s. r. o. - Prievozská 4/c - 821 09 Bratislava - ODDELENIE NÁHRADNÝCH DIELOV A SLUŽIEB - www.citroen.sk
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. - Crédits photos : CITROËN, Thinkstock - Edícia: 03/2017

ŠTÝL

OTÁZKA
ŠTÝLU
1

Ste jedinečný a váš CITROËN C-Elysée tiež.
S príslušenstvom a vybavením CITROËN
si vytvoríte vozidlo na svoj obraz. Či ste
kreatívny alebo konzervatívny, odzrkadlí
vašu osobnosť vo všetkých líniách.

DISKY
Keďže sú naše disky z ľahkej
zliatiny vyvinuté a testované podľa
náročnejších bezpečnostných
a výkonnostných kritérií ako si
vyžadujú platné normy, hravo
zvládnu bežné podmienky
na cestách. Pri zrýchlení,
v zákrutách alebo pri brzdení
znásobujú vašu radosť z jazdy.
A taktiež ich dizajn už na prvý
pohľad podčiarkuje dynamiku
línií vášho vozidla CITROËN.
Bezpečnosť a výkonnosť nebola
nikdy taká príťažlivá.
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6
1 - Súprava 4 ozdobných krytov kolies
so zaistením proti krádeži Enjofix s krytkami
15” Sivá Storm
2 - Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny Tuorla 15”
3 - Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny
San Diego 16”
4 - Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny
(7 farieb na výber)
5 - Z adný spojler
6 - Chrómová koncovka výfuku

4

5

ŠTÝL

1

5

4

3

1 - Súprava chrómových krytov spätných zrkadiel
2-3
 –ramenný volant, prevedenie čierna koža
s hliníkovým prvkom
3-H
 lavice riadiacej páky
6

6

4-S
 úprava hliníkových pedálov s opierkami
5 - Prahy dverí hliníkový vzhľad
6 - Polep na zadné bočné okno so vzorom šachovnice
7 - Polep na zadné bočné okno so šedými pásmi

7
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OCHRANA

ÚPLNE
V BEZPEČÍ
1

Váš nový CITROËN C-Elysée
upúta na prvý pohľad svojou
kompaktnosťou, modernými
a elegantnými tvarmi. Ochranné
príslušenstvo CITROËN do interiéru
aj exteriéru vám umožní uchovať
jeho pôvodnú krásu.

2
3
3
1-S
 úprava bočných čiernych
ochranných líšt
2-S
 úprava predných štýlových
zásteriek
3-S
 úprava zadných štýlových
zásteriek
4 - Súprava poťahov Smart

POŤAHY NA SEDADLÁ SMART
Vďaka zipsu „Easy Clip“ sa poťahy na sedadlá
SMART jednoducho navliekajú a dokonale ladia
s vnútorným priestorom vášho vozidla.
Keďže podliehajú prísnym testom značky
CITROËN, sú zárukou optimálnej ochrany.
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9

OCHRANA

OCHRANNÁ PLACHTA NA KAROSÉRIU
PODLAHOVÉ KOBERCE
Koberce CITROËN sú navrhnuté tak,
aby sa dokonale prispôsobili špecifickým
tvarom podlahy vášho vozidla. Predstavujú
účinnú ochranu proti opotrebovaniu
a nečistotám vo vozidle. Jednoducho
sa používajú, sú pevné a odolné. Kým
ich dokonalá priľnavosť k podlahe
zabezpečuje ešte väčšiu bezpečnosť na
strane vodiča, tak ich dizajn a kreativita
dotvárajú interiér vozidla.

Pretože vaše vozidlo si zaslúži neustálu
ochranu, CITROËN navrhol ochrannú plachtu
na parkovanie v interiéri na mieru pre vaše
vozidlo. Táto priedušná parkovacia plachta je
vyrobená z veľmi kvalitnej látky, kopíruje tvar
vášho vozidla a účinne ho ochráni pred prachom.

1

2
1 - Súprava tvarovaných gumených kobercov
2 - Súprava tvarovaných prešívaných kobercov
3 - Súprava prešívaných kobercov

4-O
 chranná plachta na
parkovanie v interiéri
3
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MOŽNOSTI PREPRAVY

PRAKTICKÉ
RIEŠENIA
Pretože vaše potreby sa môžu meniť, váš CITROËN
C-Elysée sa dokáže premeniť na vozidlo pre voľný
čas. Široká ponuka jeho funkčného príslušenstva
uľahčí prepravu vašej batožiny.
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NOSIČ BICYKLOV
NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie sa
pýši svojou bezpečnosťou, kvalitou
a funkčnosťou. Dokáže sa prispôsobiť
väčšine malých aj veľkých konštrukcií.
Rýchlo sa pripevní aj zloží, čím urobí
radosť aj tým najuponáhľanejším.
Odteraz bude ťažké odolať pokušeniu
vyraziť si na výlet vo dvojici…
1

2

3

4

5

1-N
 osič bicyklov na ťažné zariadenie
(2 bicykle)
2 - Zarážky do batožinového priestoru
3-Ú
 ložný priestor pod podlahou
batožinového priestoru
4-O
 bojstranný koberec do
batožinového priestoru
5-P
 ružná vanička do batožinového
priestoru z mäkčeného plastu
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MOŽNOSTI PREPRAVY
4

STREŠNÉ NOSIČE
Strešné nosiče CITROËN
sa jednoducho používajú
a sú navrhnuté tak, aby
umožňovali bezpečnú
prepravu vašich strešných
boxov, nosičov bicyklov, lyží…

1

2

1 - Nosič lyží na strešné nosiče (4 páry)
2 - Hliníkový nosič bicykla na strešné
nosiče (1 bicykel s rýchlym upevnením)
3 - Strešný vak (280 litrov)
4 - Oceľové priečne strešné nosiče
5 - Dlhý strešný box (420 litrov)

5

3

STREŠNÉ BOXY
Kufre, tašky, príslušenstvo každého
druhu... Vďaka strešným boxom
môžete vziať na cesty úplne všetko,
na čo si len spomeniete. Ľahká
manipulácia a fixácia prinesú
uspokojenie všetkým cestovateľom.
Vyrazte si, kam len chcete a strešné
boxy vám zabezpečia tie najlepšie
možné podmienky cestovania…
3

14
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3
KOMFORT

1

2
3
1 - Alarm proti vniknutiu
2-P
 redný parkovací asistent
3-Z
 adný parkovací asistent
4 - Cúvacia kamera
5-P
 redná stredová opierka s úložným priestorom
6-P
 redné a zadné deflektory

6

VŠETKO PRE VAŠU
POHODU
4

Váš CITROËN C-Elysée je dôležitým zdrojom
pohody. Môžete si užívať bezstarostnú jazdu
a pritom si vychutnávať ergonómiu príslušenstva
navrhnutého priamo pre vás.

5
16

5

6
17

KOMFORT

8

6

TMAVÉ FÓLIE NA OKNÁ

3

znižujú priamy dopad slnečných lúčov a zvyšujú komfort jazdy.
Napomáhajú zníženiu spotreby účinnejším využívaním klimatizácie.
Zároveň chránia interiér pred zvedavými pohľadmi zvonku.

6-C
 lona na zadné okno
7 - Tmavé fólie na okná
8-S
 úprava bočných clôn
9-R
 ada náplní do prenosného
osviežovača vzduchu

5

1
4

4
2
18

1 - Prenosný osviežovač vzduchu
2 - Zapaľovač
3 - Popolník
4 - Ramienko na opierku hlavy
5 - Súprava na čistenie dotykovej
obrazovky

7

9
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BEZPEČNOSŤ

1

2

POCIT
DÔVERY
Vaša bezpečnosť je našou prioritou.
Preto pri navrhovaní príslušenstva
kladieme dôraz na to, aby sme vám
aj vašim spolucestujúcim zaistili
maximálnu bezpečnosť. CITROËN
využíva špičkové technológie, aby ste sa
naňho mohli kedykoľvek spoľahnúť.

3
4

5
1-B
 alenie bezpečnostných skrutiek pri zmene
diskov z ľahkej zliatiny na plechové disky
2 - Autolekárnička
3-S
 úprava výstražný trojuholník a reflexná vesta
4-P
 renosná lampa na svietenie a núdzovú
signalizáciu 
5-S
 úprava bezpečnostných skrutiek na disky
z ľahkej zliatiny
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BEZPEČNOSŤ

DETSKÉ SEDAČKY
Tí najmenší si zaslúžia najväčšiu
pozornosť a detské sedačky CITROËN
prispievajú k ich pohodliu. Jednoduchá
montáž a používanie tohto dôležitého
príslušenstva vám zjednoduší život.

4
6

1

2

5
3

1 - Rada detských sedačiek
2 - Prepravný box a bezpečnostný pás pre zviera
3 - Nôž na prerezanie bezpečnostného pásu
a kladivko na rozbitie skla

2
22

4 - Rada rýchloupínacích
snehových reťazí
5 - Rada klasických
snehových reťazí
6 - Rada protišmykových
návlekov
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MULTIMÉDIÁ

VIAC APLIKOVANÝCH
INOVÁCIÍ
Odteraz je váš CITROËN C-Elysée oveľa viac ako
len obyčajné vozidlo. S multimediálnou výbavou
na najvyššej technologickej úrovni sa ocitnete
v novej dimenzii pohody a potešenia z jazdy.
Radosť šoférovať a cestovať v takej uvoľnenej
a príjemnej atmosfére ako nikdy pred tým.

1

POMOCNÉ SYSTÉMY NAVIGÁCIE
Ústretové a funkčné navigačné systémy sa ľahko
používajú a pri vašich cestách budú pre vás cennou
pomocou. Do cieľa vás správne nasmerujú vďaka
vizuálnemu a hlasovému navádzaniu.

3

1-P
 renosné navigácie
2-K
 amera na zaznamenávanie jazdy
3-R
 ada autorádií
2
24

25

MULTIMÉDIÁ

ŠIROKÁ PONUKA MULTIMÉDIÍ
Prispôsobte si cestu podľa vlastných
predstáv a užite si zábavu na palube
vďaka DVD prehrávaču pre cestujúcich,
CD prehrávaču a širokej škále nášho
príslušenstva. Na zjednodušenie
cestovania, vám ponúkame tiež možnosť
pripevniť si navigáciu alebo smartfón na
našu pätku, ktorá je špeciálne vyvinutá
pre váš Nový CITROËN C-Elysée.

2

1
1 - Univerzálny držiak s magnetickým klipom Tetrax® Smart
2 - Univerzálny držiak s magnetickým klipom Tetrax® Xway
3 - Čiastočne zabudovaný držiak na prenosné navigácie GARMIN
4 - Univerzálna protišmyková podložka
1

5

POVEDALI STE MOBIL ?
Vďaka príslušenstvu CITROËN
pre mobilné telefóny môžete
zostať v spojení s okolitým
svetom bez toho, aby ste
ohrozili seba a svojich
spolucestujúcich. Súprava
handsfree, držiak a nabíjačka
na telefón vám uľahčia
používanie vášho smartfónu
vo vozidle. Príslušenstvo, bez
ktorého sa už nezaobídete!*
3

4

6

7

5 - DVD prehrávač 7» D-JIX (dodávaný s 2 slúchadlami)
6 - Multifunkčná zásuvka, zapaľovač + USB
7 - Adaptér 230V/12V

* Šoférovanie s telefónom v ruke je podľa pravidiel cestnej premávky prísne zakázané a hrozia za to prísne sankcie.
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ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA

ŠTÝL
Popis

BEZPEČNOSŤ
Objed. číslo

Súprava 4 ozdobných krytov kolies so zaistením
proti krádeži Enjofix so stredovými krytkami 15’’
sivá Etincelle

9406L3

Súprava 4 ozdobných krytov kolies so zaistením
proti krádeži Enjofix so stredovými krytkami 15’’
sivá Storm

1611309480

Foto
–

Str.
–

p. 5

Stredová krytka s logom Citroën pre ozdobný kryt kolesa
so zaistením proti krádeži Enjofix sivá Storm
Stredová krytka s logom Citroën pre ozdobný kryt kolesa
so zaistením proti krádeži Enjofix sivá Etincelle
Ozdobný kryt kolesa so zaistením proti krádeži Enjofix
bez stredovej krytky 15’’ sivá Etincelle
Ozdobný kryt kolesa so zaistením proti krádeži Enjofix
bez stredovej krytky 15’’ sivá Storm
Súprava pripevňovacích prvkov pre ozdobné kryty kolies
so zaistením proti krádeži Enjofix

1611310280

–

–

9406 K6

–

–

9406 K7

–

–

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny čierna

9406H6

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny modrá Boticelli

1611309980
940535

–
–

Objed. číslo

Chrómová koncovka výfuku pre motor DV6

–

p. 5

KOMFORT

Str.

Popis

Objed. číslo

Foto

Str.

1608706280

p. 5

Detská reflexná vesta 3-6 rokov (42cm)

1612619680

–

Chrómová koncovka výfuku pre motor EB2

1608706380

p. 5

Detská reflexná vesta 7-12 rokov (52cm)

1612619780

Chrómová koncovka výfuku pre motor EC5

1608706480

p. 5

Reflexná vesta

3-ramenný volant, prevedenie koža
s hliníkovým prvkom

96769959ZD

p. 6

Polep na zadné bočné okno so vzorom šachovnice

1608877980

Polep na zadné bočné okno so šedými pásmi

1608878080

Prahy dverí hliníkový vzhľad

Foto

1609096680

Popis

Objed. číslo

–

Predný parkovací asistent

1610279180

p. 17

–

–

Zadný parkovací asistent

1610279280

p. 17

1617925480

–

–

LED indikátor pre parkovacieho asistenta

1610279080

Bezpečnostná súprava

*

–

–

3,5’’ obrazovka zadného obrazu cúvacej kamery

1610983580

p. 17

p. 7

Súprava výstražný trojuholník a reflexná vesta

1617925580

p. 21

Súprava na cúvanie: kamera a káblový zväzok

1613993680

p. 17

p. 7

Prenosná lampa na svietenie a núdzovú signalizáciu

161444880

p. 21

Káblový zväzok spätného chodu BVM pre cúvaciu kameru

p. 7

Výstražný trojuholník

1617925380

Autolekárnička

1609289980

Súprava hmlových svetlometov

1609008080

–

–

Súprava náhradných žiaroviek

96826K

–

–

p. 23

Alarm proti vniknutiu

1609121480

–

–

1612743080

–

–

–

p. 5

9406H7

Popis

BEZPEČNOSŤ
Popis

Objed. číslo

Rada rýchloupínacích snehových reťazí

*

Foto

Str.

–

–
p. 21

Rada klasických snehových reťazí

*

p. 23

Diaľkové ovládanie na alarm

Rada protišmykových návlekov

*

p. 23

Modul proti zdvihnutiu pre alarm

1611507880

–

–

Páka na uzamknutie volantu

1617982780

–

–

Mechanické zabezpečovacie zariadenie
na radiacu páku/ručnú brzdu

9671Y9

–

–

1614555380

Foto

–

–

Str.

–

–

Zapaľovač

822796

p. 18

Popolník s krúžkom z lešteného hliníka

8211F9

p. 18

Ramienko na opierku hlavy

1609734180

p. 19

Izotermický box (16 litrov)

945603

–

–

Izotermický box (20 litrov)

1606666780

–

–

Protišmyková podložka s logom Citroën

1611138180

–

–

LED lampa na čítanie

1610747180

–

–

Ochrana operadla predného sedadla

9648A6

–

–

Ochrana zadného sedadla

9648A7

–

–

Prenosný osviežovač vzduchu

1607672980

p. 18

Rada náplní do prenosného osviežovača vzduchu

*

p. 18

Súprava na čistenie dotykovej obrazovky

1613581580

p. 18

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny biela
Banquise

9406H8

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny červená Carmen

9406H9

p. 5

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny
žltá Pégase

9406J5

p. 5

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny červená Aden

9406J6

p. 5

Súprava bezpečnostných skrutiek na disky
z ľahkej zliatiny

1612616480

p. 21

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny modrá Infini

1613174580

p. 5

Balenie bezpečnostných skrutiek pri zmene diskov
z ľahkej zliatiny na plechové disky

1609836380

p. 21

Hlavica riadiacej páky vzhľad koža a lakovaná čierna (BVM5)

16088722ZD

p. 6

Prepravný box pre zviera (40 x 30 x 30 cm)

1607076080

p. 22

Hlavica riadiacej páky vzhľad koža a lesklý hliník (BVM5)

96738471VV

p. 6

Hlavica riadiacej páky vzhľad leštený hliník
s červenou obrubou

Prepravný box pre zviera (60 x 42 x 42 cm)

1607076180

p. 22

1607556980

p. 6

Kryt na odkladaciu priehradku

96743930ZD

Bezpečnostný pás pre zviera

1607075980

p. 22

Súprava hliníkový pedál a opierka

1623180280

p. 7

Zadné deflektory

1608503980

p. 17

Hliníková opierka

9646H1

p. 7

Nôž na prerezanie bezpečnostného pásu a kladivko
na rozbitie skla s logom Citroën

1610220580

p. 22

Predné deflektory

1608504080

p. 17

Zadný spojler

1607741880

p. 5

Náustky na elektronický alkoltester Ethyway

1609838580

–

–

Súprava bočných clôn

1608370680

p. 19

Súprava chrómových krytov spätných zrkadiel

1608411180

p. 6

Prenosný elektronický alkoltester Ethyway

1609838480

–

–

Clona na zadné okno

1608370780

p. 19

Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny Boston 16’’

1609939680

Chemické alkoholtestery

1608959180

–

–

Predná stredová opierka s úložným priestorom

1607550680

p. 17

Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny San Diego 16’’

*

p. 5

Hasiaci prístroj

1612226280

–

–

Alarm proti vniknutiu

*

p. 17

Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny Tuorla 15’’

1610196680

p. 5

Rada detských sedačiek

*

28

p. 5

–

–

Súprava bezpečnostných skrutiek na plechové disky

1611196580

–

–

p. 22

–

Originálne príslušenstvo CITROËN.
(–) Produkt nie je zobrazený v tomto katalógu.
(*) Informácie o kompletnej ponuke získate u svojho predajcu.
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ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA

MOŽNOSTI PREPRAVY

OCHRANA
Objed. číslo

Foto

Str.

Vak do batožinového priestoru

1607076280

–

–

Súprava predných štýlových zásteriek

1607396780

p. 9

Zaznamenávanie jazdy s kamerou Garmin Dash Cam 35

1617006780

Adaptér pre zásuvku ťažného zariadenia na 7 ciest

1612791480

–

–

Súprava zadných štýlových zásteriek

1607396880

p. 9

Predlžovací kábel USB

1616874780

–

Adaptér pre zásuvku ťažného zariadenia na 13 ciest
s 7/13 cestami

1623561780

–

–

Súprava 3D tvarovaných gumených kobercov

1608029180

p. 10

Nabíjací kábel USB/Micro USB

1608734980

–

Súprava 3D tvarovaných prešívaných kobercov

16080385 80

p. 10

Súprava prešívaných kobercov

16080398 80

p. 10

Súprava poťahov Essential

1608377280

13 cestná rozvodná skrinka prívesu pre káblový zväzok
ťažného zariadenia

1606476180

7-cestná rozvodná skrinka prívesu pre káblový zväzok
ťažného zariadenia

1610619280

Strešný vak (280 l)

9459K1

Krátky strešný box (330 l)

1609665680

–
–

–
–
p. 14

–

–

Dlhý strešný box (420 l)

1609665880

Stredný strešný box (420 l)

1609665780

Nosič lyží na strešné nosiče (4 páry)

961514

Nosič lyží na strešné nosiče (6 párov)

961515

–

–

Oceľový nosič bicykla na strešné nosiče (1 bicykel)

1607798780

–

–

p. 15
–

–
p. 14

Hliníkový nosič bicykla na strešné nosiče
(1 bicykel s rýchlym upevnením)

1607798880

p. 14

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie s rýchlym upevnením
(2 bicykle)

1612458580

p. 13

Popis

MULTIMÉDIÁ

Popis

Objed. číslo

Foto

–

Str.

–

Súprava poťahov Smart

1608377580

Priesvitná ochranná páska na prah batožinového priestoru

16090163 80

–

–

Súprava priesvitných ochranných pásov na predný
a zadný nárazník

1611134980

–

–

Poťah do batožinového priestoru Rada Protektor

1607075780

–

–

p. 9

Ochranný poťah na zadnú lavicu Rada Protektor

1607075880

–

Ochranná plachta na parkovanie v interiéri (veľkosť 3)

998527

p. 11

Súprava čiernych bočných ochranných líšt

1607226780

p. 9

–

Popis

Objed. číslo

Rada prenosných navigácií

*

Systém prenosných navigácií s kamerou na zaznamenávanie jazdy Garmin DriveAssist 50 LMT EU

1618672080

Foto

Str.

Popis

Objed. číslo

Handsfree súprava VH3100

9701CE

–

Adaptačný zväzok pre VH3100

9706AT

–

Handsfree súprava Mki9200

1613509780

Adaptačný zväzok pre Mki9200

9706AT

p. 25

–

–
p. 25

Spojovací zväzok typu «jack»

9706AH

–

–

Univerzálna nabíjačka na mobilný telefón

1612401480

–

–

Prenosná handsfree súprava Parrot Mini Súprava NEO 2 HD 1609724880

–

–

Prenosná handsfree súprava Parrot MiniSúprava+

1609606480

–

–

Prenosná handsfree súprava Supertooth Buddy

9477E3

–

–

Handsfree súprava Supertooth HD voice

1610760180

–

–

Mini držiak na smartfón

1613946080

–

–

Univerzálna protišmyková podložka

*

Univerzálny držiak na smartfón

1613946180

Univerzálny držiak s magnetickým klipom Tetrax Smart

1613579180

p. 26

Univerzálny držiak s magnetickým klipom Tetrax Xway

1613579280

p. 26

Klip Tetrax s logom Citroën

1608578680

p. 26

Adaptér 230V/12V

1612485880

p. 28

DVD prehrávač 7» D-JIX (dodávaný s 2 slúchadlami)

1611178380

p. 27

DVD prehrávač so 7» otočnou obrazovkou Takara
VR132W

1613700480

–

–

–

–

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie s rýchlym upevnením
(2 bicykle)

961508

–

–

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (3 bicykle)

961509

–

–

Držiak ŠPZ so 13-pólovým konektorom

941682

–

–

13-cestný káblový zväzok pre ťažné zariadenie

1608869380

–

–

7» dotyková obrazovka DSLIDE 708 s držiakom na opierke hlavy a slúchadlami

1611871080

7-cestný káblový zväzok pre ťažné zariadenie

1609658880

–

–

Multifunkčná zásuvka, zapaľovač + USB

1610000780

Predlžovací kábel – zapaľovač

1613256480

p. 26
–

–

p. 27
–

–

Skrutkové ťažné zariadenie so spojovacou guľou

9427EE

Zarážky do batožinového priestoru z mäkčeného plastu

*

p. 13

Čiastočne zabudovaný držiak na prenosné navigácie
GARMIN

1607403580

p. 26

Oceľové priečne strešné nosiče

1606497180

p. 15

Rada autorádií

*

p. 25

p. 13

Spojovací zväzok pre Audio vybavenie,
doplnkové zariadenie

9706AK

–

–

Prepojenie antény

970663

–

–

Prepojovací zväzok pre reproduktory

1609550280

–

–

–

–

Pružná vanička do batožinového priestoru z mäkčeného
plastu

1608096580

Pevná vanička do batožinového priestoru z mäkčeného
plastu

1624771780

Obojstranný koberec do batožinového priestoru

1608314280

p. 13

Úložné priestory pod podlahou batožinového priestoru

1608888980

p. 13

30
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–

Foto

Originálne príslušenstvo CITROËN.
(–) Produkt nie je zobrazený v tomto katalógu.
(*) Informácie o kompletnej ponuke získate u svojho predajcu.
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CELÝ RAD PRÍSLUŠENSTVA CITROËN nájdete na našej stránke www.citroen.sk

