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Keď si vyberiete CITROËN, vstúpite do sveta,
v ktorom sa snúbi kvalita, bezpečnosť a štýl. Rada
originálneho príslušenstva CITROËN je navrhnutá na mieru pre vaše vozidlo. 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. Takto si vytvoríte vozidlo, ktoré sa
vám podobá, odráža vaše potreby i požiadavky
a bude vás sprevádzať na všetkých vašich cestách.
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ŠTÝL
1-H
 liníková opierka nohy*
2-H
 lavica radiacej páky BVM5
v čiernom prevedení
3-P
 rah dverí chrómový vzhľad
4-H
 lavica radiacej páky BVM5 v prevedení
čierna koža a zamak chromé
* Referencia kompletnej súpravy obsahujúcej hliníkové prvky
brzdového, spojkového a plynového pedálu a opierky nohy
je uvedená v tabuľke na strane 28.
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OTÁZKA
ŠTÝLU
Ste jedinečný a váš NOVÝ CITROËN
C3 tiež. S príslušenstvom a vybavením
CITROËN si vytvoríte vozidlo na svoj obraz.
Či ste kreatívny alebo konzervatívny typ,
dokonale odzrkadlí vašu osobnosť.

4

5

ŠTÝL

1

2

3

1 - Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny 15” Azote
2 - Súprava 4 stredových krytiek na disky
z ľahkej zliatiny: žltá Pegase, čierna
Onyx, modrá Boticelli, červená Carmen,
červená Aden, biela Banquise, modrá Infini
3 - Horné krídlo
4 - Čierny polep na strechu
5 - Biely polep na strechu
6 - Chrómové kryty spätných zrkadiel
7 - Zadný difúzor
8 - Okrasná nábehová lišta
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POLEPY NA STRECHU
4
5

boli vyvinuté ateliérom štýlu
CITROËN. Rad polepov
na strechu dodá vášmu vozidlu
športový vzhľad. Sú odolné voči
vode, poškriabaniu a častému
umývaniu v autoumyvárke.
Vytvárajú dokonalú harmóniu
s dizajnom vášho vozidla C3, tak,
aby ste si ho mohli prispôsobiť
na svoj obraz až po strechu.
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OCHRANA

1 - L átkové poťahy sedadiel
2-P
 redné zásterky
3-Z
 adné zásterky
4-O
 chranná plachta na parkovanie v interiéri

STÁLE AKO
NOVÝ
Váš NOVÝ CITROËN C3 upúta
na prvý pohľad svojou kompaktnosťou,
modernými a elegantnými tvarmi.
Ochranné príslušenstvo CITROËN
do interiéru aj exteriéru vám umožní
uchovať jeho pôvodnú krásu.

8

1

2

3

4

9

OCHRANA

1

3

1-V
 anička do batožinového priestoru
z mäkčeného plastu
2-K
 oberec do batožinového priestoru
3-V
 anička do batožinového priestoru
z tvrdeného plastu
4-S
 úprava velúrových kobercov
5 - Súprava gumených kobercov
6-S
 úprava tvarovaných kobercov
7-S
 úprava vpichovaných plyšových
kobercov

4

PODLAHOVÉ KOBERCE

2

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 vodiča, ich dizajn
a kreativita dotvárajú interiér vozidla.
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PREPRAVA

PRAKTICKÉ
RIEŠENIA
Pretože vaše potreby sa môžu meniť, váš
NOVÝ CITROËN C3 sa dokáže premeniť
na vozidlo pre voľný čas. Široká ponuka
jeho funkčného príslušenstva uľahčí
prepravu vašej batožiny.
1
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1 - Ť ažné zariadenie s guľou
demontovateľnou bez náradia
2-S
 krutkové ťažné zariadenie
3-Z
 arážky do batožinového
priestoru
4-N
 osič bicyklov na ťažné
zariadenie (2 bicykle)
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PREPRAVA

STREŠNÉ BOXY

1

Kufre a tašky každého
druhu… Vďaka strešným
boxom môžete vziať na
cesty úplne všetko, na čo
si len spomeniete. Ľahká
manipulácia, fixácia a uloženie
prinesú uspokojenie všetkým
cestovateľom. Vyrazte si, kam
len chcete a strešné boxy vám
zabezpečia tie najlepšie možné
podmienky cestovania…
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5

1-K
 rátky strešný vak (280 litrov)
2-P
 riečne strešné nosiče
3-H
 liníkový nosič bicykla na strešné nosiče
(1 bicykel s rýchlym upevnením)
4-K
 rátky strešný box (330 litrov)
5-N
 osič lyží na strešné nosiče
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KOMFORT

VŠETKO PRE
VAŠU POHODU

1

SLNEČNÉ CLONY
Neváhajte vybaviť svoje vozidlo slnečnými
clonami a zabezpečiť tak pohodlie
vašim pasažierom. Clony sú navrhnuté
tak, aby kopírovali tvar okien a chránili
cestujúcich pred prudkým svetlom.
Vytvárajú viac zatienenej plochy, čím
bránia prehriatiu interiéru a zároveň
ho ukrývajú pred zvedavými pohľadmi.

Váš NOVÝ CITROËN C3 je dôležitým zdrojom pohody.
Môžte si užívať bezstarostnú jazdu a pritom si vychutnávať
ergonómiu príslušenstva navrhnutého priamo pre vás.

2

1-S
 lnečná clona na zadné okno
2-B
 očné slnečné clony
3-P
 redný / zadný parkovací asistent

3
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KOMFORT

PRENOSNÝ OSVIEŽOVAČ VZDUCHU
Čo keby ste do svojho vozidla NOVÝ
CITROËN C3 rozptýlili príjemnú vôňu?
Jemné vône integrované do ventilačného systému
vášho vozidla vám spríjemnia cestovanie. Vaše
zmysly uchvátia rôzne príjemné vône kvetinového
alebo ovocného charakteru. Jedinečný spôsob,
ako udržať krok s dobou.
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1-P
 renosný osviežovač vzduchu
2-Z
 apaľovač
3-P
 opolník so sivým orámovaním
4-S
 úprava náhradných náplní
do prenosného osviežovača vzduchu
5-R
 amienko na opierke hlavy
6-P
 redná stredová opierka
7 - Tmavé fólie na okná

6

1

TMAVÉ FÓLIE NA OKNÁ
znižujú priamy dopad slnečných lúčov a zvyšujú komfort jazdy.
Napomáhajú zníženiu spotreby účinnejším využívaním klimatizácie.
Zároveň chránia interiér pred zvedavými pohľadmi zvonku.
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BEZPEČNOSŤ
1-R
 ad detských sedačiek
2 - Sada

klasických snehových reťazí
3-S
 úprava výstražný trojuholník
a reflexná vesta

2

POCIT
DÔVERY
Vaša bezpečnosť je našou prioritou, preto
pri navrhovaní príslušenstva kladieme dôraz
na zaistenie maximálnej bezpečnosti pre
vás i vašich spolucestujúcich. CITROËN
využíva špičkové technológie, aby ste sa
naň mohli vždy spoľahnúť.
20

1

3

DETSKÉ SEDAČKY
Tí najmenší si zaslúžia najväčšiu pozornosť.
Jednoduchá montáž a používanie tohto dôležitého
príslušenstva CITROËN prispieva k vašej istote.
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BEZPEČNOSŤ

1-A
 larm proti vniknutiu
2-K
 lietka pre zviera
3-S
 úprava hmlových svetlometov
4-B
 ezpečnostná páka na volant
5-N
 ôž na prerezanie bezpečnostného
pásu / kladivko na rozbitie
čelného skla
6-B
 ezpečnostné skrutky na disky
z ľahkej zliatiny
4
1
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MULTIMÉDIÁ

1-U
 niverzálny držiak
s magnetickým klipom
Tetrax® Smart
2 - Pätka a univerzálny držiak
na smarfón a GPS
3 - Univerzálna nabíjačka
mobilných telefónov

INOVÁCIE
V PRAXI

1

2

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. Sada handsfree,
držiak a nabíjačka na telefón vám
uľahčia používanie vášho smartfónu
vo vozidle. Príslušenstvo, bez
ktorého sa už nezaobídete !*
S vašou novou C3 zostanete
v spojení s okolitým svetom.
Multimediálna výbava vybraná
pre vašu C3 využíva zdokonalené
technológie, aby ste si pohodlne
vychutnali modernú a funkčnú jazdu.

Odteraz je váš NOVÝ CITROËN C3
oveľa viac ako obyčajné auto.
S týmto multimediálnym vybavením
vychádzajúcim z najpokročilejších technológií
objavíte nové sféry pohodlia a zábavy.
Budete jazdiť v takom príjemnom prostredí
a pokoji ako ešte nikdy predtým.

* Šoférovanie s telefónom v ruke je podľa pravidiel
cestnej premávky prísne zakázané a hrozia zaň
prísne sankcie.

3
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MULTIMÉDIÁ

1-D
 VD prehrávač 9“ D-JIX
(dodávaný s 2 slúchadlami)
2-C
 D prehrávač
3-P
 renosný navigačný systém
s kamerou na zaznamenávanie
jazdy Garmin DriveAssist
50 LMT EU

1

2

ŠIROKÁ PONUKA MULTIMÉDIÍ
S multimediálnou výbavou na najvyššej
technologickej úrovni sa ocitnete v novej
dimenzii pohodlia a potešenia z jazdy.
Je radosť šoférovať a cestovať v takej
príjemnej a uvoľnenej atmosfére.
DVD prehrávač pre cestujúcich alebo
CD prehrávač? Prispôsobte si cestu podľa
vlastných predstáv! Na zjednodušenie
cestovania vám ponúkame aj možnosť
pripevniť si navigáciu alebo smartfón na
našu pätku, ktorá bola špeciálne vyvinutá
pre váš NOVÝ CITROËN C3.
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ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA

ŠTÝL
Popis
Súprava 4 ozdobných krytov kolies so zaistením
proti krádeži enjofix 15” Sivá Storm
Súprava 4 ozdobných krytov kolies so zaistením
proti krádeži enjofix 16” sivá Storm
Súprava 4 ozdobných krytov kolies so zaistením
proti krádeži enjofix 15” sivá Étincelle
Súprava 4 ozdobných krytov kolies so zaistením
proti krádeži enjofix 16” sivá Étincelle
Súprava 4 ozdobných krytov kolies so zaistením
proti krádeži enjofix bez krytky 15” sivá Étincelle
Súprava 4 ozdobných krytov kolies so zaistením
proti krádeži enjofix bez krytky 16” sivá Étincelle
Krytka Citroën + 1 kľúč Sivá Étincelle
Súprava 4 ozdobných krytov kolies so zaistením
proti krádeži enjofix bez krytky 15” sivá Storm
Súprava 4 ozdobných krytov kolies so zaistením proti
krádeži enjofix bez krytky 16” sivá Storm
Súprava pripevňovacích prvkov pre ozdobné kryty kolies
so zaistením proti krádeži Enjofix

ŠTÝL (pokračovanie)
Objednávacie č.

Foto Str.

1611309480

–

–

1611309680

–

–

9406L3

–

–

9406L1

–

–

9406K7

–

–

9406K8

–

–

9406K6

–

–

1611309980

–

–

1611310080

–

–

940535

–

–

Krytka Citroën + 1 kľúč sivá

1611310280

–

–

Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny 17” Cross

1612598980

–

–

Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny 16” Vibe

1622965980

–

–

Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny 15” Azote

1609939980

Súprava 4 krytiek kolies čierna pre disky
z ľahkej zliatiny 17” Cross
Súprava 4 krytiek kolies čierna pre disky
z ľahkej zliatiny čierna Onyx
Súprava 4 krytiek kolies čierna pre disky
z ľahkej zliatiny modrá Infini

1612819380

6
–

–

9406H6

6

1613174580

6

OCHRANA

Popis

Objednávacie č.

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny
modrá Boticelli
Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny
biela Banquise
Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny zliatiny
červená Carmen

9406H7

Foto Str.
6

9406H8

6

9406H9

6

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny žltá Pégase

9406J5

6

Súprava 4 krytiek na disky z ľahkej zliatiny
červená Aden

9406J6

6

Súprava hliníkových prvkov na pedále a opierku nohy

1623180280

Hliníková opierka na nohu

9646H1

–

Popis

PREPRAVA
Objednávacie č.

Foto Str.

Predné zásterky pre vozidlá so štandardným ochranným
1616379680
ozdobným krytom blatníkov
Predné zásterky pre vozidlá bez štandardných ochranných
1616380580
ozdobných krytov blatníkov
–

Popis

Objednávacie č.

9

Box do batožinového priestoru

1607076280

Záražky do batožinového priestoru

9414EE

9

Adaptér pre zásuvku na 7/13 ciest pre zväzok
ťažného zariadenia

1608109580

–

–

–

–

Ochranný poťah na zadnú lavicu

1607075880

–

Látkové poťahy na predné a zadné sedadlá

1616904680

9

Látkové poťahy na predné a zadné sedadlá

1616904780

1617408980

9

1617595780

13

Ochranná plachta na parkovanie v interiéri

998525

9

Spojovacia guľa pre skrutkové ťažné zariadenie

1617595680

13

–

Poťah batožinového priestoru

1607075780

–

–

Priečne strešné nosiče

1613434380

15

5

Súprava bočných ochranných čiernych líšt

1609668880

–

–

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 bicykle)

1612458580

13

5

Súprava ochranných líšt na predné & zadné dvere

9424J2

–

–

Súprava ochranných priehľadných líšt na nárazníky

1611134980

–

–

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie s rýchlou montážou
(2 bicykle)

961508

–

–

–

Súprava 4 gumených kobercov

1616784980

Držiak ŠPZ so 13-pólovým konektorom

941682

–

–

Hlavica radiacej páky BVM5 koža & lakovaná čierna

16088722ZD

5

Súprava 2 predných gumených kobercov

1616785180

Chrómový kryt spätných zrkadiel

1608313880

7

Súprava 4 velúrových kobercov

1616875880

11

Difúzor zadného nárazníku

1615650180

7

Súprava 4 tvarovaných kobercov

1616875680

11

Okrasná nábehová lišta

1615650080

7

Súprava 4 vpichovaných plyšových kobercov

16168829ZD

11

Horné krídlo Sport

1615056380

6

Súprava 2 predných vpichovaných plyšových kobercov

16168831ZD

Chrómový prah dverí s logom

1608725280

5

Samolepiaci čierny polep na strechu

1623142480

6

Vanička do batožinového priestoru pružne tepelne
tvarovaná

1616427780

10

Samolepiaci biely polep na strechu

1623142580

6

Vanička do batožinového priestoru tepelne tvarovaná

1616427680

10

Koberec do batožinového priestoru

1616898680

10

11
–

–

–

–

14

Krátky strešný box (330 litrov)

1609665680

Krátky strešný vak (280 litrov)

9459K1

Dlhý strešný box (420 litrov)

1609665880

–

–

Polodlhý strešný box (420 litrov)

1609665780

–

–

Oceľový nosič bicyklov na strešné nosiče (1 bicykel)

1607798780

–

–

Hliníkový nosič bicyklov na strešné nosiče
(1 bicykel s rýchlou montážou)

1607798880

Nosič lyží na strešné nosiče (4 páry)

961514

Nosič lyží na strešné nosiče (6 párov)

961515

–

Súprava na pripevnenie na nosič lyží

961516

–

–

Sieťka na upevnenie nákladu

1617296580

–

–

15

15
15

Originálne príslušenstvo CITROËN.
(–) Produkt nie je zobrazený v tomto katalógu.
(*) Informácie o kompletnej ponuke získate u svojho predajcu.
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–
13

Káblový zväzok na ťažné zariadenie

96738471VV
–

–

Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou
bez náradia

Hlavica radiacej páky BVM5 čierna koža &
chrómový vzhľad
Hlavica radiacej páky BVM5 čierna koža &
chrómový vzhľad

2403GC

Foto Str.

29

–

ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA

KOMFORT

BEZPEČNOSŤ

Popis

Objednávacie č.

Zadný parkovací asistent

1610279280

Predný parkovací asistent

1610279180

Foto Str.

–

MULTIMÉDIÁ

Popis

Objednávacie č.

17

Rad protipreklzovacích návlekov

*

17

Rad tradičných snežných reťazí

*

–

Foto Str.
–

–

Objednávacie č.

Foto Str.

*

–

–

Klip Tetrax s logom Citroën

1608578680

1614255580

–

–

Univerzálna nabíjačka mobilných telefónov

1612401480

22

Kamera na zaznamenávanie jazdy Garmin Dash Cam

1617006780

–

–

Mini držiak smartfónu

1613946080

–

–

Prenosný navigačný systém s kamerou na
zaznamenávanie jazdy Garmin DriveAssist 50 LMT EU

1618672080

Zásuvka 230 voltov + USB Carwatt

1609709480

–

Pripájací káblový zväzok typ jack

9706AH

–

–

Pätka pre držiak smartfónu alebo GPS

1617322680

Rad reproduktorov

*

–

–

Univerzálny držiak smartfónu

1613946180

CD prehrávač

1613224880

27

Slúchadlá pre multimédiá Supertooth Freedom

1611905980

–

–

Držiak na CD prehrávač do odkladacej skrinky

1617039780

27

Multifunkčná zásuvka – zapaľovač cigariet + USB

1610000780

–

–

Rad autorádií

*

–

–

Predlžovací kábel – zapaľovač

1613256480

–

–

Káblový zväzok na CD prehrávač pre RD6

1608481680

–

–

1613700480

–

–

Káblový zväzok na CD prehrávač NACC / RCC

1620373980

–

–

Pripájací káblový zväzok typ jack

9706AH

–

–

1611871080

–

–

1613579180

–

–

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

1611178380

–

DVD prehrávač 9” D-JIX (dodávaný s 2 slúchadlami)

1611178480

Adaptér 230V/12V

1612485880

1610279080

Súprava hmlových svetlometov

1617597980

18

Bezpečnostná súprava

1611561880

Zapaľovač cigariet

822796

18

Súprava výstražný trojuholník a bezpečnostná vesta

1617925580

Izotermický modul (16 litrov)

945603

–

–

Prenosné osvetlenie a núdzová signalizácia

1614448780

–

–

Izotermický modul (20 litrov)

1606666780

–

–

Výstražný trojuholník

1617925380

–

–

Ramienko na šaty upevnené na opierke hlavy

1607938180

Rad detských sedačiek

*

Protišmyková podložka s logom Citroën

1611138180

–

–

Detská reflexná vesta 3-6 rokov (42cm)

1612619680

–

–

LED lampa na čítanie

1610747180

–

–

Detská reflexná vesta 7-12 rokov (52cm)

1612619780

–

–

Ochrana operadla predného sedadla

9648A6

–

–

Reflexná vesta - dospelý

1617925480

–

–

Predná stredová opierka s úložným priestorom

1615052780

19

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

1607076080

Prenosný osviežovač vzduchu

1607693080

18

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

1607076180

–

–

Náplň prenosného osviežovača vzduchu

*

19

Bezpečnostný pás pre zvieratá

1607075980

–

–

Deflektory dverí

1616886080

–

–

Chemické alkoholtestery

1608959180

–

–

Cúvacia kamera

1613993680

–

–

Lekárnička

*

–

–

21

21

22

Káblový zväzok spätného chodu pre cúvaciu kameru

1614555380

–

–

Prenosný elektrický alkoholtester Ethyway

1609838480

–

–

Obrazovka pre cúvaciu kameru

1610983580

–

–

Náustky na elektrický alkoholtester Ethyway

1609838580

–

–

Bočné slnečné clony

1617094880

17

1610220580

Slnečná clona na zadné okno

1617094980

17

Nôž na prerezanie bezpečnostného pásu
a kladivko na rozbitie skla

Čistiaca súprava na dotykovú obrazovku

1613581580

Ochrana zadného sedadla

9648A7

–

Ochranná mriežka pre psov

1613700380

–

Bezpečnostná páka na volant

1617982780

Mechanické zabezpečenie na radiacu páku /
ručnú brzdu

9671Y9

–

Popis

Polointegrovaný fixačný držiak pre navigácie TomTom

8211F9

–

Foto Str.

Rad prenosných navigačných systémov

Popolník so sivým orámovaním

19

Objednávacie č.

21

LED ukazovateľ pre parkovací asistent

–

Popis

MULTIMÉDIÁ (pokračovanie)

Univerzálny držiak s magnetickým klipom
na držiak Tetrax® Smart
Univerzálny držiak s magnetickým klipom
na držiak Tetrax® Xway

1613579280

27

25

7” DVD prehrávač s otočnou obrazovkou
Takara VR122W
7” dotyková obrazovka s držiakom na opierku hlavy
a detské slúchadlá

–

–

–
–

1612799980
96716P

–

–

Bezpečnostné skrutky na plechové disky

1611196580

–

–

22

Bezpečnostné skrutky na disky z ľahkej zliatiny

1612616480

Balenie bezpečnostných skrutiek pri zmene diskov
z ľahkej zliatiny na plechové disky
Mechanické zabezpečenie na rýchlostnú páku/
ručnú brzdu

1609836380

–

–

9671Y9

–

–

Súprava žiaroviek

948537

–

–

23

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

30

–
26

23

Alarm

–
25

–

Modul proti zdvihnutiu

–
25

23

–

–
25

31

–

CELÝ RAD PRÍSLUŠENSTVA CITROËN nájdete na našej stránke www.citroen.sk

