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VE STYLU CITROËN
Rozhodnout se pro Citroën znamená zvolit kvalitu, bezpečnost a styl.
Tato tři klíčová slova charakterizují i řadu originálních doplňků
navržených speciálně pro Váš vůz.
Nechte se inspirovat inovativním designem doplňků a postavte si
Váš vlastní Citroën C4.
Široká škála příslušenství Vám umožní přizpůsobit vůz Vašemu
vkusu a Vašim potřebám.
Je to tak jednoduché - stačí si vybrat...

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 600, fax:224 835 656, info@citroen.cz
www.citroen.cz

04 STYL

OTÁZKA
STYLU
Se širokou škálou originálních doplňků
si vytvoříte vůz dle Vašeho stylu.
Kreativní nebo klasické, doplňky
C4 zdůrazní Vaši osobnost.

Ráfek ”Boston” (1)
Ráfek ”Baltimore” (1)
15", z lehké slitiny
Obj. č.: 9406.K1

Sada 4 ks ráfků
16", z lehké slitiny
Obj. č.: 5407.14

Ráfek ”Oakland” (1)
16", z lehké slitiny
Obj. č.: 9406.C9

(1) Dodává se bez šroubů a středové krytky.

RÁFKY
Spojení bezpečnosti s estetikou?
Pokud se Vám tato rovnice zdá být složitá,
CITROËN Vám díky své nabídce ráfků
z lehké slitiny poskytuje řešení.
Ráfky Citroën byly podrobeny náročným
testům kvality a svému uživateli nabízejí
maximální záruku mechanických vlastností
v souladu s platnými předpisy.
Jejich dynamické linie dodají Vašemu vozu
osobitý styl.

Chromované boční
ochranné lišty
Obj. č.: 9423.04

Chromovaná lišta hrany výklopných dveří
Obj. č.: 9423.06

Hlavice řadicí páky
Ráfek ”Anchorage” (1)
17", z lehké slitiny
Obj. č.: 9406.E0

Informujte se u svého prodejce.

06 KOMFORT

HARMONIE
INTERIÉRU
Originální příslušenství na míru Vám
do interiéru vozu vnese pohodu, komfort
při řízení, špičkové technologie a inovativní design.

Chladicí a ohřívací box (1)
• 15 l - Obj. č.: 9456.03
• 21 l - Obj. č.: 9645.59
(1) Ilustrativní dekorace na
fotografii není součástí dodávky.

SLUNEČNÍ CLONY
Proč nevybavit Vaše vozidlo slunečními clonami
pro pohodlí Vašich cestujících?
Jsou vytvořeny tak, aby vyplnily prostor oken
Vašeho vozu a jako příslušenství na míru mají
tři hlavní přednosti:
předcházejí oslnění, snižují teplotu uvnitř
vozidla poskytnutím spásného stínu
a chrání před dotěrnými pohledy zvenčí.

Ramínko
na opěrku hlavy
Obj. č.: 9414.93

Sluneční clony
boční

Deflektory předních dveří
Réf. : 9421.C1

Přenosný popelník
Obj. č.: 7589.05

Obj. č.: 9459.H7

Sluneční clona
zadní
Obj. č.: 9459.H8

08 BEZPEČNOST

ZVÝŠENÁ
OCHRANA
Vaše bezpečnost je naše priorita.
Pro zajištění větší bezpečnosti Vaší i Vašich cestujících
společnost CITROËN vyvinula s využitím špičkových
technologií širokou škálu doplňků.
Alarmy, parkovací asistenty i dětské sedačky
jsou promyšleny do největších detailů tak,
abyste se na ně mohli kdykoliv spolehnout
a užívali si tak bezstarostnou jízdu.

Bezpečnostní šrouby kol
• Ocelový ráfek - Obj. č.: 9607.R4
• Hliníkový ráfek - Obj. č.: 9607.R5

Sněhové
řetězy

Protiskluzové
návleky

Informujte se
u svého prodejce.

Informujte se
u svého prodejce.

Dětská sedačka
”Romer Duo Plus Isofix”
9 - 18 kg
Obj. č.: 9448.15

Sada mlhových světel
Obj. č.: 9482.66

Bezpečnostní sada
Obj. č.: 9468.30

Alarm proti vniknutí

Oddělovací mříž
pro psy

Obj. č.: 9471.R1

Obj. č.: 9412.22

PARKOVACÍ ASISTENT
Parkovací manévry Vám Citroën usnadní
svým systémem parkovacích asistentů.
Zvukový signál Vás upozorní na překážky
a parkování se tak pro Vás stane hračkou.

Parkovací asistent

• Přední - Obj. č.: 9690.01
• Zadní - Obj. č.: 9452.96

Informujte se u svého prodejce.
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PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ
Potřebujete vůz, který se plně přizpůsobí potřebám Vašim i Vaší rodiny?
Citroën Vám nabízí kompletní řadu doplňků, které Vám zpříjemní život.
Přeprava zavazadel, lyží nebo kol se pro Vás stane hračkou.
Zvyšte možnosti funkčního využití Vašeho vozu!

Příčné střešní tyče
Obj. č.: 9416.G3

NOSIČ KAJAKU

Skládací střešní box
na střešní tyče

Pro potřeby všech milovníků vodních sportů vyvinula společnost
Citroën hliníkový nosič kajaku. Je promyšlený do nejmenších
detailů – dva pásy přidržují kajak spolehlivě na svém místě,
silné podložky chrání skelet kajaku před všemi nárazy.
A jeho největší přednost – dá se jednoduše složit na střešní
tyče v případě, kdy ho zrovna nepotřebujete.

• Krátký, 340 l - Obj. č.: 9459.K1
• Dlouhý, 300 l - Obj. č.: 9459.K2

Nosič kajaku
na střešní tyče (1)
Obj. č.: 9416.K2

Střešní box
na střešní tyče
• Krátký, 280 l - Obj. č.: 9459.J2
340 l - Obj. č.: 9459.J3
• Střední, 380 l - Obj. č.: 9459.J6
• Dlouhý, 370 l - Obj. č.: 9459.J4
430 l - Obj. č.: 9459.J5

Nosič kola
na střešní tyče (1)
• Hliníkový - Obj. č.: 9615.13
• Ocelový - Obj. č.: 9615.12

(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.

Nosič lyží / snowboardu
na střešní tyče (1)
• na 4 páry - Obj. č.: 9615.14
• na 6 párů - Obj. č.: 9615.15
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Tažné zařízení
s koulí ve tvaru labutího krku (1)
Obj. č.: 9427.CL

Tažné zařízení
s koulí demontovatelnou bez nářadí (1)

Obj. č.: 9427.CN

(1) Je třeba doplnit, podle taženého přívěsu,
kabelovým svazkem. Informujte se u svého prodejce.

NOSIČ KOL NA KOULI TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
Bezpečnost, kvalita a funkčnost nosiče kol na kouli tažného zařízení se projevuje
za všech okolností. Přizpůsobí se většině rámů kol, malých i velkých.
Připevnění kola na nosič, které je stejně rychlé jako složení nosiče, potěší i ty
nejvíce pospíchající.
Odteď již Vašim cyklovýletům nestojí nic v cestě!

Nosič kol na tažné zařízení (2)
• 2 kola - Obj. č.: 9615.08
• 3 kola - Obj. č.: 9615.09
• 4 kola - Obj. č.: 9416.F6

Nosič kol na tažné zařízení (s nosnou deskou)
Výrobek bez vyobrazení.

Obj. č.: 9615.10

Síť zavazadlového
prostoru (2)

Zarážky do zavazadlového
prostoru (2)

Obj. č.: 7568.HN

Obj. č.: 9414.EE
Doplňkové příslušenství: koberec
zavazadlového prostoru Obj. č.: 9464.FH

(2) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.
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STYLOVÁ VÝBAVA
Ladné křivky nového Citroënu C4 Vás upoutají na první pohled.
Jak však skloubit design s účinnou ochranou interiéru?
Díky ochranným doplňkům Citroën.
Potahy sedadel, koberce, zástěrky... zkrášlí a ochrání interiér Vašeho vozu.

Chránič prahu dveří
karbonového 3D vzhledu
Obj. č.: 9400.AQ

Chránič prahu dveří
z nerezu s označením ”Citroën”
Obj. č.: 9424.H4

KOBERCE
Účinná ochrana proti opotřebení a nečistotám vozu. Koberce Citroën byly navrženy tak,
aby se dokonale přizpůsobily specifickým tvarům podlahy Vašeho vozu.
Díky své přilnavosti přispívají k větší bezpečnosti při řízení. Jejich originální design
se dokonale skloubí s celkovou koncepcí Vašeho Citroënu C4.

Potahy sedadel
”Reims” (2)

Tkanina
Obj. č.: 9429.LX / 9429.LZ

Velurové koberce (1)
Obj. č.: 9464.FN

Tvarované koberce
”En Forme” (1)
Obj. č.: 9464.FL

Potahy sedadel
”Nîmes” (2)

Prošívané
textilní koberce (1)

Tkanina
Obj. č.: 9429.LY / 9429.NA

Obj. č.: 9464.FJ

Pryžové
koberce (1)
Obj. č.: 9464.FQ

(1) Vrstvení koberců je přísně zakázáno.
Před nákupem se o jejich správném použití informujte u svého prodejce.

(2) Potahy typu ”RYCHLÁ MONTÁŽ”, kompatibilní s bočními airbagy.
Informujte se u svého prodejce.
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Vana do zavazadlového
prostoru s přepážkami (1) (2)
Obj. č.: 9424.H2

Oboustranný koberec
do zavazadlového prostoru (2)
Strana kobercová / Strana pryžová
Obj. č.: 9464.FH

(1) Ilustrativní dekorace na fotografii není součástí dodávky.
(2) Není kompatibilní s příplatkovou výbavou Hi-Fi systém.

Ochranné lišty
Obj. č.: 9424.G8

Tvarované zástěrky
• Přední - Obj. č.: 9403.76
• Zadní - Obj. č.: 9403.77

Ochranné pásky nárazníku
Přední / Zadní
• Průhledné
• Černé lesklé
• Chromového vzhledu
Informujte se u svého prodejce.

Ochranná plachta
Réf. : 9985.27

18 MULTIMÉDIA

INOVACE V PRAXI
Váš Citroën C4 je více než jen pouhé vozidlo.
S multimediální výbavou na nejvyšší technologické úrovni
se ocitnete v nové dimenzi pohody a potěšení z jízdy.
Poznáte radost z řízení v neobyčejně příjemné a uvolněné
atmosféře.

Zásuvka 230 V
Obj. č.: 9702.FX

Video souprava se 2 obrazovkami
Obj. č.: 9702.JC
Informace o kompletní nabídce video zařízení
získáte u svého prodejce.

Modul Hi-Fi (1)
Obj. č.: 9711.GG

(1) Není kompatibilní s příplatkovou
výbavou Hi-Fi systém.

Přenosný navigační systém TOMTOM
Informujte se u svého prodejce

Handsfree sada
PARROT přenosná
Informujte se u svého prodejce.

Handsfree sada
PARROT vestavěná

Aktualizace mapových podkladů
pro zařízení z výroby
Navidrive / My Way (1) (2)

Informujte se u svého prodejce.

Informujte se u svého prodejce.
(1) Vybavení vysoké technologické úrovně
vyžadující doporučení Vašeho prodejce.
(2) Včetně informací o radarech, v souladu
s platnou legislativou.

CITROËN ”WIFI ON BOARD”
Svět zůstává na dosah kliknutí pro všechny cestující při Vašich cestách díky modulu
Wi-Fi. Přenosné počítače, notebooky, hrací konzoly, přehrávače multimédií mohou
být používány současně. E-mail, oblíbené stránky, síťové hry: každý si najde svou zábavu.
Prodává se bez předplatného, modul Wi-Fi funguje se SIM kartou 3G/3G+ specifickou
pro připojení k Internetu, kterou obdržíte od svého operátora.

Modul Wi-Fi

Obj. č.: 9702.GV
Informujte se u svého prodejce.

Nabídka platí do vyprodání zásob s výhradou pozastavení prodeje ze strany dodavatelů a v důsledku technologických vývojových změn.
Fotografie uvedené v tomto katalogu nejsou závazné. Tiskové chyby vyhrazeny.
Překlad, grafická úprava a tisk: MARTEN, s.r.o. - LISTPAD 2010

www.citroen.cz

