
„Doplňky již
nejsou pouze
doplňkové.“

Doplňky jsou skutečně nepostradatelné.

Rozhodnout se pro doplňky CITROËN, to zna-
mená vybrat si to nejlepší pro své vozidlo.

To také znamená zajištění větší bez-
pečnosti: doplňky jsou spolehlivější, 
jejich dlouhá životnost je zaručena ... 
můžete být zkrátka mnohem klidnější.

To také znamená rozhodnout se pro mnohem 
výraznější estetické pojetí: vytvořte 
osobitost svého „společníka 
na cestách“. Nejenže se Vám bude vozidlo 
podobat, bude také vyjadřovat Váš charakter. 

To také znamená používat vozidlo mnohem 
pohodlnějším způsobem. K dispo-
zici máte širokou paletu doplňkové výbavy, stačí 
si vybrat.

Bezpečnost, pohodlí, cestování, estetika…
doplňkové vybavení zesiluje Vaší automobilo-
vou vášeň a zajiš�uje určitý styl jízdy. Vozidlo, 
které řídíte, je totiž stejně jako Vy jedinečné. 
Od této chvíle se již nejedná o doplňkovou 
nýbrž o nepostradatelnou výbavu.

Osobitost
Bezpečnost
Pohodlí a cestování
Navigace a komunikace
Butik
Styl Citroën





Cestovní taška „Balmain“
• obj. č.: AMC 009 197
69

Deštník v oválném pouzdře
• obj. č.: AMC 009 202
68

Termoska
• obj. č.: AMC 009 203
65

Model CITROËN „C5“ 
v měřítku 1/43 
• obj. č.: AMC 009 172

67

Šedé kuličkové pero
• obj. č.: AMC 009 200
66

Toaletní taška „Azzaro“
• obj. č.: AMC 009 199
70

Toaletní taška „Azzaro“
• obj. č.: AMC 009 198
71



Zrcátko do kabelky
• obj. č.: AMC 009 205
72

Cestovní souprava 
• obj. č.: AMC 009 206
73

CITROËN Vám nabízí širo-
kou škálu stylových, ele-
gantních doplňkových
předmětů. Od hodinek
po kuličkové pero, přes
cestovní tašku nebo ter-
mosku, každý si vybere!
Stejně jako C5 budou tyto
doplňky Vašimi partnery
při každodenních čin-
nostech.

Váš prodejce CITROËN

CITROËN Česká republika, s.r.o., IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
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Doplňkové vybavení CITROËN:

Výrobce plní své závazky.
Při zvolení doplňku CITROËN máte záruku, že své vozidlo vybavíte tím nejlepším.

Naše doplňky jsou zvláš� vyvinuté pro každý z modelů vybrané řady, a to již 
v době navrhování vozidel. Tyto prvky vybavení splňují nároky na bezpečnost i na

harmonické sladění s vozidlem. Estetický vzhled a klidná mysl. 
A navíc se na všechny vztahuje záruka.



Sada ozdobných prvků pro karoserii (včetně spoileru)
Berline • obj. č.: 9400.47
1

Zadní spoiler
Berline • obj. č.: 9400.53
2



Přizpůsobte C5  
svému vkusu

Tvarovaný koberec
šedý • obj. č.: 9464.H6
světle šedý • obj. č.: 9464.H7

3

Pryžový koberec
šedý • obj. č.: 9464.H2
béžový • obj. č.: 9464.H3

5

Velurové potahy
„Eagle“
Berline/Break
Objednávací číslo se liší podle
verze. 
Informujte se u svého prodejce.

4

>> Tvarovaný koberec
Tyto tvarované koberce na míru, které byly
testovány a schváleny CITROËNEM, jsou tou
nejlepší ochranou pro Vaši původní koberco-
vou krytinu. Navíc přispívají k osobnímu
komfortu uvnitř Vašeho CITROËNU C5:
zlepšení tepelné a zvukové izolace. Jejich
způsob upevnění a kuželové protiskluzové
výstupky brání jejich posunu pod pedály pro
zajištění optimální bezpečnosti.



Potahy 
na míru:
„Vynikající
ochranná 
a povrchová
úprava“
„Přála jsem si ochránit původní
sedadla při zachování harmo-
nicky laděného interiéru mého
CITROËNU C5. Velurové pota-
hy na míru “Carpach

„
jsou

vyrobeny speciálně pro má
sedadla s bočními airbagy. Při
běžném používání jsou velmi
dobře odolná vůči otěrům
a praní a nedochází u nich
ke vzniku nehezkých záhybů.
Je to vynikající volba!“
Catherine, 50 let, Tours.

Žerzejové potahy
„Silex“
Berline/Break 
Objednávací číslo se liší
podle verze. Informujte se
u svého prodejce.

6

Velurové potahy
„Carpach“
Berline/Break 
Objednávací číslo se liší
podle verze. 
Informujte se u svého
prodejce.

9

Tkané potahy
„Aztek“
Berline/Break 
Objednávací číslo se liší
podle verze. 
Informujte se u svého pro-
dejce.

7

Žerzejové potahy
„Malta“
Berline/Break 
Objednávací číslo se liší
podle verze. 
Informujte se u svého pro-
dejce.

8

Potahy na míru uzpůsobené pro
přední sedadla vybavená bočními
airbagy. Velurová tkanina sedáků 
a žakárové medailóny ze 100%
polyesteru jsou navlečeny na pě-
nové výplni tlouš�ky 6 mm. Dopro-
vodná velurová tkanina ze 100%
polyesteru je navlečena na pěnové
výplni tlouš�ky 2 mm. Na zadní
straně předních sedadel se nachá-
zejí odkládací kapsy.



Chránič dveřních prahů
Sada 4 kusů • obj. č.: 9400.68
10

Zástěrky pro zadní kola
Berline • obj. č.: 9403.31
Break • obj. č.: 9403.32
Na jiné typy se informujte u svého
prodejce.

14

Zástěrky pro přední kola
Berline/Break • obj. č.: 9403.30
Na jiné typy se informujte u svého
prodejce.

11

Misky pod kliky dveří
Berline/Break
Sada 4 kusů • obj. č.: 9424.56

12

Sada dřevěných obkla-
dových prvků:
Středová konzola a boční
větrací otvory
• obj. č.: 9425.28 nebo 58
Informujte se u svého prodejce.

13

>> Sada dřevěných obkladových prvků
Aby se interiér Vašeho CITROËNU C5
stal pohodlým a útulným místem
plným harmonie, CITROËN nabízí sadu
obložení na za tepla tvarovaném pod-
kladu. Kvalita jeho provedení a doko-
nalé splynutí s vozidlem zaručují dlou-
hodobý vynikající vzhled. Zvolte si hře-
jivou a vytříbenou eleganci dřevěného
obložení.



Disk z lehké slitiny
„Imola“,15"
Berline/Break
Jeden kus • obj. č.: 5402.91
Na jiné typy se informujte
u svého prodejce.

18

Disk z lehké slitiny
„Adélade“,15"(1)

Berline/Break 
Jeden kus • obj. č.: 9406.26
Na jiné typy se informujte u svého
prodejce.

17

Nyloný ozdobný kryt
„Prima“,15"
Berline/Break
Jeden kus • obj. č.: 9406.61
Na jiné typy se informujte u svého
prodejce.

15

Hliníkový ozdobný kryt
Berline/Break
Sada 4 kusů  • obj. č.: 9406.15
Na jiné typy se informujte u svého
prodejce.

16

Disky kol:
„Individuální
výběr“
„Je skvělé, když můžete vyba-
vit vůz podle svého vkusu!
Disky kol “IMOLA„ z lehké sli-
tiny dávají mému CITROËNU
C5 dodatečný lesk. 
Tyto disky byly navíc podrobe-
ny mnoha testům odolnosti 
a podtrhují linii a charakter
mého C5.“
Eric, 52 let, Paříž.

>> Ozdobné kryty
Pro ty, kteří chtějí přizpůsobit
svůj vůz CITROËN C5 svému
vkusu za výhodnou cenu, nabízí
CITROËN řadu ozdobných krytů
z lakovaného hliníku nebo nede-
formovatelného nylonu. Ozdob-
né kryty poskytují výbornou odol-
nost vůči nárazům a upevňují se
na všechny ráfky pouhým přip-
nutím kruhové pružiny.

Disky z lehké slitiny „IMOLA“
jsou homologovány přímo pro
CITROËN. Před každým uve-
dením do prodeje jsou podro-
beny velmi přísným testům,
zkoumajícím jejich odolnost
vůči nárazům a promáčknutí,
poškození laku, metalurgickým
a únavovým vadám.(1) Homologace 2. pololetí 2002.



Podložka 
s opěradlem(1)

• obj. č.: 9648.90 + 9648.91

19
Dětská sedačka Isofix Kiddy 

• obj. č.: 9448.04
20

Znovu a stále
téma bezpečnosti

(1) Opěradlo je prodáváno samostatně

Mříž oddělující prostor pro psa
Berline • obj. č.: 9412.06
Break • obj. č.: 9412.07

21

>> Dětské sedačky

Dětské sedačky jsou dvou druhů „Zády ke směru jízdy“ pro děti do 13 kil
a „Čelem po směru jízdy“ pro děti do 18 kil. Vaše děti budou bezpečně 
a pohodlně usazeny ve Vašem voze. Díky novému systému upevnění Isofix
můžete snadno a rychle Vaše dítě přenést z vozu do vozu. Součástí sedačky je
kontrolní ukazatel, který upozorňuje na její špatné či správné upevnění.

Šrouby proti odcizení kol
pro hliníkové disky • obj. č.: 9405.09/10
pro ocelové disky • obj. č.: ZC 9 863 069 U
Před každou koupí se informujte u svého prodejce.

22



Bezpečnostní
alarm:

„Optimální
ochrana“

„Od té doby, co jsem se roz-
hodla pro bezpečnostní alarm
jsem v klidu a pohodě. Často
se vracím pozdě a již nemám
strach. Můj CITROËN C5 a já
jsme dobře chráněni!“ 
Françoise, 50 let, Paříž.

Sněhové řetězy 
s křížovým vzorem
Informujte se u svého pro-
dejce v závislosti na druhu
pneumatik Vašeho vozu.

23

Pouzdro s ná-
hradními žárovkami
Berline • obj. č.:9485.22
Break • obj. č.: 9485.17

24

Bezpečnostní alarm
řízený dálkovým ovládáním vozidla 
Texalarm • obj. č.: 9471.AW
Méta • obj. č.: 9471.G5
Informujte se u svého prodejce, 
abyste se dozvěděli o všech 
nabízených možnostech.

27

>> Ochrana proti krádeži
Váš CITROËN C5 může být předmětem
nepatřičného zájmu…Pro odstranění Vašich
obav CITROËN nabízí širokou škálu
ochranných příslušenství určených pro odra-
zení špatných úmyslů.

Parkovací asistent
• obj. č.: 9452.71 nebo 9452.44
25

Bezpečnostní alarm
zajiš�uje objemovou 
a obvodovou ochranu
vozidla. Je homologován
přímo pro CITROËN.
Systém obsahuje řídicí je-
dnotku alarmu, dva ultra-
zvukové detektory, auto-
nomně napájenou hou-
kačku, sáček s montážním
příslušenstvím, dvě vý-
stražné etikety na skla 
a kabelový svazek alarmu.

Zámek volantu
Berline/Break 
• obj. č.: 9471.A4

26



Nosič kola na střešních tyčích
Berline/Break • obj. č.: 9416.53
Upevňovací sada • obj. č.: 9617.80

30

Krátký uzavřený nosič
Berline/Break 
Obsah: 340 l • obj. č.: 9459.85
Jiné typy konzultujte se svým prodejcem.

32

Nosič lyží na střešních tyčích  
Nosnost 4 páry lyží • obj. č.: 9416.54
Nostnost 6 párů lyží • obj. č.: 9416.55
Upevňovací sada • obj. č.: 9617.79

29

Nosič lyží / snowboardu
Berline/Break
Vyobrazený model • obj. č.: 9617.78 
Upevňovací sada  • obj. č.: 9617.81

28

Nosič kol na zadních výklopných
dveřích
Berline (jízdní kola upevněná kolmo po směru
jízdy)
Kapacita: 3 jízdní kola • obj. č.: 9416.60
Sada popruhů  • obj. č.: 9416.76

31

Jízda za 
zábavou

>> Nosiče

Lyže, snowboardy, skateboardy nebo jízdní kola… sortiment nosných
zařízení CITROËN Vám nabízí řešení skladování a dopravy dokonale uzpů-
sobená Vašim potřebám. Úložný prostor je optimalizován, montáž a na-
ložení jsou snadné a bezpečnost je optimální. Vaše sportovní vybavení Vás
doprovází v těch nejlepších podmínkách.

>> Uzavřené střešní nosiče
A� již máte početnou rodinu nebo prostě pře-
pravujete mnoho zavazadel, rychle zkuste střešní
boxy značky CITROËN. Umožní Vám citelně
zvětšit nosnou kapacitu Vašeho vozu při
zachování aerodynamického profilu pro omezení
spotřeby paliva.



Závěsné zařízení s
koulí tvaru labutího krku(1)

Berline • obj. č.: 9427.51
Break • obj. č.: 9427.53

34

Závěsné zařízení 
s koulí demontovatelnou
bez nářadí(1)

Berline • obj. č.: 9427.86
Break • obj. č.: 9427.62

33

Střešní tyče
Break • obj. č.: 9416.59
Podélné nosníky (nejsou
součástí výbavy X vozů) 
• obj. č.: 9416.66

36

Střešní tyče pro
berline, break 
+ závěsná zaří-
zení:

„Snadná
montáž 
a demontáž“ 
„V zimě namontuji střešní tyče
během deseti minut. Mohu tak
přepravovat lyže všech přátel, kteří
s námi cestují. Tyče se velmi dobře
hodí k stylu mého CITROËNU C5.
V létě instaluji závěsné zařízení pro
tažení mé lodě. Tato příslušenství
mi zaručují prázdniny v pohodě!“ 
Victor, 52 let, Toulouse.

Střešní tyče: sada dvou
příčných tyčí s integrovaným
systémem proti odcizení.
Jsou z pozinkované oceli
potažené protiskluzovým
návlekem. Jsou dodávány 
s montážním návodem 
a klíčem pro rychlé utažení.

Závěsné zařízení: 
kompletní kovová konstruk-
ce závěsného zařízení s pev-
nou koulí nebo s koulí
demontovatelnou bez
použití nástroje. Dodává se 
s upevňovacími prvky 
a montážním návodem. 
Je doplněno elektrickým
svazkem se 7 nebo 7/13
cestnou zásuvkou.

>> Závěsná zařízení
Závěsná zařízení jsou základními bezpečnostními prvky. Proto jsou závěsná
zařízení CITROËN speciálně zkonstruována pro Vaše vozidlo. Za maximální
bezpečnosti můžete táhnout přívěs, karavan nebo lo�. CITROËN Vám
zajiš�uje použití bez rizika odtržení podlahy nebo náhlého uvolnění.

Střešní tyče
Berline • obj. č.: 9416.58
35

Zpětné zrcátko pro
jízdu s karavanem
Berline/Break 
S magnetickou destičkou 
• obj. č.: 9453.04

37

(1) Je nutno doplnit, podle tažného vozidla, elektrickým svazkem se 7 nebo 7/13 cestnou zásuvkou.



Deflektory na okna dveří
Berline/Break 
Sada 2 kusů • obj. č.: 9421.37

42

Boční roletky proti slunci
Berline • obj. č.: 9459.50
40

>> Pohodlí pro děti, roletky
CITROËN se stará o své cestující. V případě intenzívního
slunečního svitu nebudou děti díky slunečním roletkám
obtěžovány a teplota uvnitř vozidla se sníží. 
Zvláště doporučeno pro děti, nebo� pro ně také je
pohodlí důležité!

Ohřívač kojeneckých
lahví
• obj. č.: ZC 9 875 971 U

38

Přihrádka na brýle
• obj. č.: 9468.05
39

Zadní roletka proti slunci
Berline • obj. č.: 9459.51
41



Vana na dno zavazadlového prostoru
Break • obj. č.: 9424.39
46

Úložná
polička pod
zadní odklá-
dací deskou
• obj. číslo:
9459.72

48

Vana na dno
zavazadlového
prostoru (berline
break) + úložná
polička pod
zadní odkládací
deskou:
„Geniální
nápad!“
„Je to plus! Úložná polička pod
zadní odkládací deskou mého
CITROËNU C5 je velmi praktická.
Mohu zde upevnit svůj deštník,
který tak již nemáčí potahy. Tato
nenápadná polička mi rovněž
umožňuje uložení osobních
předmětů. Chléb již nepadá na
zadní lavici, má své místo v zava-
zadlovém prostoru!“ 
Christel, 48 let, Angers.

Polštářek do auta
• obj. č.: 9448.09
43

Oboustranná krytina 
do zavazadlového prostoru
Berline 
Tato víceúčelová krytina je na jedné straně pota-
žena pryží (lze ji omýt vodou) pro přepravu zne-
čis�ujících produktů a na druhé straně kobercem.
• obj. č.: 9464.58

47

Vana na dno zavazadlového prostoru
Berline • obj. č.: 9424.38
45

Raménko na opěrce hlavy
Berline/Break • obj. č.: 9414.36
44



Držák mobilního telefonu
• obj. č.: 9477.AT
Další model
• obj. č.: 9477.VC

50

Sada „Hands free“
Uzpůsobená hlavním značkám
mobilních telefonů. Informujte se
u svého prodejce.

51

Cestování 
v dobrém doprovodu

Kombinovaný radiotelefon
„RT2“
• obj. číslo: 9477.WJ

49

(1) Vyžaduje dodatečný kartografický CD-Rom.
Informujte se u svého prodejce, abyste se mohli rozhodnout.



Autorádio Clarion DXZ 528 R (2)
• obj. číslo: 9473.TT
52

Autorádio s navigačním systémem
Blaupunkt „DX-R 70“ (1) • obj. č.: 9473.SQ

53

Měnič CD
• obj. č.: 6564.45
54

Navigační systém s barev-
nou obrazovkou
VDO Dayton MS 5000(1)

• obj. č.: 9473.RS

55

Navigační systém
s barevnou obra-
zovkou VDO
Dayton MS 5000
„Vizuální 
a hlasové
navádění“
„Můj navigační systém je opravdový
druhý pilot. Z pracovních důvodů
často cestuji. Někdy měním trasu 
v závislosti na dopravní situaci. Sy-
stém se uzpůsobuje a přepočítává
trasu, kterou je třeba jet. Bez sta-
rostí přijíždím ke svým zákazníkům.
Když odjíždíme na prázdniny 
do ciziny, jsme naváděni v jazyku
podle našeho výběru. Je to
nesmírně pohodlné!“ 
Michel, 54 let, Neuilly.

u

Odstraňuje rozkládání silničních map s obtížným čtením a manipulací při jízdě. Díky
navigačním systémům nabízeným CITROËNEM budete vždy vědět, kde se nacházíte.
Hlasově a vizuálně Vás navádějí mezi začátkem a cílem Vaší cesty. Rovněž lokalizují ser-
visní střediska, nádraží, letiště, parkoviště atd. Nyní se můžete soustředit pouze 
na jízdu.

>> Navigace

Navigační systém VDO navádí
svého uživatele hlasově i vi-
zuálně mezi výchozím bodem,
který lokalizuje pomocí GPS
a vybraným cílem cesty. Tento
systém se skládá z antény GPS,
z barevného displeje, z přijí-
mače GPS, z gyroskopu inte-
grovaného v řídicí jednotce, 
z infračerveného dálkového
ovládání umožňujícího přístup
ke všem funkcím systému 
a ze standardního držáku dis-
pleje.

(2) Kompletní škála autorádií zahrnuje vybavení značkami Blaupunkt, Clarion,
Philips, Pioneer, VDO, které jsou k dispozici. Informujte se v prodejním servisu.



Čistota se musí 
udržovat

Mycí rukavice
• obj. č.: ZC 9 875 255 U
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Lešticí kartáč „Nénette“
• obj. č.: ZC 9 875 254 U
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Letní čistící prostředky
• obj. č.: ZC 9 875 415 U
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(1) Naše laboratoře a naše lékařská služba schválily chemické složení těchto přípravků. Všechny tyto informace jsou uvedené
v Bezpečnostních listech, které si můžete přečíst u koncesionářů a poboček CITROËN. 

Přípravky pro údržbu CITROËN byly vyvinuty pro zajištění maximální účinnosti 
a současně ochrany životního prostředí(1). Zde předvedené přípravky slouží jako
příklad. Jestliže máte specifické požadavky (odstraňovač asfaltu, čistič látek...),
zavítejte do prodejního servisu CITROËN, kde naleznete celou řadu přípravků.

>> Přípravky pro údržbu



Přípravky na
údržbu:

„Úplné 
a rychlé
čištění“
„Během několika okamžiků mohu
vrátit svému CITROËNU C5 čistý 
a hezký vzhled díky soupravě pro
údržbu. Po použití šamponu se
krásně leskne. Přípravek pro reno-
vaci plastů mi pomohl oživit inter-
iér mého vozu. Má žena obzvláště
ocenila příjemnou vůni, kterou po
sobě zanechává, a jeho účinné
působení proti prachu. Pokud jde
o přípravek na čištění skel,
zajiš�uje dokonalou průhlednost,
což zvyšuje bezpečnost.“
Jean, 48 let, Paříž.

Kapalina do ostřikovače59

Kapalina do ostřikovače CITROËN dokonale vyčistí a odmastí čelní
sklo vozidla pro zaručení lepšího výhledu a zvýšení bezpečnosti
řízení. Přípravek splňuje normu PSA B 71 5160 a jeho fyzikálně-
chemické vlastnosti nemají, na rozdíl od běžných přípravků škod-
livý vliv na okruh ostřikovače a karoserii vozidla.

>> Kapalina do ostřikovače

Nemrznoucí kapalina CITROËN je výsledkem použití nejnovějších
chemických technologií. Její protikorozní vlastnosti a kompenza-
ce při přehřátí motoru jsou zárukou dlouhé životnosti Vašeho
vozidla.

>> Chladicí kapalina

Minisouprava prostředků pro
údržbu obsahuje šampon, přípra-
vek pro renovaci plastů, přípravek
na čištění skel a kousky tkaniny 
z mikrovlákna.

Chladicí kapalina60

Minisouprava přípravků pro údržbu61



Rozdíl se skrývá 
v maličkostech

Stolní lampa
• obj. č.: AMC 009 201
63

Hodinky  
• obj. č.: AMC 009 208
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Kovový přívěsek na klíče
• obj. č.: AMC 009 204
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