CITROËN C4 SPACETOURER

PRÍSLUŠENSTVO

VYBERTE SI KVALITU
Vybrať si príslušenstvo Citroën, znamená vybrať si kvalitu,
bezpečnosť a štýl. Je navrhnuté špeciálne pre váš Citroën
C4 SpaceTourer, a do najmenšieho detailu sa prispôsobí
štýlu a technológii vášho vozidla, čím vám garantuje
vysokú úroveň kvality a výkonu. Dôverujte značke Citroën
a pretvorte si svoje vozidlo C4 SpaceTourer tak, aby
odrážal všetky vaše potreby a požiadavky.
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®

ŠTÝL

DISKY
Naše disky z ľahkej zliatiny sú vyvinuté a testované
podľa náročnejších bezpečnostných a výkonnostných
kritérií ako si vyžadujú platné normy a preto 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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JEDINEČNÝ
ŠTÝL
Ste jedinečný a váš
Citroën C4 SpaceTourer
tiež. S príslušenstvom
a vybavením Citroën, si
vytvoríte vozidlo na svoj
obraz. Či ste kreatívny
alebo konzervatívny,
odzrkadlí vašu osobnosť
vo všetkých líniách.
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1-D
 isk z ľahkej zliatiny Levant 17”
sivá Anthra
2-S
 úprava 4 diskov z ľahkej zliatiny Garbin
16” sivá Éclat
3-S
 úprava 4 diskov z ľahkej zliatiny Notos
16” sivá Éclat
4-S
 úprava 4 diskov z ľahkej zliatiny Aquillon
17” čierna / hliník
5-S
 úprava 4 diskov z ľahkej zliatiny Eole 18”
čierna / diamantová Brillant
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ŠTÝL

5 - Súprava 4 stredových krytiek na
kolesá, modrá Botticelli, červená
Aden, červená Carmen, žltá
Pegase, biela Banquise, modrá
Infini, čierna Onyx
6 - Súprava 4 ozdobných krytov
prahov predných a zadných dverí,
leštená nehrdzavejúca oceľ
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1 - Súprava 2 ozdobných krytov prahov
predných dverí, vzhľad hologram
2 - Súprava 2 ozdobných krytov prahov
predných dverí, prevedenie svetlý
leštený hliník
3 - Súprava 4 ozdobných krytov 16’’
kolies zabezpečených proti krádeži,
sivá Storm
4 - Súprava 4 ozdobných krytov 16’’
kolies zabezpečených proti krádeži,
sivá Étincellesécurisés Gris Étincelle
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KOMFORT

VŠETKO PRE
VAŠU POHODU
Váš Citroën C4 SpaceTourer
je dôležitým zdrojom
pohody. Môžete si užívať
bezstarostnú jazdu a pritom
si vychutnávať ergonómiu
príslušenstva navrhnutého
priamo pre vás.
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PARKOVACÍ ASISTENT
Vďaka systému parkovacích asistentov vám CITROËN
pomôže uľahčiť manévrovanie pri cúvaní. Zvukový
signál vás upozorní na prekážky a parkovanie sa takto
pre vás stane detskou hrou.
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1-P
 redný a zadný parkovací asistent
2-O
 dnímateľný popolník
3 - Izotermický box (21 litrov)
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KOMFORT

OSVIEŽOVAČE VZDUCHU
Čo keby ste do vášho vozidla
Citroën C4 SpaceTourer
rozptýlili príjemnú vôňu?
Jemné vône integrované
do ventilačného systému
vášho vozidla vám spríjemnia
cestovanie. Vaše zmysly uchvátia
rôznorodé príjemné vône
kvetinového alebo ovocného
charakteru. Jedinečný spôsob,
ako udržať krok s dobou.
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1-O
 chrana operadla predného sedadla
2-R
 amienko na opierke hlavy
3-N
 áhradné náplne do osviežovača vzduchu
4-S
 úprava 2 deflektorov predných dverí
5-S
 úprava 2 slnečných clôn na okná
zadných dverí
6-S
 lnečná clona na zadné okno
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BEZPEČNOSŤ

ALARM PROTI VNIKNUTIU
Aby ste sa cítili ešte bezpečnejšie, Citroën vám
ponúka alarm proti vniknutiu, ktorý sa aktivuje pomocou
originálneho kľúča. Váš Citroën C4 SpaceTourer bude
lepšie chránený a vy budete spokojnejší.
1

1-A
 larm proti vniknutiu
2-S
 úprava hmlových svetlometov
3-S
 úprava klasických snehových reťazí
4-S
 úprava snehových reťazí

DÔRAZ NA
BEZPEČNOSŤ
3
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Vaša bezpečnosť je našou prioritou. Preto pri
navrhovaní príslušenstva kladie Citroën dôraz na to,
aby vám aj vašim spolucestujúcim, zaistil maximálnu
pohodu a bezpečnosť na všetkých vašich cestách.
Špičkové technológie sa spájajú, aby ste sa naň mohli
kedykoľvek spoľahnúť.
2
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BEZPEČNOSŤ

1
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3 - Rada detských sedačiek
4-P
 repravný box pre zviera
5-S
 úprava bezpečnostných skrutiek na disky z ľahkej zliatiny
3
5
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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.
1 - Deliaca mriežka pre psy
2 - Sieť na uchytenie vysokého
nákladu
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MOŽNOSTI PREPRAVY

1

PRAKTICKÉ
RIEŠENIA

3

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…

Pretože vaše potreby sa môžu meniť,
váš Citroën C4 SpaceTourer sa dokáže
premeniť na vozidlo pre voľný čas. Široká
ponuka jeho funkčného príslušenstva
uľahčí prepravu vašej batožiny.
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1 - Ť ažné zariadenie s guľou
demontovateľnou bez náradia
2-S
 krutkové ťažné zariadenie
3-N
 osič bicyklov na platforme
4-N
 osič bicyklov (na zavesenie)
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MOŽNOSTI PREPRAVY
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STREŠNÉ NOSIČE

1-S
 tredný strešný box (420 litrov)
2-K
 rátky strešný box (330 litrov)
3-N
 osič lyží na strešné nosiče (6 párov)
4-H
 liníkový nosič bicykla na strešné
nosiče (1 bicykel s rýchlym upevnením)
5-S
 úprava 2 strešných nosičov
na Grand C4 SpaceTourer
6-S
 úprava 2 strešných nosičov
na C4 SpaceTourer

Strešné nosiče Citroën sa
jednoducho používajú a sú
navrhnuté tak, aby umožňovali
bezpečnú prepravu vašich strešných
boxov, nosičov bicyklov či lyží.
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OCHRANA

ODOLÁVA
ČASU

1

2

1-S
 úprava zadných štýlových zásteriek
Grand C4 SpaceTourer
2 - Súprava

zadných štýlových zásteriek C4 SpaceTourer
3 - Súprava

predných štýlových zásteriek

Kompaktný, moderný a elegantný,
váš Citroën C4 SpaceTourer zvádza
na prvý pohľad. Ochranné vybavenie
Citroën do interiéru i exteriéru vám
umožní uchovať jeho pôvodnú krásu.
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OCHRANA

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.
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1 - Súprava predných a zadných
velúrových kobercov
2 - Súprava predných a zadných textilných
prešívaných kobercov
3 - Súprava predných a zadných tvarovaných
kobercov
4 - Ochranná plachta na parkovanie v interiéri
5 - Súprava predných a zadných gumených
tvarovaných kobercov
6 - Súprava bočných ochranných líšt predných
a zadných dverí, zrnitá čierna
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MULTIMÉDIÁ

VIAC
APLIKOVANÝCH
INOVÁCIÍ
Odteraz je váš Citroën C4 SpaceTourer
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.
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POVEDALI STE MOBIL?
1
2

Vďaka príslušenstvu Citroën pre mobilné telefóny
môžete zostať v spojení s okolitým svetom bez toho,
aby ste ohrozili seba a svojich spolucestujúcich.
Handsfree súprava, držiak a nabíjačka na telefón
vám uľahčia používanie vášho smartfónu vo vozidle.
Príslušenstvo, bez ktorého sa už nezaobídete!*

1-U
 niverzálny držiak na smartfón
2-U
 niverzálna nabíjačka na mobilný telefón
3-U
 niverzálny držiak s magnetickým klipom
Tetrax Smart

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

1 - Zásuvka 230 V + USB Carwatt
2 - DVD prehrávač 7” D-JIX
(dodávaný s 2 slúchadlami)
3 - Dotykový tablet 7” s držiakom
na opierke hlavy a so slúchadlami
4 - CD prehrávač
5 - DVD prehrávač so 7” otočnou
obrazovkou Takara VR132W
DVD prehrávač umožňuje napojenie
obrazoviek umiestnených v opierkach
hlavy video súpravy alebo
multimediálnej súpravy

1

3

VIDEO SÚPRAVA
S našou video súpravou, ktorá sa montuje
jednoducho na opierku hlavy, ponúknete svojim
spolucestujúcim chvíle oddychu a uvoľnenia.
Vďaka tejto video súprave Citroën si budú môcť
pri cestovaní pozerať svoje obľúbené filmy, vášniví
fotografi si prezrú svoje fotografie a milovníci
hudby môžu počúvať hudbu.

2
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ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA
ŠTÝL
Popis

ŠTÝL (pokračovanie)
Popis

Ref. produktu

Upevňovacia súprava na ozdobné kryty kolies
zabezpečených proti krádeži 16”
Súprava 4 ozdobných krytov kolies zabezpečených
proti krádeži 16” sivá Storm
Upevňovacia súprava na ozdobné kryty kolies
zabezpečených proti krádeži 17”
Súprava ozdobných krytov kolies zabezpečených proti
krádeži + stredové krytky
Ozdobný kryt kolesa zabezpečeného proti krádeži Enjofix
bez stredovej krytky 17” sivá Étincelle
Ozdobný kryt kolesa zabezpečeného proti krádeži Enjofix
bez stredovej krytky 16” sivá Storm
Stredová krytka na ozdobný kryt kolies zabezpečených
proti krádeži, sivá Storm
Stredová krytka na ozdobný kryt kolies zabezpečených proti
krádeži, sivá Étincelle
Ozdobný kryt kolies zabezpečených proti krádeži Enjofix bez
stredovej krytky 16” sivá Étincelle
Súprava 4 ozdobných krytov kolies zabezpečených proti
krádeži 16” sivá Étincelle
Disk z ľahkej zliatiny Levant 17” sivá Anthra

9406L1

6

–

1607274580

5

–

Disky z ľahkej zliatiny Garbin 16” sivá Éclat

1609838280

5

–

Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny Eole 18” čierna /
diamantová Brillant
Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny Notos 16” sivá Éclat

1623823980

5

–

940537

–

–

1611309680

6

–

1616904880

–

–

1611308780

–

–

1611308980

–

–

1611310080

–

–

1611310280

–

–

9406K6
9406K8

–
6

–
–

KOMFORT (pokračovanie)

PREPRAVA (pokračovanie)

Ref. produktu

Popis

Ref. produktu

Popis

Ref. produktu

Súprava 2 ozdobných krytov prahov predných dverí, prevedenie svetlý leštený hliník
Súprava 2 ozdob. krytov prahov predných dverí, vzhľad
hologram
Súprava 4 ozdobných krytov prahov predných a zadných
dverí, leštená nehrdzavejúca oceľ
Kryt na vnútorné elektrochrom. spätné zrkadlo, lesklý chróm

1607556380

6

1608577180

11

–

6

1608577280

11

–

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie s rýchlym upevnením
(2 bicykle)
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (3 bicykle)

961508

1609690480

961509

17

–

1610796680

7

1608577380

–

–

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 bicykle)

1629425880

17

–

1612846880

–

Náhradná náplň do zabudovaného alebo prenosného
osviežovača vzduchu, sviežosť pacifiku
Náhradná náplň do zabudovaného alebo prenosného
osviežovača vzduchu, kvetinová vôňa
Náhradná náplň do zabudovaného alebo prenosného
osviežovača vzduchu, antitabak
Slnečná clona na zadné okno **

1609507580

11

Hlavica riadiacej páky BVM5 čierna koža a hliník

2403CV

–

–

Slnečná clona na zadné okno ***

1609507680

–

–

Súprava 2 slnečných clôn na okná zadných dverí **

1609507780

11

Súprava 4 slnečných clôn na okná zadných dverí ***

1609507880

–

Súprava 2 slnečných clôn na zadné bočné okná ***

1609508080

–

Súprava 2 slnečných clôn na zadné bočné okná **

1609507980

–

Rada farebných hlavíc na riadiace páky BVM5 a BVM6

*

–

–

KOMFORT
Popis

Ref. produktu

Predný parkovací asistent

1610279180

9

Zadný parkovací asistent

1610279280

9

Indikátor LED pre parkovacieho asistenta

1610279080

–

3,5» obrazovka pre cúvaciu kameru

1610583580

–

–

Popis

Ref. produktu

–

Sieť do batožinového priestoru**

7568FT

Napájací zväzok cúvania

1614555380

–

–

Sieť do batožinového priestoru

7568HN

Súprava na cúvanie – obrazovka

1613993680

–

–

Sieť na uchytenie vysokého nákladu

1612923680

14

–

Popolník

758905

9

–

Vak do batožinového priestoru Rada Protektor

1607076280

–

–

Zapaľovač

822796

–

1629425980

17

–

9416F6

17

–

–

–

Zarážky do batožinového priestoru z mäkčeného plastu

9414EE

–

–

9810050080

–

1623561780

–

941682
1607689680

19

1607440480

18

1607440380

–

1609665680

–

–

1609665780

18

–

Dlhý strešný box (420 litrov)

1609665880

Krátky strešný vak (280 litrov)

9459K1

–

–

18

–

Oceľový nosič bicykla na strešné nosiče (1 bicykel)
Hliníkový nosič bicykla na strešné nosiče
(1 bicykel s rýchlym upevnením)
Pružná vanička do batožinového priestoru z mäkčeného
plastu, nízka podlaha
Pružná vanička do batožinového priestoru z mäkčeného
plastu, nízka podlaha
Pružná vanička do batož. priestoru z mäkčeného plastu

1607798780

–

–

1607798880

19

–

1637859980

–

–

1637859880

–

–

1637860080

–

–

1623823680

5

–

Izotermický box (16 litrov)

945603

–

–

–

Izotermický box (21 litrov)

1606666780

9

–

Ramienko na opierku hlavy

1607937780

10

Rozvodná skrinka prívesu pre 13-cestný káblový zväzok
pre ťažné zariadenie
Adaptér do zásuvky 13-cestný s 7/13 cestami pre káblový
zväzok pre ťažné zariadenie

–

–

13-cestný káblový zväzok pre ťažné zariadenie

1618048580

–

Nosič lyží na strešné nosiče (6 párov)

1629426280

19

–

1610842480

–

Nosič lyží na strešné nosiče (4 páry)

1629426080

–

–

Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny Zephyr 17” čierna /
diamantová Brillant
Súprava 4 diskov z ľahkej zliatiny Aquillon 17” čierna /
diamantová Brillant
Súprava 4 stredových krytiek na kolesá, modrá Infini

1623823780

–

1623823880

5

Protišmyková podložka

1611138180

1613174580

7

LED lampa na čítanie

1610747180

Súprava 4 stredových krytiek na kolesá, čierna Onyx

–

–

Spojovacia guľa pre skrutkové ťažné zariadenie

9406H6

7

Ochrana operadla predného sedadla

9648A6

Súprava 4 stredových krytiek na kolesá, modrá Botticelli

10

–

9406H7

7

1610842580

–

Súprava 2 deflektorov predných dverí

1609720580

Súprava 4 stredových krytiek na kolesá, biela Banquise

10

Spojovacia guľa pre ťažné zariadenie s guľou
demontovateľnou bez náradia

9406H8

7

Prenosný osviežovač vzduchu

1607693080

–

Skrutkové ťažné zariadenie so spojovacou guľou

1613124080

17

Súprava 4 stredových krytiek a kolesá, červená Carmen

–

9406H9

7

Náhradná náplň do zabudovaného alebo prenosného
osviežovača vzduchu, tropické mango
Náhradná náplň do zabudovaného alebo prenosného
osviežovača vzduchu, gurmánska vanilka

1608576980

Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia

1613124180

17

11

–

1608577080

9616K8

–

–

11

–

Zámok a náhradný kľúč pre ťažné zariadenie s guľou
demontovateľnou bez náradia
Spätné zrkadlo pre karavany

1617976180

–

–

Súprava 4 stredových krytiek na kolesá, žltá Pegase

9406J5

7

Súprava 4 stredových krytiek na kolesá, červená Aden

9406J6

7

28

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (3 bicykle)

Stredný strešný box (420 litrov)
–

–

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (4 bicykle)
Držiak na ŠPZ s 13 pólovým konektorom
Súprava 2 priečnych oceľových strešných nosičov pre
vozidlo s pozdĺžnymi strešnými nosičmi***
Súprava 2 priečnych oceľových strešných nosičov pre
vozidlo bez pozdĺžnych nosičov**
Súprava 2 priečnych oceľových strešných nosičov pre
vozidlo bez pozdĺžnych nosičov***
Krátky strešný box (330 litrov)

PREPRAVA

17

–

Originálne príslušenstvo Citroën.
(–) Produkt nie je zobrazený v tejto brožúre.
(*) Celú ponuku nájdete vo vašom predajnom mieste.
(**) Disponibilné výhradne pre 5 miestnu verziu.
(***) Disponibilné výhradne pre 7 miestnu verziu.
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ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA
PREPRAVA (pokračovanie)
Popis

Ref. produktu

Popis

Ref. produktu

Koberec do batožinového priestoru, nízka podlaha

1637822480

–

Poťah do batožinového priestoru

1607075780

–

Obojstranný koberec do batožinového priestoru

1637822580

–

Súprava predných štýlových zásteriek

1608924180

21

Koberec do batožinového priestoru, vysoká podlaha

1637822680

–

Súprava zadných štýlových zásteriek **

1608924280

21

Súprava zadných štýlových zásteriek ***

1608924380

21

Ochranný poťah na zadnú lavicu Rada Protektor

1607075880

–

*

–

–

1615662380

–

–

1631815680

22

BEZPEČNOSŤ

Popis

Popis

Ref. produktu

Súprava klasických snehových reťazí

*

13

–

Súprava rýchloupínacích snehových reťazí

*

13

–

Rada poťahov na sedadlá
Balenie ekologických produktov na údržbu Technature
s logom Citroën
Ochranná plachta na parkovanie v interiéri **

Protišmykové návleky

*

–

–

Ochrana prahu batožinového priestoru, zrnitá čierna **

1609543280

–

Súprava hmlových svetlometov

1618185280

13

1609543380

–

Rada detských sedačiek

*

15

–

1609668880

23

Bezpečnostný pás pre zviera

1607075980

–

–

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

1607076080

15

–

1609668980

–

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

1607076180

–

–

1611134980

–

–

–

Chemický alkoholtester

1608959180

–

–

1609871580

–

–

Elektronický prenosný alkoholtester Ethyway

1609838480

–

–

Ochranná páska na zadný nárazník

1609871680

–

–

Súprava predný a zad. velúrových kobercov, riadenie vľavo
Súprava predných a zad. velúrových kobercov, riadenie vpravo
Súprava velúrových kobercov, predné a 2. rad, riadenie vľavo

1673822080
1673822180
1673822280

22
–
–

Súprava velúrových kobercov, predné a 2. rad, riadenie vpravo
Súprava predných a zad. textilných prešívaných kobercov,
riadenie vľavo
Súprava predných a zad. textilných prešívaných kobercov,
riadenie vpravo
Súprava textilných prešívaných kobercov, predné a 2. rad,
riadenie vľavo
Súprava textilných prešívaných kobercov, predné a 2. rad,
riadenie vpravo
Súprava predných textil. prešívaných kobercov, riadenie vľavo
Súprava predných a zad. tvarovaných gumených kobercov,
riadenie vľavo
Súprava predných a zad. tvarovaných gumených kobercov,
riadenie vpravo

1673822380

–

1673819180

22

1673819280

–

1673819380

–

1673819480

Náustok na elektronický alkoltester Ethyway

1609838580

–

–

1610220580

–

–

Deliaca mriežka pre psy **

1612789580

14

Deliaca mriežka pre psy ***

1612789680

–

Prenosná lampa na svietenie a núdzovú signalizáciu

1614448780

–

–

Modul proti zdvihnutiu pre alarm

96716P

–

–

Ochrana zadného sedadla

9648A7

–

–

Mechanická páka na volant

1617982780

–

–

Súprava bezpečnostných skrutiek na plechové disky

940532

–

–

Balenie bezpečnostných skrutiek pri zmene zliatinových
diskov na plechové disky

1609836380

–

–

Súprava bezpečnostných skrutiek na zliatinové disky

1612616480

15

–

Alarm proti vniknutiu

1635056380

13

30

–

Ref. produktu

Súprava tvarovaných gumených kobercov, predné a 2. rad,
riadenie vľavo
Súprava textilných prešívaných kobercov, predné a 2. rad,
riadenie vpravo

1673821680

–

1673821780

–

Súprava predných a zad. tvarovaných kobercov, riadenie vľavo
Súprava tvarovaných kobercov, predné a 2. rad, riadenie
vľavo

1673821880

23

1673821980

–

MULTIMÉDIÁ
Popis

Ochrana prahu batožinového priestoru, zrnitá čierna ***
Súprava bočných ochranných líšt na predné a zadné
dvere, zrnitá čierna**
Súprava čiernych bočných ochranných líšt na predné
a zadné dvere***
Súprava priesvitných ochranných pások na predný a zadný
nárazník
Ochranná páska na predný nárazník

Nôž na prerezanie bezpečnostného pásu a kladivko
na rozbitie skla

MULTIMÉDIÁ (pokračovanie)

OCHRANA (pokračovanie)

OCHRANA

Ref. produktu

GARMIN Dash Cam 45

1635057180

–

–

Nabíjačka 2 USB maxi 2.1A

1629056980

–

–

Kábel 2 v 1 (Lightning & micro USB) dĺžka 1 m

1629056780

–

–

USB kábel typ C dĺžka 1 m

1629057280

–

–

USB kábel / mini USB kábel dĺžka 420 mm

1619374580

–

–

Univerzálny držiak s magnetickým klipom Tetrax Max

1613579180

–

–

Univerzálny držiak s magnetickým klipom Tetrax Xway

1613579280

–

–

Klip - držiak s logom Citroën Tetrax (balenie 10 ks)

1608578680

–

–

Držiak na multimediálne zariadenia

1625935180

–

–

Prepojovacia jednotka na správu vozového parku

*

–

–

Spojovací zväzok pre CD prehrávač RD6

1608481680

–

Spojovací zväzok pre CD prehrávač NACC/RCC

1620373980

–

Prijímač na numerické rádio Ezidab

1610542280

–

–

Anténa na rádio

1610570480

–

–

Spojovací zväzok na prijímač Ezidab (rádio)

1610626580

–

CD prehrávač

1613224880

27

–

Držiak na CD prehrávač

96783674ZD

–

1673819580

–

Interface antény

970663

–

–

1673821480

23

Spojovací zväzok typu „jack”

9706AH

–

–

1673821580

–

Spojovací zväzok pre prídavné audio zariadenie

9706AK

Univerzálny držiak s magnetickým klipom Tetrax Smart

1613579180

Popis

Ref. produktu

Univerzálny držiak s magnetickým klipom
q++++Tetrax Xway
Klip - držiak s logom Citroën Tetrax (balenie 10 ks)

1613579280
1608578680

–

–

Univerzálny držiak na smartfón

1613946080

25

–

–

–

Univerzálny držiak na smartfón

1613946180

–

–

Zásuvka 230 V + USB Carwatt

1629043880

26

–

Univerzálna nabíjačka na mobilný telefón

1631814180

25

–

Kábel 3 RCA

1608059680

–

–

Multifunkčná zásuvka zapaľovač cigariet + USB

1610000780

–

–

DVD prehrávač 9” Pack Muse (dodávaný s 2 slúchadlami)
7” dotykový tablet s držiakom na opierke hlavy
a so slúchadlami
Adaptér 230 V /12 V

1632001280

26

–

1611871080

27

–

Predlžovací kábel - zapaľovač cigariet
DVD prehrávač so 7” otočnou obrazovkou Takara
VR132 W

1612485880

–

–

1613256480

–

–

1613700480

27

–

–

–

–

25

–

Originálne príslušenstvo Citroën.
(–) Produkt nie je zobrazený v tejto brožúre.
(*) Celú ponuku nájdete vo vašom predajnom mieste.
(**) Disponibilné výhradne pre 5 miestnu verziu.
(***) Disponibilné výhradne pre 7 miestnu verziu.
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