NOVÉ SUV
CITROËN C3 AIRCROSS
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Vďaka kompletnému radu praktického a kvalitného príslušenstva Citroën,
máte k dispozícii všetko, čo potrebujete na palube vášho SUV Citroën C3 Aircross.
Naši odborníci ho schvaľujú tak, aby vyhovovalo veľmi striktným požiadavkám
v oblasti kompatibility, odolnosti a bezpečnosti. Zároveň spĺňa všetky estetické
a kvalitatívne atribúty. Je stelesnením jednoduchej montáže a manipulácie.
V prípade, že budete napriek tomu potrebovať radu alebo pomoc s montážou
vášho príslušenstva, navštívte nás v našich servisoch, kde vám čo najlepšie
poradíme alebo pomôžeme.
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KOMFORT

Estetické a ohybné slnečné clony vozidla SUV Citroën C3 Aircross zakrývajú úplne celé bočné okná, ako aj zadné okno.
Zabraňujú prenikaniu intenzívnych slnečných lúčov a pritom neznižujú viditeľnosť.
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Naša detská sedačka má 3 kotviace body ISOFIX S a jednoducho sa s ňou manipuluje.
Vďaka nej môžete najmenších bezpečne voziť v zadnej časti vozidla.
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S komfortným príslušenstvom si užijú pohodu
na palube vozidla všetci malí aj veľkí cestujúci (vrátane
zvierat). V prípade potreby môžete navštíviť naše
servisy, kde vám poskytneme užitočné rady alebo vám
pomôžeme s montážou príslušenstva.

1. Bočné slnečné clony a clona na zadné okno
2. Detská autosedačka
3. Osviežovač vzduchu
4

3
Ponúkame vám rôzne vône do osviežovača vzduchu, ktorý je
zabudovaný vo vetracom systéme, aby sa priestorom vášho vozidla
SUV Citroën C3 Aircross šírila príjemná a uvoľnená atmosféra.
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Na prepravu oblečenia, ktoré nechcete pokrčiť, využite
toto dizajnové a diskrétne ramienko, ktoré sa upevňuje
na zadnú časť predných opierok hlavy.
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4. Ramienko na opierku hlavy
5. Deflektory

Predné elegantné deflektory značky Citroën sú zárukou riadeného prúdenia
obnoveného vzduchu. Pri jazde s otvorenými oknami pomáhajú chrániť
aerodynamické vlastnosti vozidla.
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KOMFORT
A BEZPEČNOSŤ
1. Parkovací asistent
2. Hasiaci prístroj
3. Deliaca mreža pre psa
4. Sieť na uchytenie vysokého nákladu
5. Rad snehových reťazí a protišmykových návlekov

Tento viacúčelový homologizovaný práškový hasiaci prístroj
je vhodný na hasenie troch najčastejšie sa vyskytujúcich typov
požiarov. V prípade nehody vám pomôže, keď ho budete
mať na palube po ruke.
6 KOMFORT

Parkovací asistent vám pomáha pri manévrovaní s vozidlom. Keď potrebujete zaparkovať alebo vyparkovať z parkovacieho miesta, pomocou zvukového signálu vás upozorní na blízkosť prekážky.
Jeho diskrétne snímače sú dokonale zabudované do dizajnu nárazníkov SUV Citroën C3 Aircross. Naši špecialisti ho schválili pre jeho elektronickú kompatibilitu s vaším vozidlom.
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Pre vašu bezpečnosť pri cestovaní, ako aj bezpečnosť vášho domáceho
miláčika odporúčame použitie deliacej mreže pre psa. Je predmontovaná,
rýchlo sa inštaluje a jednoducho sa adaptuje.
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Sieť na uchytenie vysokého nákladu slúži na predmety nachádzajúce sa
v zadnej časti vozidla SUV Citroën C3 Aircross. Zabraňuje tomu, aby sa v prípade
prudkého zabrzdenia posunuli smerom dopredu, čo zvyšuje bezpečnosť kabíny.
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Snehové reťaze a protišmykové návleky Citroën nezaberú veľa
miesta a jednoducho sa montujú na kolesá. Vďaka nim vozidlo dokonale
sedí na ceste a výborne jazdí na zasneženej alebo zamrznutej vozovke.
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MOŽNOSŤ
PREPRAVY
2

Aerodynamický nosič lyží a snowboardov SUV Citroën C3 Aircross sa jednoducho montuje.
Je vybavený veľkým tlačidlom, takže lyže naňho upevníte aj v rukaviciach. Keďže sa
vôbec nedotýka karosérie, nemôže ju nijako poškodiť.

Príslušenstvo Citroën zamerané na prepravu je zárukou bezpečnej a optimalizovanej
prepravy. Uľahčí vám transport všetkých druhov predmetov, či sú umiestnené v kabíne
alebo pripevnené vo vonkajšej časti vášho SUV Citroën C3 Aircross.
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Máte chuť vydať sa na dlhšiu cestu a urobiť si výlet na bicykli? Nie je nič jednoduchšie!
Vyberte si homologizované nosiče bicyklov Citroën, ktoré sú zabezpečené systémom proti krádeži.
Na strešné nosiče sa namontujú za niekoľko minút a každý bicykel je pripevnený samostatne.
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2. Nosič lyží a snowboardu(-ov)
3. Stredný strešný box
4. Priečne strešné nosiče

4
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1. Strešný nosič bicyklov
Strešné boxy Citroën úplne bezpečne odvezú vaše tašky, kufre
alebo iné predmety. Sú pevné, rýchlo sa upevňujú a zároveň uvoľnia
objem v interiéri SUV Citroën C3 Aircross.

Viacúčelové priečne strešné nosiče umožňujú montáž rôznych nosných
systémov na streche vášho SUV Citroën C3 Aircross. Chránia karosériu
pred trením a poškriabaním. Sú homologizované testami City Crash Test
a schválené našimi odborníkmi, aby garantovali vašu bezpečnosť.
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Aby ste mohli spoľahlivo prepravovať všetky druhy produktov, vyberte si pevnú vaničku
do batožinového priestoru, ktorá je vodotesná a protišmyková. Nie je potrebné ju upevňovať
a veľmi účinne chráni zadný priestor pred zašpinením a poškodením. Jej rozmery, farba
a povrchová úprava boli špeciálne navrhnuté tak, aby sa dokonale začlenila do priestoru
vozidla SUV Citroën C3 Aircross.

Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia Citroën sa
rýchlo montuje. Tento produkt prešiel testami a je v súlade s európskymi
predpismi a našimi zadávacími podmienkami. Neruší systém zadného
parkovacieho asistenta a ladí s dizajnom vozidla SUV Citroën C3 Aircross.
Naši odborníci ho schválili, aby garantovali vašu bezpečnosť.
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1. Pevná vanička do batožinového priestoru
2. Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia
3. Koberec do batožinového priestoru
4. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie

3
Tento odolný koberec vyrobený na mieru je veľmi užitočný. Zabezpečí ochranu povrchu spodnej časti
batožinového priestoru, ak často prepravujete predmety v zadnej časti vášho SUV Citroën C3 Aircross.
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Vzhľadom na zníženie odporu vetra v porovnaní so zaťažením strechy, nosič bicyklov na ťažné zariadenie obmedzuje nadmernú spotrebu
paliva. Dokáže sa prispôsobiť väčšine konštrukcií a dá sa šikovne zložiť do plochej polohy (zmestí sa do batožinového priestoru).
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OCHRANA

Vďaka týmto pevným textilným kobercom zabránite opotrebovaniu
povrchu podlahy vozidla SUV Citroën C3 Aircross. Koberec vodiča
je doplnený lemom, ktorý je zárukou jeho dlhšej životnosti.

Vytvorili sme celú paletu príslušenstva zameraného na ochranu
interiéru aj exteriéru vozidla. Je určené na zachovanie dlhej
životnosti vášho SUV Citroën C3 Aircross. Vyznačuje
sa pevnosťou, trvácnosťou i dlhou životnosťou
a jeho štýl dokonale ladí so štýlom vozidla.
Chráni najviac exponované plochy proti
poškodeniu a opotrebovaniu.

2
Táto súprava odolných kobercov vyrobených na mieru kopíruje tvar
podlahy SUV Citroën C3 Aircross, čím zabezpečuje jej optimálnu
ochranu. Koberce znášajú intenzívne používanie a udržiavajú sa
vysávaním alebo čistením špongiou.
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Vďaka tomuto poťahu ochránite vzhľad a povrch vašej zadnej lavice a bez starostí
prepravíte všetkých cestujúcich! Je dokonale prispôsobený aj pre domáce zvieratá,
ľahko sa natiahne aj zloží. Pri uložení nezaberá veľa miesta a perie sa na 30°C.

3
Štýlové a elegantné velúrové koberce s koženým lemovaním nubuck
dodávajú vnútornému priestoru vozidla SUV Citroën C3 Aircross
pocit komfortu.

1
1. Parkovacia plachta
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2. Súprava prešívaných textilných kobercov
3. Súprava tvarovaných kobercov
4. Súprava velúrových kobercov
5. Poťah na zadnú lavicu
6. Súprava zásteriek
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Táto plachta na mieru vysokej kvality z priedušnej textílie ochráni karosériu vášho
SUV Citroën C3 Aircross pred zaprášením a zašpinením. Je praktická,
môže sa prať v práčke a dá sa zložiť do odkladacej tašky.
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Prostredníctvom tejto súpravy zásteriek, ktoré predstavujú spojenie účinnosti a estetiky,
bude spodná časť karosérie SUV Citroën C3 Aircross chránená. Sú vyrobené na mieru,
jednoducho sa montujú, zabraňujú striekaniu vody, blata alebo iných nečistôt.
Postup optimálneho pripevnenia je zárukou toho, že zásterky budú dobre držať.
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1. Alarm proti vniknutiu
2. Držiak na smartfón
3. Tetrax Xway
4. LED lampa
Keď zaparkujete, nemusíte mať obavy o svoje vozidlo. Alarm proti vniknutiu na originálny kľúč zabezpečuje objemovú a obvodovú ochranu dverí, batožinového
priestoru a kapoty. Aktivuje sa automaticky po zamknutí dverí a reaguje na každý pokus o otvorenie vozidla SUV Citroën C3 Aircross.

Tento univerzálny držiak vybavený technológiou NFC vám umožňuje spustiť priamo vaše obľúbené aplikácie
na vašom smartfóne. Na čelné sklo alebo palubnú dosku sa pripevňuje pomocou lepky alebo prísavky.
Disponuje možnosťou otočenia o 360°. Jeho luxusná povrchová úprava v elegantnom dizajne dokonale
2
zapadá do priestoru vozidla SUV Citroën C3 Aircross.
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Tento veľmi praktický magnetický držiak sa umiestňuje na vetraciu mriežku alebo na palubnú dosku.
Bezpečne udrží zariadenia až do váhy 400 g (GPS, mini-tablet…).
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MULTIMÉDIÁ

Také praktické príslušenstvo !
Od magnetického držiaka na smartfón až
po prenosnú LED lampu, multimediálne
príslušenstvo vám uľahčí a spríjemní život
na palube SUV Citroën C3 Aircross.
Toto ergonomické a vysoko technické
vybavenie, ktoré vyberajú naši odborníci,
ponúka zaručenú kompatibilitu
s konektormi vášho vozidla.

Prenosná LED lampa Citroën s flexibilným ramenom s dĺžkou 30 cm, ohybným kĺbom
a svetelným lúčom s funkciou proti oslneniu umožňuje spolucestujúcemu vpredu, aby
pri jej používaní nerušil vodiča. Využijete ju pri čítaní alebo ak budete potrebovať niečo nájsť.
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