
NOVÝ CITROËN C5 X
A C5 X HYBRID

PRÍSLUŠENSTVO
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ORIGINÁLNE
DIELY

Citroën vám ponúka rozšírený rad príslušenstva určeného pre váš 
Citroën C5 X, ktoré je zamerané na prepravu, komfort a  bezpečnosť. 
Naši odborníci ho schvaľujú tak, aby vyhovovalo požiadavkám v ob-
lasti spoľahlivosti, trvanlivosti, odolnosti a zároveň spĺňalo estetické 
atribúty. 
Toto príslušenstvo s jednoduchou montážou a manipuláciou, navrh-
nuté špeciálne pre váš Citroën C5 X zjednoduší vaše cestovanie. Ak 
budete potrebovať radu alebo pomoc s jeho montážou, navštívte 
nás v našich servisoch.
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Aby ste mohli zvýšiť prepravné možnosti vášho vozidla Citroën C5 X, 
vybrali sme pre vás rôzne príslušenstvo ako strešný box a nosič bicykla 
na ťažné zariadenie, ktoré vám umožňujú úplne bezpečnú prepravu 
vášho vybavenia. 

Pevné a estetické príslušenstvo, ktoré sa jednoducho montuje, je ho - 
mologizované platnými bezpečnostnými normami a dokonale sa pri-
spôsobuje konfigurácii vášho vozidla. 

PREPRAVA
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1. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie
2. Stredný strešný box 
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PREPRAVA
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PREPRAVA
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1. Nosič bicyklov na strešné nosiče
2. Priečne strešné nosiče
3. Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia
4. Súprava zadných zásteriek 

Vďaka tomuto príslušenstvu určenému na prepravu, úplne bezpečne odveziete všetko, čo potrebujete. Umožní transport rôznych 
predmetov aj bicyklov, či už na streche alebo v zadnej časti vozidla. Jednoducho vyriešime všetky vaše požiadavky. 
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1. Alarm proti vniknutiu
2. Domáca nabíjacia stanica

Aby sme vám zjednodušili každo den  - 
né elektrické nabíjanie,  môžete si vy- 
brať buď domácu nabíjaciu  stanicu 
alebo nabíjaciu stanicu wall box (k dis- 
pozícii viacero káblov s rôznym výko-
nom). Pri cesto vaní využijete tiež našu  
univerzálnu nabíjačku a obal na nabí-
jací kábel. 

N
A

BÍ
JA
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IE

 

Zvoľte si pokojné a bezpečné cestovanie. Ochra- 
nu vášho vozidla posilní alarm proti vnik nu tiu  
a homologizované sedačky ISOFIX, prispôso-
bené morfológii detí, po sky tujú najmenším zá- 
ru ku úplne bezpeč nej jazdy. 
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1. Sieť do batožinového priestoru 
2. Koberec do batožinového priestoru s ochranou prahu batožinového priestoru
3. Tvarovaná vanička do batožinového priestoru 
4. Deliaca mreža pre psy 
5. Súprava tvarovaných kobercov 
6. Súprava gumených tvarovaných kobercov 
7. Súprava textilných prešívaných kobercov 

S naším prispôsobeným ochranným príslušenstvom prepravíte 
v úplnej pohode všetky predmety, ako aj svojich malých spoloč- 
níkov. Zároveň sa nemusíte obávať o poškodenie vnútorného 
obloženia vášho vozidla Citroën C5 X.

OCHRANA
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OCHRANA
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