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VÄLJENDUSVABADUS
Valides CITROËN’i valid sa ka kvaliteedi,
turvalisuse ja stiili. Need kolm sõna on inspireerinud
ka Citroën’i lisavarustust.
Spetsiaalselt välja töötatud tooted rahuldavad
sinu vajadust töökindluse ja turvalisuse järele.
Sinu käsutuses on suur valik uuenduslikke ja
suurepäraseid abivahendeid, mis kutsuvad sind
oma loovust proovile panema ja looma oma
unistuste CITROËN C1.
Tulemuseks on auto, mis sarnaneb sinuga,
annab sulle kindlustunde ja näitab sulle teed.
Sinu CITROËN DS5 kohaneb peaaegu kõikide sinu
vajaduste ja soovidega.
Nii lihtne see ongi.
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AUTOMOBILES CITROËN. Aadress : 6 rue Fructidor - 75017 Paris France
AS kapitaliga 16 000 000 € - RCS Paris 642 050 199. DJÄRELTEENINDUS JA VARUOSAD –
www.citroën.fr
Number : Xxxx Xxxxxxxxx Tooted on saadaval vastavalt laoseisule, samuti võib tarnija tarned
peatada ja tooted võivad läbida tehnilisi muudatusi. Käesolevas kataloogis olevad fotod ei ole
kohustavad.
Fotod : Citroën - Teostus :
Väljaandja : Xxxxxxxxx
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STIILIKÜSIMUS
Sa oled unikaalne. Samuti sinu CITROËN C1.
CITROËN tarvikute ja lisavarustuse abil saad luua
just sinu isikupäraga sobiva sõiduki. Sa võid olla
loominguline või hoopis klassikaline – meie
tooted toovad sinu unikaalsuse esile.

Ilukilp NOTUS 14”
B000693380

VELJED
Ühenda turvalisus iluga. See võib paista
keeruline, aga CITROËN lahendab
probleemi oma valuvelgede valikuga.
Tooted on eelnevalt läbinud ranged
testid ja vastavad kõikidele
normatiividele ja mehhaanilistele
standarditele.
CITROËN disainerite poolt loodud
valuvelgede dünaamika ja inspireeriv
kuju annavad sinu CITROËN C1’le
ainulaadse isikupära.

CITY(1)

NEMOS

14” valuvelg
9607.W4

14” valuvelg
9406.G2

LS (1)(2)

RIFT(1)

SPAZZ(1)

15” valuvelg
1606217480

14” valuvelg
9406.C1

14” valuvelg
5402.R7

(1) Ilma poldi ja poldikatteta. (2) Paigaldada pöördepiirikud.
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ISIKUPÄRA

Küljepeeglite korpused
Süsinikimitatsioon - 9400.JR
Alumiiniumimitatsioon - 9400.JT

Loo rikkaliku lisavarustuse
abil veelgi originaalsem auto !
Spoiler, küljepeeglite korpused…
CITROËN disainerite poolt
loodud välised detailid lubavad
sul olla loominguline ja
väljendada vabalt oma isikupära.

Kroomitud summutiots
9614.Y2/9614.Y4
Küsi müügiesindusest.

Keredetailid: küljepeeglikorpused ja
tagaspoiler
Süsinikimitatsioon - 9400.JS
Alumiiniumimitatsioon - 9400.JV

Alumised küljeliistud(1)
Süsinikimitatsioon - 9400.AC
Alumiiniumimitatsioon - 9400.AE

(1) Ainult 5 uksega versioonil.
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ISIKUPÄRA
CITROËN lisavarustuse abil võid olla
elegantne, trendikas või
funktsionaalne.
Käigukanginupp, nahkkattega rool ja
läveliist annavad sinu autole unikaalse
ja isikupärase välimuse.

Kleebised kerele
Natural - 9423.19
Furtif - 9423.20
French Touch - 9423.21

Alumiiniumist käigukanginupp

Nahkkattega rool

Läveliist

9425.E7/1606860180

Küsi müügiesindusest.

1608725280

Tagaspoiler

Teised tooted: küsi müügiesindusest.

9400.E9

10 MUGAVUS
SIRMID
Miks mitte muuta kaasreisijate elu mugavamaks ja
varustada oma auto sirmidega? Akende kuju
järgivad mõõdu järgi valmistatud sirmid kaitsevad
reisijaid päikese eest, hoiavad ära salongi
ülekuumenemise ja varjavad sõiduki sisemust
võõraste pilkude eest.

LÕÕGASTU
Sinu CITROËN C1 on tõeline heaoluallikas. Heaolu, mis tuleb
muretust sõidust ja just sinu jaoks loodud ergonoomilisest
varustusest.

Ärakäiv tuhatoos
9623.95
Telli ka alus - 9623.96

Uksespoilerid
3 uksega - 9421.93
5 uksega - 9421.92

Termoskast(1)
16 liitrit - 9456.03
24 liitrit - 1606666780
(1) Ilma esitluseks mõeldud
lisavarustuseta.

Sirmid
Tagaklaas - 9459.A6
Külgaknad : 3 uksega - 9459.A8
5 uksega - 9459.E8

Kindalaeka kaas
1608388380

Käetugi ja panipaik
9440.16
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ISIKLIK KAITSE

LAPSE TURVATOOLID
Kõige väiksemad vajavad kõige rohkem hoolt.
CITROËN turvatoolid on turvalised ja
mugavad, tagavad kokkupõrke korral
optimaalse kaitse ja on väga ergonoomilised.
Lihtsalt paigaldatavad ja kasutatavad
turvatoolid lihtsustavad sinu igapäevaelu ja
muudavad perereisid veelgi meeldivamaks.

Sinu turvalisus on kõige tähtsam. Sinu
meelerahu tagamiseks loodud CITROËN
varustus aitab muuta nii sinu kui ka sinu
kaasreisijate sõidud turvalisemaks. Alates
alarmist kuni parkimisabini keskendub
kõige kaasaegsem tehnoloogia sinu
kaitsmisele.

Lapse turvatool
Kiddy Comfort Pro CITROËN
Grupid 1-2-3
1606604580

Turvavarustus
9468.30

Libisemisvastased katted ja
ketid
Küsi müügiesindusest.

Udutuled
1608366080
Küsi müügiesindusest.

Parkimisabi
Ees - 9690.01
Taga - 9452.95

Alarm

Ratta turvapolt

1608483380

9405.31
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PRAKTILISUS
Kuna sinu ja su pereliikmete vajadused võivad aja
jooksul muutuda, oskab sinu CITROËN C1 sellega
kohaneda.
Rikkalik funktsionaalsete ja ergonoomiliste lisade valik
muudab pagasi, suuskade või jalgrataste transportimise
oluliselt lihtsamaks.

Põikitalad
3 uksega - 9616.S4
5 uksega - 9616.S5

KATUSEBOKSID
Kohvrid, kotid, igasugused muud esemed… katuseboksis võid
vedada kõike, mida sa oma reisil vajad. Lihtsalt käsitletav,
kinnitatav ja ärapandav katuseboks on äärmiselt praktiline. Sõida
kuhu iganes soovid ja just sellistes tingimustes, nagu sulle sobib.

Katuseboks katusereelingutel
Küsi müügiesindusest.

Jalgrattahoidja katusereelingutel(1)

Suusa-/lumelauahoidja(1)

Teras - 9615.12
Alumiinium - 9615.13

4 paari - 9615.14
6 paari - 9615.15
(1) Ilma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.
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PÕRANDAMATID
Sõidukit tõhusalt kulumise ja määrdumise eest kaitsevad
CITROËN põrandamatid sobivad suurepäraselt sinu auto
põranda kujuga. Lihtsalt kasutatavad matid on tugevad ja
vastupidavad.

ELEGANTNE SISU
Sinu kompaktne, sensuaalne ja stiilne
CITROËN C1 võlub kõiki, kes talle pilgu heidavad.
CITROËN kaitsevahendid salongi ja kere jaoks
annavad sulle võimaluse oma autot alati puhta
ja uuena hoida.

Veluurmatt(2)

Tekstiilmatt(2)

1608724180

1608723980

Sõiduki kate
9985.25

Istmekatted SANDRACITE(1)

Porilapid

Pakiruumi läveliist

Pakiruumi põhi

Kummimatt(2)

Kangas.

Ees - 9403.53
Taga - 9403.54

9424.E6

9424.68

9464.HA
(1) Kiirpaigaldusega katted. Küsi müügiesindusest.
(2) Mitut matti ei tohi üksteise peale panna. Küsi müügiesindusest infot
mattide õige kasutamise kohta.
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NAVIGATSIOONISEADMED
Funktsionaalsed ja lihtsalt kasutatavad
navigatsioonisüsteemid on sulle väärtuslikuks
abimeheks, juhatades sulle teed nii pildi kui ka heli
abil.

UUDSED
RAKENDUSED

WiFi ruuter(1)
9702.GV

Sinu CITROËN DS1 ei ole
enam tavaline auto. Tipptasemel
tehnoloogia ja multimeediaseadmed
pakuvad sulle kõrgeimal tasemel mugavust
ja sõidunaudingut. Sellises lõõgastavas ja
kasutajasõbralikus õhkkonnas on autosõit
puhas rõõm.

Integreeritud navigatsioon iPod dokiga(1)
1606435880
Ekraani alus - 1606435780

USB Box (1)(2)
9702.GT
(1) Seadmed ei kuulu varustusse.
(2) Audiosüsteemiga ühendatud plokk
võimaldab ühendada kõiki väliseid
muusikafailide mängijaid läbi USB pesa,
Jack pesa või iPod® pikendusjuhtme.

Bluetooth käed vabad
komplekt
Küsi müügiesindusest.

Autoraadio O’car(1)

iPod/iPhone hoidja(1)

Kõlaritega pagasiriiul

9702.GS

9478.92

Autoraadiote tootevalikuga saad
tutvuda müügiesinduses.

Kogu tootevalikuga saad tutvuda müügiesinduses.

Enne lisavarustuse ostmist küsi müügiesindusest infot varustuse ühilduvuse kohta sinu autoga.

