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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 sinu auto jaoks 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 C4 AIRCROSS.

KAITSE

Tulemuseks on auto, mis sarnaneb sinuga, annab sulle
kindlustunde ja näitab sulle teed.
Sinu CITROËN C4 AIRCROSS kohaneb peaaegu kõikide
sinu vajaduste ja soovidega.

14

Nii lihtne see ongi.

MULTIMEEDIA

18

Vaata CITROËN C4 AIRCROSS
lisavarustust tutvustavat filmi
®

AUTOMOBILES CITROËN. Aadress : 6 rue Fructidor - 75017 Paris France
AS kapitaliga 16 000 000 € - RCS Paris 642 050 199. JÄRELTEENINDUS 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

04 STIIL

STIILIKÜSIMUS

Kroomitud küljepeeglikorpused

Kroomitud ukselingid

Suunatulega - 1608179880
Ilma suunatuleta - 1608179980

1608179780
Võtmeta sissepääsu ja käivitamisega - 1608179680

Sa oled unikaalne. Samuti sinu CITROËN C4 AIRCROSS.
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.

FLINDERS(1)

KARIJI(1)

16'' valuvelg
4 velge - 1608834780

18'' valuvelg
4 velge - 1608834880

(1) Ilma poldi ja
poldikatteta.

ITOKA(1)
16'' valuvelg

ISIKUPÄRA
CITROËN lisavarustuse abil võid olla
elegantne, trendikad, funktsionaalne.
Veljed, põhjaspoiler ja küljepeeglite
korpused annavad sinu autole
isikupärase välimuse.

4 velge - 1606394880

Põhjaspoiler ees - 1607847

06 STIIL

MUGAVUS

Kaunistused:
kõlarid,
tuulutusavad,
autoraadio ja
kliimaseadme
konsool

SIRMID

Riidepuu peatoel

Uksespoilerid

1607938080

1607767180

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

Alumiinium
Läikiv must
Küsi müügiesindusest.

Käigukanginupp

Seisupiduri hoob

Sirmid

Tuhatoos

Termoskast(1)

Alumiinium
Nahk
Küsi müügiesindusest.

1608367380

Külgaknad - 1606606880
Tagaklaas - 1606606980

7591.PW

16 liitrit - 9456.03
21 liitrit - 9645.59
24 liitrit - 1607002980

Sigaretisüütaja
1608978180

(1) Ilma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.

08 TURVALISUS

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.

Parkimisabi
Ees - 9690.01
Taga - 9452.95

Koeravõre

Vargaalarm

1606544780

1607912580

Varastatud auto jälitussüsteem
“Traqueur SPOT SP”(1)
Turvakomplekt
9468.30

Rattaketid ja
libisemisvastased katted
Küsi müügiesindusest.

Alumiiniumvelje turvapolt
9607.Q9

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

Akende turvakiled
(Pilt puudub)
1608087580

9690.18
(1) Koostöös korrakaitseorganitega.

10 TRANSPORT

PRAKTILISUS
Kuna sinu ja su pere vajadused võivad aja
jooksul muutuda, oskab sinu CITROËN C4
AIRCROSS sellega kohaneda. Rikkalik
funktsionaalsete ja ergonoomiliste lisade
valik muudab pagasi, suuskade või
jalgrataste transportimise oluliselt
lihtsamaks.

KATUSERAAM

Katuse põikireelingud
Katusel - 1607723080
Pikireelingutel - 1607721680

Kõige rangematele nõuetele vastav
CITROËN’i poolt loodud katuseraam on
äärmiselt vastupidav. Praktiline ja
töökindel raam sobib nii terasest kui ka
alumiiniumist katuseraamile ja võimaldab
vedada turvaliselt pagasit ja muud
varustust.

Katuseraam 1608499380

Katuseboks reelingutel

Suusa-/lumelauahoidja katusereelingutel(1)

Jalgrattahoidja katusereelingutel(1)

Küsi müügiesindusest.

4 paari - 9615.14
6 paari - 9615.15

Alumiinium - 9615.13
Teras - 9615.12
(1) Ilma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.

12 TRANSPORT

RDSO haakekonks(1)

Platvorm haakekonksul(1)

1607724080

1606424580

JALGRATTAHOIDJA
HAAKEKONKSUL
Haakekonksule paigaldatav jalgrattahoidja
on turvaline, kvaliteetne ja funktsionaalne.
Seade sobib peaaegu kõikide
jalgrattaraamidega, nii suurte kui
väikestega. Jalgrattahoidjat saab kiiresti
kinnitada ja kokku panna ning sellega aega
säästa. Milline suurepärane võimalus
kahekesi linnast välja sõita…

Jalgrattahoidja haakekonksul
(platvorm)(1)(2)
2 jalgratast - 1607018380

Pehme kott platvormil(1)

Jalgrattahoidja platvormil(1)(2)

1606424780

2 jalgratast - 1606424880

(1) Olenevat pukseeritavast sõidukist täienda juhtmetega. Küsi müügiesindusest.
(2) Ilma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.

14 KAITSE
PÕRANDAMATID

NAGU UUS

Sõidukit tõhusalt kulumise ja määrdumise eest kaitsevad CITROËN
põrandamatid sobivad täiuslikult sinu auto põranda kujuga. Lihtsalt
kasutatavad matid on tugevad ja vastupidavad. Kindlalt
paigalpüsivad matid muudavad sõidu juhi jaoks veelgi turvalisemaks
ning on samas ka ilusad disainielemendid.

Kompaktne, kaasaegne ja elegantne
CITROËN C4 Aircross võlub kõiki, kes talle pilgu
heidavad. CITROËN kaitsevahendid salongi ja
kere jaoks annavad sulle võimaluse oma autot
alati puhta ja uuena hoida. Sinu auto on alati
sama ilus, kui esimesel päeval.

Ukse läveliist
1607556380

Metallplaadiga
põrandamatt(1)

Kummimatt(1)
1606614280

1606615880

Sõiduki kate

Küljeliistud

9985.27

9623. A6

Tekstiilmatt(1)

Põranda kuju järgiv matt(1)

(Pilt puudub)
1606615680

(Pilt puudub)
1606616080

Pakiruumi läveliist,
alumiinium
1607704880

(1) Mitut matti ei tohi üksteise peale panna. Küsi müügiesindusest infot mattide õige kasutamise kohta.

16 KAITSE
PAKIRUUMI PÕHI
Kaitse oma auto
originaalpõrandakatet
libisemisvastase põhjaga.
Spetsiaalselt määrivate
esemete vedamiseks loodud ja
lihtsalt paigaldatavale põhjale
võid alati kindel olla.

Läbipaistvad kaitseraua liistud
Ees ja taga - 1607718180

Kahepoolne pakiruumi põhi

Pagasivõrk (1)

Kinnitusvahendid (1)

Pakiruumi põhi

Porilapid

Porilapid

1606615580

7568.FT

9414.EE
Lisatoode
Pakiruumi põrandakate - 1606615580

1606544880

Ees - 1606277380

Taga - 1606277680

(1) Ilma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.

18 MULTIMEEDIA
CITROËN WIFI

UUDSED
RAKENDUSED

1607403580

Tänu WiFi ruuterile on kogu maailm
sinu kaasreisijate jaoks vaid hiirekliki
kaugusel. Pardakompuutreid,
tahvelarvuteid, mängukonsoole ja
muusikafailide mängijaid saab
kasutada üheaegselt. Ilma
abonementlepingu kohustuseta
müüdav WiFi ruuter töötab SIM
3G/3G+ kaardiga; internetilepingu
võid sõlmida enda poolt valitud
võrguoperaatoriga.

Tipptasemel tehnoloogiaga multimeediaga
auto viib sind täiesti uude dimensiooni, kus
valitsevad heaolu ja nauding. Nauding
juhtimisest, mis toimub mugavas ja
lõõgastavas keskkonnas.

Bluetooth käed vabad
komplekt

Navigatsioonialus ja kaasaskantav
navigatsiooniseade(1)

Videokomplekt

Videoekraani alus(1)

WiFi ruuter(1)

Küsi müügiesindusest.

9473.Z1

9702.GV

Küsi müügiesindusest tervet tootevalikut.

Küsi müügiesindusest.
(1) Ilma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.

