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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 C-ELYSÉE.
Tulemuseks on auto, mis sarnaneb sinuga,
annab sulle kindlustunde ja näitab sulle teed.
Sinu CITROËN C-ELYSÉE kohaneb peaaegu kõikide sinu
vajaduste ja soovidega.
Nii lihtne see ongi.

MULTIMEEDIA
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04 STIIL

STIILIKÜSIMUS
Sa oled unikaalne. Täpselt nagu sinu CITROËN C-ELYSÉE. Loo
CITROËN’i poolt pakutava lisavarustuse abil just sinu
olemust peegeldav mudel. Nii loomingulise kui ka
klassikalisena väljendab sinu auto iga pisidetail sinu
kordumatut isikupära.

BARFLEUR(1)

BOSTON (1)

15’’ valuvelg
1607240680

16’’ valuvelg
4 velge – 1609939680

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 C-ELYSÉE’le ainulaadse
isikupära.

CAEN (1)

TUORLA(1)

16’’ valuvelg
1607241180

15’’ valuvelg
4 velge.
Küsi müügiesindusest.

(1) Ilma poldi ja poldikatteta .

Spoiler
1607741880
Värvimata. Küsi müügiesindusest.

Kroomitud summutiots

Ilukilp

Küsi müügiesindusest.

15“ tugevdatud
9406.L3

06 STIIL
ISIKUPÄRA

Nahkkattega rool
96769959ZD

Kroomitud küljepeeglikorpused

Kroomitud udutulede raamid

1608411180

1608882980

Lai lisade valik võimaldab
CITROËN’il pakkuda elegantset
ja praktilist disaini igale
maitsele. Käigukangi nupp,
nahkkattega rool, küljepeeglite
korpused jne. võimaldavad luua
täiesti unikaalse ja isikupärase
auto. Sellise, nagu sina.

Alumiiniumist jalatugi
96769959ZD

Alumiiniumist siduripedaal
2130.34

Alumiiniumist piduripedaal
4504.26

Käigukangi nupp

Seisupiduri hoob

Nahk ja alumiinium – 2403.CV

Alumiinium
1606636880

Ukseläve liist
1609096680

08 MUGAVUS

HEAOLU

ÕHUVÄRSKENDAJA

Sinu uus CITROËN C-ELYSÉE pakub sulle täielikku heaolu.
Heaolu, mis tuleb juhtimismugavusest ning just sind silmas
pidades loodud ergonoomilisest lisavarustusest.

Uksespoilerid

Esiistmete vaheline käetugi

Kindalaeka uks

1607550680

96743930ZD

Tuhatoos

Sirmid

7589.05

Tagaklaas – 1608370780
Külgaknad – 1608370680

Äkki soovid lõhna abil oma CITROËN CELYSÉE’s teatud meeleolu luua?
Seda võimaldab ventilatsioonisüsteemis asuv õhuvärskendaja.
Sulle meeldib lillelõhn või
eelistad hoopis puuvilja? Meil on
midagi igale maitsele.
Suurepärane viis lõõgastumiseks.
Vali just sulle sobiv lõhn.

ees - 1608504080
taga - 1608503980

Termoskast (1)
16 liitrit – 9456.03
21 liitrit – 9645.59
24 liitrit – 1607002980

Õhuvärskendaja
Must – 1607693080
Hall alumiinium – 1607693180
Vali endale sobiv lõhn (vanilla, mango…).

(1) Il ma esitluseks mõeldud l isavarustuseta.

Sigaretisüütaja
(Pilt puudub)
8227.96

Riidepuu peatoel
(Pilt puudub)
1609734180

10 TURVALISUS

USALDA OMA
AUTOT

LAPSE
TURVATOOLID

Ees – 9690.01
Taga – 9452.96

Kõige pisemad reisijad
väärivad kõige suuremat
tähelepanu. Mugavalt
paigaldatavad Citroën
turvatoolid lihtsustavad
oluliselt igapäevaelu.

Sinu turvalisus on meile kõige olulisem. CITROËN
turvavarustus tekitab sinus kindlustunnet ja
meelerahu ning kaitseb ka kaasreisijaid. Alates
autoalarmidest kuni parkimisanduriteni
kasutame me parimat tehnoloogiat, et sind
võimalikult hästi kaitsta.

Rattaketid ja
libisemisvastased katted
Küsi müügiesindusest.

Parkimisabi

Velje turvapoldid

Udutuled

Alumiiniumvelg – 1606922580
Plekkvelg – 9607.R4

1609008080

Turvatool Kiddy Comfort
Pro CITROËN
Grupid 1-2-3
1606604580
Küsi müügiesindusest täielikku
tootevalikut.

Turvavarustus
9468.30

Vargusvastane alarm
1609121480

12 TRANSPORT
KATUSEBOKSID

PRAKTILISUS
Sinu ja su pere vajadused võivad aja jooksul
muutuda ja seetõttu saab
CITROËN C-ELYSÉE’d vastavalt soovile ümber
kujundada. Mitmed funktsionaalsed ja
ergonoomilised tarvikud võimaldavad vedada
nii pagasit kui ka jalgrattaid.

Kohvrid, kotid, igasugused muud
esemed… Katuseboksiga võid
võtta kaasa kõik, mida soovid!
Kui armastad reisida, saad aru,
kui praktiline ja vajalik on see
lihtsalt kasutatav ja paigaldatav
panipaik. Sõida, kuhu soovid.
Parimates võimalikes
tingimustes.

Haakekonks,
statsionaarne(1)
9427.EE

Katuseboksid
katusereelingutel

RDSO haakekonks(1)
Katuseraam
1608499380

Küsi müügiesindusest.

Kuulpeaga, tööriistadeta
eemaldatav
9427.EF

Jalgrattahoidja haakekonksul(1)(2)

Põikitalad

2 jalgratast – Kood : 9615.08
3 jalgratast – Kood : 9615.09

1606497180

Suusa-/lumelauahoidja
katusereelingutel(1)
4 paari – 9615.14
6 paari - 9615.15

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

Jalgrattahoidja (2)
katusereelingutel
Alumiinium – 1607798880
Teras – 1607798780

14 KAITSE
PÕRANDAMATID

NAGU UUS

Salongi igapäevase kulumise ja
määrdumise eest kaitsevad
Citroën’i põrandamatid on
disainitud spetsiaalselt sinu
auto jaoks. Matte on lihtne
kasutada, nad on kulumiskindlad ja vastupidavad.
Libisemiskindlus annab juhile
suurema turvalisuse ning lisaks
on need matid ka ilusad.

Elegantse ja tasakaalustatud kujuga
CITROËN C-ELYSÉE 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, nagu esimesel
päeval.

Pakiruumi läbipaistev läveliist
1609016380

SMART istmekatted (1)

ESSENTIAL istmekatted (1)

Küsi müügiesindusest.

Küsi müügiesindusest.

Veluurmatt (2)
1608040080

Tekstiilmatt(2)
1608039880

Põranda kuju järgiv matt(2)
1608038580

Kummimatt (2)
1608029180

(1) Ki i rpaigaldusega katted.
(2) Mi tut ma tti ei tohi üksteise peale panna. Küsi müügiesindusest i nfot mattide õige kasutamise kohta.

16 KAITSE
PANIPAIK PAKIRUUMI
PÕHJA ALL

Porilapid
Ees – 1607396780
Taga – 1607396880

Jaotusega pakiruumi põhi

Vahtkummist pakiruumi põhi

1608096680

1608096580

Kahepoolne pakiruumi põhi

Kinnitusvahendid

Panipaik pakiruumi põhja all

Küljeliistud

9414.EE
Kasutamiseks koos põrandakattega.

1608888980

1607226780

1608314280

Spetsiaalselt sinu auto jaoks
loodud pakiruumi põhja alune
panipaik võimaldab varjata
pakiruumis olevaid esemeid
võõra pilgu eest. Tulemuseks
olev lisaruum pakiruumis
muudab sõidud veelgi
mugavamaks.

Läbipaistvad
kaitseliistud
Ees ja taga – 1608903480

18 MULTIMEEDIA
NAVIGATSIOONISÜSTEEMID

UUDSED
RAKENDUSED

Meie tootevalikusse kuulub
mitmesuguseid poolintegreeritud
navigatsiooniseadmeid.
Klassikaliste iminapaga
kinnitatavate seadmete ja
täisintegreeritud seadmete
vahepealsed süsteemid sobituvad
kenasti armatuurlauaga: GPS’i saab
hetkega paigaldada ja eemaldada
spetsiaalselt sinu CITROËN C-ELYSÉE
jaoks loodud kinnitusvahendi abil.

Sinu CITROËN C-ELYSÉE on
midagi enamat, kui lihtsalt auto.
Tipptasemel tehnoloogia ja
multimeediaseadmed pakuvad sulle
kõrgeimal tasemel mugavust ja
sõidunaudingut. Sellises lõõgastavas
ja kasutajasõbralikus õhkkonnas on
autosõit puhas rõõm.

Kaasaskantavad navigatsiooniseadmed
Küsi müügiesindusest tervet tootevalikut.

Multimeedia alus(1)
9473.Z1

Kaasaskantav videokomplekt

Autoraadio O’car(1)

Autoraadio

Küsi müügiesindusest.

1607204980

1607044180

(1) Il ma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.

Kaasaskantava navigatsiooniseadme
alus(1)
1607403580

Kaasaskantavad ja fikseeritud Bluetooth käed vabad komplektid
Küsi müügiesindusest.

