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S Til

BOLJ PREPOZNAVEN
videz IN VEČ STILA
Tako kot ste edinstveni vi,
je edinstven tudi vaš
Citroën C4 SpaceTourer in
Grand C4 SpaceTourer.
Z dodatno opremo Citroën
si boste izoblikovali model
po svojem okusu. Dodatki,
naj bodo kreativni ali klasični,
bodo v celoti odraz vaše
osebnosti.
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platišča
Naš izbor platišč iz lahke litine podira meje naravnih
voznih lastnosti, saj smo pri njegovem razvoju in na
testiranjih upoštevali kriterije za varnost in zmogljivost,
ki so strožji od trenutno veljavnih standardov. Pri
pospeševanju, v ovinkih ali med zaviranjem bodo
platišča podeseterila vaše užitke in vam zagotovila
še več udobja. Že ob prvem pogledu ugotovimo,
da njihov dizajn dodatno izpostavi dinamične linije
vašega Citroëna. Zagotovo še nikoli prej niste bili tako
navdušeni nad varnostjo in zmogljivostjo.

1

2

3

4

1 - Platišče iz lahke litine Levant, 17-palčno
siva Anthra.
2 - Komplet 4 platišč iz lahke litine Garbin,
16-palčna siva Éclat.
3 - Komplet 4 platišč iz lahke litine Notos,
16-palčna siva Éclat.
4 - Komplet 4 platišč iz lahke litine Aquillon,
17-palčna črna/Aluminium.
5 - Komplet 4 platišč iz lahke litine Eole, 18-palčna,
črna/brillant z diamantno obdelavo.
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S Til
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1 - Komplet 2 ščitnikov pragov
prednjih vrat z učinkom
holograma.
2 - Komplet 2 ščitnikov pragov
prednjih vrat v videzu svetlega
brušenega aluminija.
3 - Komplet 4 varnostnih kolesnih
pokrovov, 16-palčni, siva Storm.
4 - Komplet 4 varnostnih kolesnih
pokrovov, 16-palčni, siva Étincelle.

5 - Komplet 4 okrasnih pokrovčkov
za aluminijasta platišča: modra
Botticelli, rdeča Aden, rdeča
Carmen, rumena Pegase, bela
Banquise, modra Infini, črna Onyx.
6 - Komplet 4 ščitnikov pragov
prednjih in zadnjih vrat - ščetkano
nerjavno jeklo.
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u d o bj e

bolj
BREZSKRBNO
Vaš Citroën C4 SpaceTourer
in Grand C4 SpaceTourer je
pomemben vir dobrega počutja.
Dobro počutje v brezskrbni
vožnji in v občutenju ergonomije
dodatne opreme, ki je bila
zasnovana posebej za vas.
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1

POMOČ PRI PARKIRANJU
Za lažje izvajanje manevrov med parkiranjem vam
Citroën nudi podporo s sistemom za pomoč pri
parkiranju. Zvočni signal vas opozarja na ovire.
Parkiranje postane otročje lahko.

2

1 - Pomoč pri čelnem in vzvratnem parkiranju.
2 - Odstranljiv pepelnik.
3 - Prenosna hladilna torba (21 litrov).

3
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u d o bj e

1

2

1 - Zaščita za naslonjalo prednjega sedeža.
2 - Obešalnik na vzglavniku.
3 - Vložki za integriran osvežilec zraka.
4 - Komplet 2 usmernikov zraka za
prednja vrata.
5 - Komplet 2 senčnikov za stekla na
zadnjih vratih.
6 - Senčnik za steklo prtljažnih vrat.
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DIŠAVE ZA
POTNIŠKI PROSTOR
Kaj ko bi po svojem Citroënu
C4 SpaceTourer in Grand C4
SpaceTourer razpršili vonj
dobrega počutja? Osvežilci zraka,
ki so vgrajeni v prezračevalni
sistem vašega vozila, bodo vaša
potovanja naredili še prijetnejša.
Raznoliki vonji s cvetno ali sadno
cvetico bodo zapeljali vse vaše
čute. Odličen način, da ostanete
v duhu časa.
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varnost

za več zaupanja
Vaša varnost je najpomembnejša. Oprema Citroën,
ki je bila zasnovana z namenom zagotoviti vaše
zaupanje in pomirjenost vašega duha, pomaga
zaščititi vas in vaše sopotnike na vseh poteh.
Najzmogljivejše tehnologije združujejo svoje moči
v skrbi za vas.
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PROTIVLOMNA ALARMNA NAPRAVA
Za še več varnosti vam Citroën ponuja protivlomno
alarmno napravo z radijsko vodenim vklopom.
Vaš Citroën C4 SpaceTourer in Grand C4
SpaceTourer bo zaščiten, vi pa boste brez skrbi.

4
1 - Komplet prednjih meglenk.
2 - Komplet klasičnih snežnih verig.
3 - Komplet snežnih verig Thule K-Summit.
4 - Protivlomna alarmna naprava.
5 - Paket za varnost.
5
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varnost

1

2

1-M
 reža za psa.
2 - Mreža za zadrževanje
visokega tovora.
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3 - Izbor otroških sedežev.
4 - Torba za prevoz malih živali.
5 - Komplet varnostnih vijakov za aluminijasta platišča.
3
5

OTROŠKI SEDEŽI
Najmanjši si zaslužijo največjo
pozornost. S svojimi otroškimi sedeži
Citroën prispeva k njihovem udobju.
Ti izjemno pomembni dodatki, ki so
enostavni za namestitev in uporabo,
vam poenostavljajo življenje.
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prevoz

ŠE VEČ SMIS
prakTIČNE LA za
REŠITVE
Ker se lah
zna Citroë ko vaše potrebe sp
SpaceTou n C4 SpaceToure reminjajo, se
aktivnostimrer prilagajati vašimr in Grand C4
uporabne . Z njegovim pes prostočasnim
prtljage zd dodatne opreme trim izborom
bo
aj še bolj
enostaven prevoz
.
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NOSILEC ZA KOLESA NA VLEČNI KLJUKI
Varnost, kakovost in uporabnost. Nosilec za kolesa na vlečni
kljuki se izkaže na vseh omenjenih področjih. Primeren je
za večino okvirjev, od najmanjših do največjih. Po zaslugi
hitre namestitve in odstranitve bo osrečil tudi tiste, ki so
najbolj v stiski s časom. Odslej se ne boste mogli več upreti
pustolovščinam v dvoje …

2

1 - Vlečna kljuka s priključkom,
snemljivim brez dodatnega orodja.
2 - Vlečna kljuka z dolgim vratom.
3 - Nosilec za kolesa s ploščadjo.
4 - Nosilec za kolesa z nosilno konzolo.

4
17

prevoz

1

2

STREŠNI PRTLJAŽNI DROGOVI
Citroënovi strešni prtljažni drogovi so
enostavni za uporabo in vam omogočajo
varen prevoz strešnega kovčka, nosilca
za kolo, prtljažnika za smuči ...
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4

1 - Strešni kovček, srednje dolg (420 litrov).
2 - Strešni kovček, kratek (330 litrov).
3 - Nosilec za smuči na strešnih prtljažnih
drogovih (6 parov).
4 - Nosilec za kolo iz aluminija na strešnih
prtljažnih drogovih (1 kolo z nastavkom
za hitro pritrditev).
5 - Komplet 2 strešnih prtljažnih drogov za
Grand C4 SpaceTourer.
6 - Komplet 2 strešnih prtljažnih drogov za
C4 SpaceTourer.
6
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z a š č i ta

za dolgotrajno
obstojnost
S svojo kompaktno, moderno in
elegantno obliko Citroën C4 SpaceTourer
in Grand C4 SpaceTourer zapelje že na
prvi pogled. Z zaščitno opremo Citroën
za notranjost in zunanjost boste lahko
ohranili lepoto novega vozila.
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2

1 - Komplet zadnjih okrasnih zavesic Grand C4 SpaceTourer.
2 - Komplet zadnjih stilskih okrasnih zavesic C4 SpaceTourer.
3 - Komplet prednjih stilskih okrasnih zavesic.

3
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z a š č i ta

1

2

1-K
 omplet prednjih in zadnjih preprog
iz žameta.
2 - Komplet prednjih in zadnjih preprog
iz iglanega tekstila.
3 - Komplet prednjih in zadnjih
prilegajočih preprog.
4 - Zaščitna ponjava za parkiranje
v notranjosti.
5 - Komplet prednjih in zadnjih
prilegajočih preprog iz gume.
6 - Komplet bočnih zaščitnih letvic za
prednja in zadnja vrata zrnate
teksture črne barve.
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4

preproge
Citroënove preproge so zasnovane
tako, da se povsem prilagajajo obliki
poda vašega vozila ter ga učinkovito
ščitijo pred obrabo in umazanijo. So
enostavne za uporabo, trpežne in
odporne. Poleg tega, da s svojim
odličnim prileganjem na voznikovi
strani zagotavljajo še večjo varnost,
se odlikujejo tudi po zanimivi obliki
in domiselnosti.
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6
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M U L T I MED I J S K A OPREMA

za še več
inovativnosti
Vaš Citroën C4 SpaceTourer in
Grand C4 SpaceTourer je odslej veliko
več kot navaden avtomobil. Z njegovo
multimedijsko dodatno opremo, ki je plod
najnaprednejših tehnologij, boste vstopili
v novo dimenzijo ugodja in užitka. Užitek
v vožnji v doslej najprijetnejšem in najbolj
umirjenem vzdušju.
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3

STE REKLI MOBILNI?
1
2

Ostanite povezani z zunanjim svetom na povsem varen
način s Citroënovo dodatno opremo za mobilno telefonijo. S
priborom za prostoročno telefoniranje, nosilcem za telefon in
polnilnikom boste v svojem vozilu še lažje uporabljali pametni
telefon. Odslej ne boste mogli več živeti brez njega!*

1 - Univerzalni nosilec za pametni telefon.
2 - Univerzalni polnilnik za mobilni telefon.
3 - Univerzalni nosilec z magnetno sponko Tetrax Smart.

*Uporaba mobilnega telefona med vožnjo je po Zakonu o pravilih cestnega prometa strogo
prepovedana in se kaznuje z denarno kaznijo za kršitev četrte stopnje.
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M U L T I MED I J S K A OPREMA

1

PAKET VIDEO OPREME
Z video paketom Citroën lahko svojim potnikom
ponudite še več sprostitve. S pomočjo nosilca, ki
ga povsem enostavno namestijo na vzglavnik, si
bodo lahko med vsemi potovanji ogledovali najbolj
priljubljene filme. Fotografi in glasbeni navdušenci
pa bodo lahko pregledovali svoje fotografije in
prisluhnili skladbam po lastnem izboru.

2
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1 - Priključek 230 V + USB Carwatt.
2 - DVD predvajalnik, 7-palčni D-JIX
(dobavljen z 2 paroma slušalk).
3 - Zaslon na dotik, 7-palčni z nosilcem
na vzglavniku in slušalkami za otroka.
4 - CD-predvajalnik.
5 - DVD predvajalnik z vrtljivim zaslonom,
7-palčni Takara VR132W.
Prek DVD predvajalnika je možno
napajati zaslone v vzglavnikih iz
paketa video/multimedijske opreme.

3

4

5
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SEZNAM DODATNE OPREME
Stil
Naziv

Stil (nadaljevanje)
Kat. št. izd.

Garnitura za pritrditev varnostnih kolesnih pokrovov,
16-palčni
Komplet 4 varnostnih kolesnih pokrovov, 16-palčni,
siva Storm
Garnitura za pritrditev varnostnih kolesnih pokrovov,
17-palčni
Garnitura varnostnih okrasnih pokrovov + okrasni pokrovčki
Varnostni kolesni pokrov Enjofix brez okrasnega
pokrovčka, 17-palčni, siva Étincelle
Varnostni kolesni pokrov Enjofix brez okrasnega
pokrovčka, 16-palčni, siva Storm
Sredinski pokrovček za varnostni okrasni pokrov, siva Storm
Sredinski pokrovček za varnostni okrasni pokrov, siva
Étincelle
Varnostni kolesni pokrov Enjofix brez okrasnega
pokrovčka, 16-palčni, siva Étincelle
Komplet 4 varnostnih kolesnih pokrovov, 16-palčni,
siva Étincelle
Platišče iz lahke litine Levant, 17-palčno, siva Anthra

940537

–

–

1611309680

6

–

1616904880

–

–

1611308780

–

–

1611308980

–

–

1611310080

–

–

1611310280

–

–

9406K6

–

Platišče iz lahke litine Garbin, 16-palčno, siva Éclat
Komplet 4 aluminijastih platišč Eole, 18-palčna, črna/
brillant z diamantno obdelavo
Komplet 4 aluminijastih platišč Notos, 16-palčna, siva Éclat
Komplet 4 aluminijastih platišč Zephyr, 17-palčna, črna/
brillant z diamantno obdelavo
Komplet 4 aluminijastih platišč Aquillon, 17-palčna,
črna/brillant z diamantno obdelavo
Komplet 4 okrasnih pokrovčkov za aluminijasta platišča,
modra Infini
Komplet 4 okrasnih pokrovčkov za aluminijasta platišča,
črna Onyx
Komplet 4 okrasnih pokrovčkov za aluminijasta platišča,
modra Botticelli
Komplet 4 okrasnih pokrovčkov za aluminijasta platišča,
bela Banquise
Komplet 4 okrasnih pokrovčkov za aluminijasta platišča,
rdeča Carmen

28

Naziv

Kat. št. izd.

Komplet 4 okrasnih pokrovčkov za aluminijasta platišča,
rumena Pegase
Komplet 4 okrasnih pokrovčkov za aluminijasta platišča,
rdeča Aden
Komplet 2 ščitnikov pragov prednjih vrat v videzu svetlega
brušenega aluminija
Komplet 2 ščitnikov pragov prednjih vrat z učinkom holograma

9406J5

7

9406J6

7

1607556380

6

1609690480

6

udobje
Naziv

Kat. št. izd.

Pomoč pri čelnem parkiranju

1610279180

–

9

Pomoč pri vzvratnem parkiranju

1610279280

9

1610279080

9406K8

6

–

Kazalnik LED za pomoč pri parkiranju

–

–

9406L1

6

–

3,5-palčni zaslon za kamero za pomoč pri vzvratni vožnji

1610583580

–

–

Kabelski snop za napajanje v vzvratni prestavi

1614555380

–

–

1607274580

5

–

Paket za boljšo vidljivost na zaslonu

1613993680

–

–

1609838280

5

–

Pepelnik

758905

9

–

–

Vžigalnik za cigarete

822796

–

Prenosna hladilna torba (16 litrov)

945603

–

–

Prenosna hladilna torba (21 litrov)

1606666780

9

–

Obešalnik na vzglavniku

1607937780

10

Protizdrsna podloga

1611138180

–

–

Bralna lučka na diode LED

1610747180

–

–

Zaščita za naslonjalo prednjega sedeža

9648A6

10

–

Komplet 2 usmernikov zraka za prednja vrata

1609720580

10

Prenosni osvežilec zraka

1607693080

–

–

Polnilo za integriran ali prenosni osvežilec zraka,
Mangue tropicale
Polnilo za integriran ali prenosni osvežilec zraka, Vanille
gourmande
Polnilo za integriran ali prenosni osvežilec zraka,
Fraicheur pacifique

1608576980

11

–

1608577080

11

–

1608577180

11

–

1623823980

5

1623823680

5

–

1623823780

–

–

1623823880

5

1613174580

7

9406H6

7

9406H7

7

9406H8

7

9406H9

7

prevoz (nadaljevanje)

udobje (nadaljevanje)
Naziv

Kat. št. izd.

Polnilo za integriran ali prenosni osvežilec zraka,
vonj po cvetju
Polnilo za integriran ali prenosni osvežilec zraka,
proti cigaretnem dimu
Senčnik za steklo prtljažnih vrat**

1608577280

11

–

1608577380

–

–

1609507580

11

Senčnik za steklo prtljažnih vrat***

1609507680

–

Komplet 2 senčnikov za stekla na zadnjih vratih**

1609507780

11

Komplet 4 senčnikov za stekla na zadnjih vratih***

1609507880

–

Komplet 2 senčnikov za zadnja vogalna stekla***

1609508080

–

Komplet 2 senčnikov za zadnja vogalna stekla**

1609507980

–

prevoz

Naziv

Kat. št. izd.

Nosilec za kolo na vlečni kljuki (2 kolesi)

1629425880

17

–

Nosilec za kolo na vlečni kljuki (3 kolesa)

1629425980

17

–

Nosilec za kolo na vlečni kljuki (4 kolesa)

9416F6

17

–

Nosilec registrske tablice s 13-polnim priključkom
Komplet 2 prečnih strešnih prtljažnih drogov iz jekla za
vozilo z vzdolžnimi strešnimi drogovi***
Komplet 2 prečnih strešnih prtljažnih drogov iz jekla za
vozilo brez vzdolžnih strešnih drogov**
Komplet 2 prečnih strešnih prtljažnih drogov iz jekla za
vozilo brez vzdolžnih strešnih drogov***
Strešni kovček, kratek (330 litrov)

941682

–

–

1609665680

–

–

Strešni kovček, srednje dolg (420 litrov)

1609665780

18

–

Strešni kovček, dolg (420 litrov)

1609665880

–

–

Strešni kovček, kratek (iz mehkega materiala, 280 litrov)

9459K1

18

–

Jekleni nosilec za kolo na strešnih prtljažnih drogovih (1 kolo)
Aluminijast nosilec za kolo na strešnih prtljažnih drogovih
(1 kolo z nastavkom za hitro pritrditev)
Mehko toplotno oblikovano korito za prtljažnik s podom
v spodnjem položaju
Toplotno oblikovano korito za prtljažnik s podom v
spodnjem položaju
Toplotno oblikovano korito za prtljažnik iz mehkega materiala

1607798780

–

–

1607798880

19

–

1637859980

–

–

1637859880

–

–

1637860080

–

–

Nosilec za smuči na strešnih prtljažnih drogovih (6 parov)

1629426280

19

–
–

1607689680

19

1607440480

18

1607440380

–

Naziv

Kat. št. izd.

Mreža za prtljažni prostor**

7568FT

–

Mreža za prtljažni prostor

7568HN

–

Mreža za zadrževanje visokega tovora

1612923680

14

Torba za prtljažni prostor iz izbora Protektor

1607076280

–

–

Pregrade za prtljažnik iz toplotno obdelanega materiala
Elektronska razdelilna enota prikolice za 13-polni
kabelski snop vlečne kljuke
Adapter med 13-polno in 7/13-polno vtičnico za
kabelski snop vlečne kljuke
Kabelski snop za vlečno kljuko s 13 vhodi

9414EE

–

–

9810050080

–

1623561780

–

1618048580

–

Nosilec za smuči na strešnih prtljažnih drogovih (4 pari)

1629426080

–

Zglob za vlečno kljuko z dolgim vratom

1610842480

–

Talna obloga za prtljažnik s podom v spodnjem položaju

1637822480

–

Zglob za vlečno kljuko, snemljivo brez dodatnega orodja

1610842580

–

Dvostranska talna obloga za prtljažnik

1637822580

–

Vlečna kljuka z dolgim vratom

1613124080

17

Talna obloga za prtljažnik s podom v zgornjem položaju

1637822680

–

Vlečna kljuka s priključkom, snemljivim brez dodatnega orodja
Ključavnica in nadomestni ključ za vlečno kljuko s
priključkom, snemljivim brez dodatnega orodja
Vzvratno ogledalo za stanovanjsko prikolico
Nosilec za kolo na vlečni kljuki z nastavkom za hitro
pritrditev (2 kolesi)
Nosilec za kolo na vlečni kljuki (3 kolesa)

1613124180

17

–

9616K8

–

–

1617976180

–

–

961508

17

–

961509

17

–

Originalna dodatna oprema Citroën
(–) Izdelek ni predstavljen na nobeni fotografiji v katalogu.
(*) O celotni ponudbi se posvetujte s prodajalcem in preverite
razpoložljivost izdelkov.
(**) Na voljo izključno za izvedenko s 5 sedeži.
(***) Na voljo izključno za izvedenko s 7 sedeži.
Za ogled celotne Citroënove ponudbe dodatne opreme obiščite
spletno mesto www.citroenaccessoires.fr
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SEZNAM DODATNE OPREME
varnost

zaščita

Naziv

Kat. št. izd.

Naziv

Kat. št. izd.

Komplet klasičnih snežnih verig

*

13

–

Prevleka za prtljažni prostor

1607075780

–

Komplet snežnih verig Thule K-Summit

*

13

–

Komplet prednjih okrasnih zavesic

1608924180

21

Tekstilne snežne verige

*

–

–

Komplet zadnjih stilskih okrasnih zavesic**

1608924280

21

Komplet prednjih meglenk

1618185280

13

1608924380

21

Komplet varnostnega trikotnika in varnostnega jopiča

1617925580

–

–

–

1617925380

–

–

1607075880

–

Varnostni trikotnik
Izbor otroških avto sedežev

*

15

–

*

–

–

Varnostni pas za male živali

1607075980

–

–

1615662380

–

–

Torba za male živali (40 x 30 x 30 cm)

1607076080

15

–

Komplet zadnjih stilskih okrasnih zavesic***
Zaščitna prevleka za zadnjo sedežno klop iz izbora
Protektor
Izbor sedežnih prevlek
Kovček z ekološkimi čistilnimi sredstvi Technature z
logotipom Citroën
Zaščitna ponjava za parkiranje v notranjosti**

1631815680

22

Torba za male živali (60 x 42 x 42 cm)

1607076180

–

–

Ščitnik za prag prtljažnika zrnate teksture črne barve**

1609543280

–

Komplet prve pomoči

1631687180

–

–

1609543380

–

Prenosni elektronski alkotest Ethyway

1609838480

–

–

1623906780

13

1609668880

23

Paket "Varnost"
Rezilo za varnostni pas, kladivo za razbitje stekla

1610220580

–

–

1609668980

–

Komplet za preventivno opozarjanje in signalizacijo

1611561880

–

–

–

1617925480

–

–

1611134980

–

Varnostni jopič za odraslega
Varnostni jopič za otroka, 3-6 let (42 cm)

1612619680

–

–

Ščitnik za prag prtljažnika zrnate teksture črne barve***
Komplet bočnih zaščitnih letvic za prednja in zadnja
vrata zrnate teksture črne barve**
Komplet bočnih zaščitnih letvic za prednja in zadnja
vrata črne barve***
Komplet prosojnih zaščitnih letvic za prednji in zadnji
odbijač
Okrasna letvica za prednji odbijač

1609871580

–

–

Varnostni jopič za otroka, 7-12 let (52 cm)

1612619780

–

–

Okrasna letvica za zadnji odbijač

1609871680

–

–

Mreža za psa**

1612789580

14

Mreža za psa***

1612789680

–

Prenosna lučka za osvetlitev in signalizacijo v sili

1614448780

–

–

Modul proti dvigu vozila za alarmno napravo

96716P

–

–

Ščitnik zadnjih sedežev

9648A7

–

–

Kljuka za zaklepanje volana

1617982780

–

–

Komplet varnostnih vijakov za jeklena platišča
Kovček z varnostnimi vijaki za premestitev aluminijastih
platišč na jeklena
Komplet varnostnih vijakov za aluminijasta platišča

940532

–

–

1609836380

–

–

1612616480

15

–

Protivlomna alarmna naprava

1635056380

13

30

–

multimedijska oprema (nadaljevanje)

multimedijska oprema
Naziv

Kat. št. izd.

GARMIN Dash Cam 45

1635057180

–

–

Polnilnik 2 USB, največ 2.1 Amp

1629056980

–

–

Kabel 2 v 1 (Lightning & micro USB) dolžine 1 m

1629056780

–

–

Kabel USB tipa C dolžine 1 m

1629057280

–

–

Kabel USB / mini USB dolžine 420 mm

1619374580

–

–

Univerzalni nosilec z magnetno sponko Tetrax Max

1613579180

–

–

Univerzalni nosilec z magnetno sponko Tetrax Xway
Sponka za nosilec z logotipom Citroën Tetrax (vrečka
10 kom.)
Nosilec za multimedijske naprave

1613579280

–

–

1608578680

–

–

1625935180

–

–

Enota za upravljanje voznega parka

*

–

–

Priključni kabelski snop za CD-predvajalnik RD6

1608481680

–

Priključni kabelski snop za CD-predvajalnik NACC/RCC
Priključni kabelski snop za sprejemnik eZiDAB (digitalni
avtoradio)
CD-predvajalnik

1620373980

–

1610626580

–

1613224880

27

Nosilec za CD-predvajalnik

96783674ZD

–

Vmesnik za anteno

970663

–

–

Priključni kabelski snop tipa "jack"

9706AH

–

–

Priključni kabelski snop za dodatno avdio opremo

9706AK

–

–

Univerzalni nosilec z magnetno sponko Tetrax Smart

1613579180

25

–

Univerzalni nosilec z magnetno sponko Tetrax Xway
Sponka za nosilec z logotipom Citroën Tetrax (vrečka
10 kom.)
Univerzalni nosilec za pametni telefon

1613579280

–

–

1608578680

–

–

1613946080

25

–

Univerzalni nosilec za pametni telefon

1613946180

–

–

Priključek 230 V + USB Carwatt

1629043880

26

–

Univerzalni polnilnik za mobilni telefon

1631814180

25

–

Kabel 3 RCA moški/moški

1608059680

–

–

Univerzalni priključek za vžigalnik za cigarete + USB

1610000780

–

–

–

Naziv

Kat. št. izd.

DVD predvajalnik, 9-palčni Pack Muse (dobavljen z
dvema paroma slušalk)
Zaslon na dotik, 7-palčni z nosilcem na vzglavniku in
slušalkami za otroka
Adapter 230 V/12 V

1632001280

26

–

1611871080

27

–

1612485880

–

–

Podaljšek vžigalnika za cigarete
DVD predvajalnik z vrtljivim zaslonom, 7-palčni Takara
VR132 W
Izbor navigacijskih sistemov

1613256480

–

–

1613700480

27

–

–

–

*

Originalna dodatna oprema Citroën
(–) Izdelek ni predstavljen na nobeni fotografiji v katalogu.
(*) O celotni ponudbi se posvetujte s prodajalcem in preverite
razpoložljivost izdelkov.
(**) Na voljo izključno za izvedenko s 5 sedeži.
(***) Na voljo izključno za izvedenko s 7 sedeži.
Za ogled celotne Citroënove ponudbe dodatne opreme obiščite
spletno mesto www.citroenaccessoires.fr
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