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Wybierając CITROËNA, wkraczasz w świat, w którym jakość, bezpieczeństwo i styl 
stanowią jedność. Nasze oryginalne akcesoria zostały tak zaprojektowane, aby doskonale pasowały 

do Twojego samochodu. Wyposażony w nie CITROËN BERLINGO będzie 
lepiej zaspokajał różne potrzeby i odzwierciedlał Twój gust. Ale nie tylko...  

Przetestowane w najbardziej wymagających warunkach, oryginalne akcesoria CITROËNA 
zapewniają najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa. Jako ich uzupełnienie wybraliśmy wyposażenie 

oferowane przez najlepszych producentów z branży motoryzacyjnej. Wszystkie akcesoria, 
przetestowane i zatwierdzone przez inżynierów CITROËNA, objęte są jednoroczną gwarancją. 

CITROËN POLSKA Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000030735, kapitał zakładowy 24.200.000,- PLN, NIP: 527-00-11-298 

Produkty są dostępne w granicach rezerw magazynowych oraz do wstrzymania sprzedaży przez dostawców 
i do momentu modyfikacji technicznych. Zdjęcia zamieszczone w tym katalogu nie są reprezentatywne. 

Zdjęcia: Citroën, Thinkstock – Projekt:  – Wydanie: Autograph 12/2015
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WIĘCEJ STYLU

+ 1 -  Obręcz aluminiowa JORDAN R 17”, szara, Grise
2 -  Obręcz aluminiowa TIKEHAU 16”, szara, Gris Étincelle
3 -  Obręcz aluminiowa TWENTY FIRST 15”, szara, Gris Étincelle
4 -  Obręcz aluminiowa JET 15”, szara, Grise
5 -  Centralne nakładki ozdobne na obręcze aluminiowe 

(sprzedawane w komplecie po 4 szt.) 
w kolorze czarnym 

5

3

Nasze obręcze aluminiowe zostały 
zaprojektowane i przetestowane 
zgodnie z kryteriami bezpieczeństwa 
oraz wydajności przewyższającymi 
obowiązujące normy. Zwiększają 
przyjemność jazdy przy przyspieszaniu, 
na zakrętach i przy hamowaniu. 
Ich oryginalny kształt zapewnia 
CITROËNOWI BERLINGO bardziej 
dynamiczny wygląd. Obręcze 
aluminiowe CITROËNA świadczą o tym, 
że dbałość o bezpieczeństwo i osiągi nie 
musi szkodzić atrakcyjności samochodu.

OBRĘCZE KÓŁ
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Jesteś kimś wyjątkowym, podobnie jak  
CITROËN BERLINGO. Wykorzystaj 

akcesoria z naszej oferty, aby dopasować 
go jeszcze lepiej do swojego gustu. 

Awangardowe lub klasyczne, 
będą odzwierciedlać 

Twój styl.
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6 -  Kołpaki z zabezpieczeniem 
15“ i 16“, szare, Gris Storm 
(komplet 4 szt.)

7 -  Kołpaki z zabezpieczeniem 
15“ i 16“, szare, Gris Étincelle 
(komplet 4 szt.)

8 -  Gałka dźwigni zmiany biegów 
z czarnej skóry i aluminium

9 -   Osłony progowe – inox 
szczotkowany (komplet 2 szt.)

10 -  Osłony progowe – czarne przednie 
(komplet 2 szt.)

8

Akcesoria CITROËNA przyciągają wzrok. 
Ich elegancki design współgra z funkcjonalnością. 
Gałka dźwigni zmiany biegów, kołpaki, czy 
listwy progowe uczynią z CITROËNA BERLINGO 
samochód unikalny, odzwierciedlający Twój styl.

PERSONALIZACJA
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KOMFORT

1 -  System parkowania przedni z 4 czujnikami
2 -  System parkowania tylny z 4 czujnikami
3 -  Zasłony przeciwsłoneczne na drzwi boczne 

przesuwne (komplet 2 szt.)
4 -  Zasłona przeciwsłoneczna na szybę tylną

43
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+ 
WIĘCEJ WYGODY
CITROËN BERLINGO może być źródłem 
Twojego dobrego samopoczucia.  
Nasi projektanci, zainspirowani potrzebą 
bezpieczeństwa i komfortu jego użytkowników, 
stworzyli ergonomiczne akcesoria.

0908



KOMFORT

5 -  Owiewki szyb drzwi 
przednich (komplet 2 szt.)

6 -  Wieszak na zagłówek
7 -  Zapalniczka
8 -  Popielniczka
9 -  Przenośna lampka do 

czytania
10 -  Moduł izotermiczny 

o pojemności 24 litrów
11 -  Konsola centralna
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Wieszak na zagłówek, przenośna lampka 
do czytania, moduł izotermiczny… 
W CITROËNIE BERLINGO każdy 

szczegół ma znaczenie i przyczynia się 
do dobrego samopoczucia 
użytkowników samochodu.  

DBAŁOŚĆ O DETALE
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PRZEWÓZ BAGAŻY

 WIĘCEJ FUNKCJONALNOŚCI 1 -  Uchwyt – wysięgnik do 
przewozu 3 rowerów 
montowany na haku 
holowniczym

2 -  Uchwyt – platforma do 
przewozu 2 rowerów 
montowany na haku 
holowniczym

3 -  Hak holowniczy typu 
„łabędzia szyja”

4 -  Hak holowniczy z zaczepem 
demontowanym bez użycia 
narzędzi

5 -  Hak holowniczy nieodłączany 
typu monobloc

+

Potrzeby mogą się zmieniać. 
CITROËN BERLINGO jest na to 
przygotowany. Nasza bogata oferta 
funkcjonalnych i ergonomicznych akcesoriów 

ułatwi Ci zapakowanie wszystkich, 
niezbędnych bagaży.

3

4

5

Bezpieczeństwo, jakość 
i funkcjonalność: to cechy 
uchwytu do przewozu rowerów 
montowanego na haku 
holowniczym. Dostosowany 
jest on do różnej wielkości ram 
rowerowych. Wyposażenie to 
zaspokoi oczekiwania nawet 
najbardziej niecierpliwych 
użytkowników, gdyż szybko się 
je montuje i demontuje. 
Pozostaje już tylko zaplanować 
wymarzoną wycieczkę 
rowerową...

UCHWYT DO PRZEWOZU 
ROWERÓW

1
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6 -  Relingi dachowe aluminiowe (komplet 2 szt.)
7 -  Belki dachowe poprzeczne stalowe (do dachu 

Modutop)
8 -  Uchwyt na 4 pary nart montowany na belkach 

dachowych
9 -  Uchwyt stalowy do przewozu 1 roweru montowany 

na belkach dachowych 
10 -  Kufrowy bagażnik dachowy średni 420 l

7
Łatwe w użytkowaniu
belki dachowe CITROËNA
zostały stworzone, aby
ułatwić zamocowanie
bagażników kufrowych,
uchwytów na rowery 
i narty, bez ryzyka 
odczepienia się ich  
w czasie jazdy.

BELKI DACHOWE
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PRZEWÓZ BAGAŻY
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11 -  Wykładzina bagażnikowa gumowa 
z obrzeżem

12 - Siatka przytrzymująca wysokie ładunki
13 -  Belki dachowe wewnętrzne
14 -  Torba do bagażnika
15 -  Wykładzina bagażnikowa gumowa 
16 -  Wykładzina bagażnikowa 

z tkaniny igłowanej
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PRZEWÓZ BAGAŻY



OCHRONA

 
WIĘCEJ OCHRONY

+

Kompaktowy, nowoczesny i elegancki CITROËN BERLINGO 
uwodzi od pierwszego spojrzenia. Wyposażenie ochronne, 
przeznaczone do wnętrza i na zewnątrz samochodu pozwoli 
dłużej zachować te walory.
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1 -  Produkty TECHNATURE 
Gama ekologicznych produktów 
do pielęgnacji samochodu

2 -  Osłony przeciwbłotne przednie 
(komplet)

3 -  Osłony przeciwbłotne tylne 
(komplet)

4 -  Listwa ochronna progu 
bagażnika przezroczysta

1918

2
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CITROËN, oferując gamę przyjaznych 
dla środowiska produktów 
TECHNATURE do pielęgnacji 
samochodu, umożliwia korzystanie 
z jakości jaka cechuje profesjonalne 
środki czyszczące. Gama ta została 
skomponowana z produktów 
o przetestowanych i potwierdzonych 
właściwościach ekologicznych. 

NATURALNIE SKUTECZNE 



OCHRONA
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Dywaniki podłogowe skutecznie 
ochronią podłogę samochodu przed 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Zostały tak zaprojektowane, aby 
idealnie pasowały do kształtu 
podłogi CITROËNA BERLINGO. 
Są łatwe w użyciu, trwałe i odporne 
na zabrudzenia. Dywanik kierowcy 
jest dodatkowo zabezpieczony 
przed przesuwaniem się.

DYWANIKI PODŁOGOWE

2120

1 -  Dywaniki 3D z wykładziny 
przednie i tylne

2 -  Dywaniki z wykładziny igłowanej 
przednie i tylne

3 -  Pokrowiec do bagażnika
4 -  Dywaniki 3D gumowe przednie i tyle
5 -  Dywaniki gumowe przednie



BEZPIECZEŃSTWO

 
WIĘCEJ ZAUFANIA

+
Najmniejsi wymagają największej 
uwagi. Łatwe w montażu 
i użytkowaniu foteliki CITROËNA 
zapewniają dzieciom komfort 
podróżowania.

FOTELIKI DZIECIĘCE

Bezpieczeństwo jest najważniejsze!  
Wyposażenie związane z bezpieczeństwem zostało 

zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kierowcy 
i pasażerom poczucia spokoju podczas podróży.  
W przypadku alarmu, fotelików dziecięcych, czy 
też innych akcesoriów, zastosowano najbardziej 

zaawansowane technologie, dzięki którym ochrona 
użytkowników samochodu jest na najwyższym poziomie.

1
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1 -  Fotelik dziecięcy montowany tyłem 
do kierunku jazdy od 0 do 13 kg 
(grupa 0+)

2 -  Fotelik dziecięcy od 15 do 36 kg 
(grupa 2/3)

3 -  Fotelik dziecięcy od 9 do 18 kg 
(grupa 1)

4 -  Alarm antywłamaniowy

3
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BEZPIECZEŃSTWO

6
5 - Regulator prędkości
6 -  Krata oddzielająca przestrzeń bagażową
7 -  Światła przeciwmgłowe (komplet) 
8 -  Łańcuchy przeciwśnieżne
9 -  Osłony przeciwpoślizgowe na koła  

od 15“ do 17“ AUTOSOCK 645
10 -  Zestaw BEZPIECZEŃSTWO: kamizelka 

odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy.

5
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MULTIMEDIA

 WIĘCEJ 
INNOWACJI

+

CITROËN BERLINGO to coś więcej niż zwykły samochód.  
Dzięki multimedialnemu wyposażeniu opartemu na najnowszych 
technologiach, poznasz inny wymiar dobrego samopoczucia. 
Przyjemność jazdy odkryjesz w atmosferze bardziej przyjaznej 
niż kiedykolwiek.

5
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Pozostań w kontakcie ze 
światem dzięki akcesoriom 
do telefonowania CITROËNA. 
Zestaw głośnomówiący, 
wspornik telefonu, czy 
ładowarka ułatwią korzystanie 
ze smartfona w samochodzie. 
Przecież nie możesz się bez 
niego obejść! (1)

TELEFONOWANIE 

3

1 -  Uniwersalny uchwyt magnetyczny TETRAX
2 -  Gama zestawów głośnomówiących 

przenośnych
3 -  Zestaw głośnomówiący Bluetooth 

PARROT MKi 9200
4 -  Schowek podręczny dopasowany 

do zestawu głośnomówiącego 
PARROT MKi9200 (2)

5 -  Ładowarka do telefonu uniwersalna

2

2726

(1)  Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, prowadzenie samochodu z telefonem w ręce jest zakazane.
(2)  Sprzedawany bez wiązki elektrycznej i zestawu PARROT MKi9200. 



9

6 -  Gama radioodtwarzaczy
7 -  Zasilacz 230 V i USB do gniazda 12 V (1)

8 -  Wspornik urządzeń multimedialnych (1)

9 -  Gama przenośnych odtwarzaczy DVD

Zapewnij chwile relaksu pasażerom dzięki przenośnym 
odtwarzaczom DVD. Na ekranach zamontowanych 
na zagłówkach mogą oni w czasie podróży oglądać 
ulubione filmy. Wyposażenie to spodoba się także 
melomanom i pasjonatom fotografii: może bowiem 
służyć do odtwarzania muzyki i przeglądania zdjęć.

PRZENOŚNE ODTWARZACZE DVD

7

8
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MULTIMEDIA

(1) Sprzedawane bez prezentowanego sprzętu.



Nazwa Referencja
Gałka dźwigni zmiany biegów z czarnej skóry i aluminium do skrzyni 
5-przełożeniowej manualnej 2403 GC

Osłony progowe przednie – inox szczotkowany (komplet 2 szt.) 9419 F2
Osłony progowe przednie czarne (komplet 2 szt.) 9400 JL
Obręcz aluminiowa JET 15”, szara, Grise 9607 W6
Obręcz aluminiowa TWENTY FIRST 15“, szara, Gris Étincelle 9406 H2
Obręcz aluminiowa PALAWAN 15”, szara, Gris Étincelle 9406 A4
Obręcz aluminiowa TIKEHAU 16”, szara, Gris Étincelle 5402 W5
Obręcz aluminiowa JORDAN R 17”, szara, Grise 9607 W5
Centralne nakładki ozdobne na obręcze aluminiowe białe (komplet 4 szt.) 9406 H8

Centralne nakładki ozdobne na obręcze aluminiowe, niebieskie, Bleu Infini 
(komplet 4 szt.) 1613174580

Centralne nakładki ozdobne na obręcze aluminiowe czarne (komplet 4 szt.) 9406 H6
Centralne nakładki ozdobne na obręcze aluminiowe czerwone (komplet 4 szt.) 9406 H9
Centralne nakładki ozdobne na obręcze aluminiowe inne kolory (komplet 4 szt.) *

Centralna nakładka ozdobna na obręcz aluminiową PALAWAN 15”, szara/
czarna, Gris/Noir 5421 21

Kołpaki z zabezpieczeniem 15”, szare, Gris Étincelle (komplet 4 szt.) 9406 L3
Kołpaki z zabezpieczeniem 15”, szare, Gris Storm (komplet 4 szt.) 1611309480
Kołpaki z zabezpieczeniem 16”, szare, Gris Étincelle (komplet 4 szt.) 9406 L1
Kołpaki z zabezpieczeniem 16”, szare, Gris Storm (komplet 4 szt.) 1611309680
Kołpak z zabezpieczeniem 15”, szary, Gris Étincelle bez nakładki centralnej 9406 K7
Kołpak z zabezpieczeniem 15”, szary, Gris Storm bez nakładki centralnej 1611309980
Kołpak z zabezpieczeniem 16”, szary, Gris Étincelle bez nakładki centralnej 9406 K8
Kołpak z zabezpieczeniem 16”, szary, Gris Storm bez nakładki centralnej 1611310080
Nakładka centralna kołpaka z zabezpieczeniem, szara, Gris Étincelle 9406 K6
Nakładka centralna kołpaka z zabezpieczeniem, szara, Gris Storm 1611310280

STYL

KOMFORT (c.d.) 

Nazwa Referencja
Konsola centralna 7591 70
Moduł izotermiczny o pojemności 16 litrów 9456 03
Moduł izotermiczny o pojemności 24 litrów 1607002980
Owiewki szyb drzwi przednich (komplet 2 szt.) 9421 C3
Podkładka przeciwpoślizgowa 1611138180
Przenośna lampka do czytania 1610747180
Popielniczka 7589 05
Zapalniczka 8227 96
System wspomagania parkowania przedni (4 czujniki) 1610279180
System wspomagania parkowania tylny (4 czujniki) 1610278880
Wskaźnik LED do systemu wspomagania parkowania 1610279080
Wieszak na zagłówek stały 1607938180

KOMFORT

Nazwa Referencja
Belki dachowe poprzeczne aluminiowe do wersji z relingami (komplet 2 szt.) 9416 CA
Belki dachowe poprzeczne stalowe (do dachu Modutop) 9616 X4
Belki dachowe poprzeczne stalowe (do wersji bez relingów) 9416 C9
Belki dachowe wewnętrzne 9414 C8
Relingi dachowe aluminiowe (komplet 2 szt.) 9416 CH
Bagażnik dachowy z materiału krótki 280 l 9459 K1
Kufrowy bagażnik dachowy krótki 330 l 1609665680
Kufrowy bagażnik dachowy średni 420 l 1609665780
Kufrowy bagażnik dachowy długi 420 l 1609665880

Uchwyt PRO RIDE aluminiowy do przewozu 1 roweru montowany 
na belkach dachowych 1607798880

Uchwyt FREE RIDE stalowy do przewozu roweru montowany 
na belkach dachowych 1607798780

Adapter do ramy roweru damskiego 9416 K5
Uchwyt na 4 pary nart montowany na belkach dachowych 9615 14
Uchwyt na 6 par nart montowany na belkach dachowych 9615 15
Zestaw do mocowania uchwytu na narty 9615 16
Hak holowniczy nieodłączany typu monobloc 1608878680
Hak holowniczy typu „łabędzia szyja” 1608878780
Hak holowniczy z zaczepem demontowanym bez użycia narzędzi 1608898880
Wiązka elektryczna do haka holowniczego 7-wtykowa 1613715780
Wiązka elektryczna do haka holowniczego 7+7-wtykowa 1613715980
Wiązka elektryczna do haka holowniczego 13-wtykowa 1613715880

Uchwyt – platforma do przewozu 2 rowerów montowany 
na haku holowniczym 1612458580

Uchwyt – platforma do przewozu 3 rowerów montowany 
na haku holowniczym 1612458680

Uchwyt – wysięgnik do przewozu 2 rowerów montowany na haku holowniczym 9615 08
Uchwyt – wysięgnik do przewozu 3 rowerów montowany na haku holowniczym 9615 09
Uchwyt – wysięgnik do przewozu 4 rowerów montowany na haku holowniczym 9416 F6
Ograniczniki do bagażnika 9414 EE
Siatka przytrzymująca wysokie ładunki (samochód bez uchylnej części dachu) 7220 TH
Siatka przytrzymująca wysokie ładunki (samochód z uchylną częścią dachu) 7220 WA
Torba do bagażnika 1607076280
Wykładzina bagażnikowa gumowa 9464 EL
Wykładzina bagażnikowa gumowa z obrzeżem 9663 87
Wykładzina bagażnikowa z tkaniny igłowanej 9464 CC

PRZEWÓZ BAGAŻY

LISTA AKCESORIÓW 
Nazwa Referencja
Zasłona przeciwsłoneczna na szybę tylną stałą 9659 ET

Zasłony przeciwsłoneczne do 2. rzędu – samochód z 1 bocznymi drzwiami 
przesuwnymi (komplet 2 szt.) 9459 F5

Zasłony przeciwsłoneczne do 2. rzędu – samochód z 2 bocznymi drzwiami 
przesuwnymi (komplet 2 szt.) 9659 ER

Zasłony przeciwsłoneczne na szyby boczne tylne (komplet 2 szt.) 9659 ES

Nazwa Referencja
Dywaniki gumowe przednie (komplet) 9464 EH
Dywaniki gumowe tylne (komplet) 9464 EK
Dywaniki 3D gumowe przednie i tyle (komplet) 1609351080
Dywaniki z wykładziny igłowanej przednie i tylne (komplet) 9464 AY
Dywaniki 3D z wykładziny przednie i tylne (komplet) 1609071780
Dywanik z wykładziny igłowanej do 3. rzędu 9663 E9
Pokrowce na fotele *
Pokrowiec ochronny na tylną kanapę 1607075880
Pokrowiec do bagażnika 1607075780
Listwa ochronna progu bagażnika przezroczysta 9424 L2
Pokrowiec na samochód 9985 26
Osłona ochronna pod silnik 9678140980
Osłony przeciwbłotne przednie (komplet) 9403 66
Osłony przeciwbłotne tylne (komplet) 9403 67
Produkty TECHNATURE *

OCHRONA

Nazwa Referencja
Alarm antywłamaniowy 1612800080
Moduł niepozwalający na podniesienie pojazdu 9671 6P
Fotelik dziecięcy od 0 do 18 kg (grupa 0/1) 1606431380
Fotelik dziecięcy od 9 do 18 kg (grupa 1) 1610863980

Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy od 0 do 13 kg 
(grupa 0+) 1610863780

Fotelik dziecięcy od 15 do 36 kg (grupa 2/3) 1610823580

Podstawa Isofix do fotelika dziecięcego mocowanego tyłem do kierunku jazdy 
(grupa 0/1 i grupa 0/1S) 1606431980

Podstawa Isofix fotelika dziecięcego mocowanego tyłem do kierunku jazdy 1610864180
Torba do przewozu zwierząt 40 x 30 x 30 cm 1607076080
Torba do przewozu zwierząt 60 x 42 x 42 cm 1607076180
Pas bezpieczeństwa do przewozu zwierząt 1607075980
Kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej 9468 36
Kamizelka odblaskowa dziecięca (3-6 lat, 42 cm) 1612619680
Kamizelka odblaskowa dziecięca (7-12 lat, 52 cm) 1612619780
Trójkąt ostrzegawczy 9468 37
Zestaw BEZPIECZEŃSTWO: kamizelka odblaskowa i trójkąt 9468 30

Osłony przeciwpoślizgowe AUTOSTOCK 645 na koła 15“ do 17“ 
(komplet 2 szt.) 1607977980

Łańcuchy przeciwśnieżne THULE CD-9 097 na koła 16“ (komplet) 16078780 80
Łańcuchy przeciwśnieżne THULE CD-9 100 na koła 17“ (komplet) 1607878180
Śruby zabezpieczające obręcze aluminiowe do śrub 17 mm/płaskie 1612616480
Śruby zabezpieczające obręcze stalowe przed kradzieżą 9405 32
Światła przeciwmgłowe (zestaw) 1613936380
Regulator prędkości *
Krata oddzielająca przestrzeń bagażową 9412 28

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO (c.d.)
Nazwa Referencja
Pokrowiec na tylną kanapę 9648 A7
Nóż awaryjny do pasów bezpieczeństwa i młotek do rozbicia szyby 1610220580
Wiązka elektryczna 6578 WV

Nazwa Referencja
Gama przenośnych odtwarzaczy DVD *
Gama radioodtwarzaczy *
Gama systemów nawigacji przenośnej *
Gama zestawów głośnomówiących przenośnych *
Zestaw głośnomówiący Bluetooth PARROT VH3100 9701CE
Zestaw głośnomówiący Bluetooth stały PARROT MKi9100 1613509680
Zestaw głośnomówiący Bluetooth stały PARROT MKi9200 1613509780
Schowek podręczny do zestawu głośnomówiącego PARROT MKi9200 9701 NH
Wiązka elektryczna do zestawu głośnomówiącego Bluetooth 9706 AT
Wiązka elektryczna do zestawu głośnomówiącego Bluetooth VH 9706 CF
Klips TETRAX z logo Citroën 1608578680
Uniwersalny uchwyt magnetyczny TETRAX SMART 1613579180
Uniwersalny uchwyt magnetyczny TETRAX XWAY 1613579280
Uniwersalny wspornik telefonu 1613946180
Wspornik nawigacji częściowo zintegrowanej 1607403580
Wspornik urządzeń multimedialnych 9473 Z1
Rejestrator GARMIN 16134465 80
Tablet dotykowy 7” ze wspornikiem na zagłówek i słuchawkami dziecięcymi 1611871080
Słuchawki do urządzeń multimedialnych 1611905980
Gniazdo do zapalniczki + USB 1610000780
Kabel do gniazda zapalniczki 1613256480
Adapter 230 V – 12 V 1612485880
Ładowarka do telefonu uniwersalna 1612401480
Zasilacz 230 V i USB do gniazda 12 V 1609709480

MULTIMEDIA

(*)  Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu zapoznania się  
z pełną ofertą.

Tabela prezentuje ofertę akcesoriów do modelu CITROËN BERLINGO MULTISPACE. 
Niektóre produkty mogą nie być oferowane na rynku polskim. Szczegółowe informacje 
dotyczące doboru akcesoriów do danej wersji pojazdu są dostępne w Autoryzowanych 
Punktach Sprzedaży Citroëna.


