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swobodna ekspresja
Marka citrOËn to jakość, bezpieczeństwo i styl. te trzy słowa
charakteryzują również nasze akcesoria.

akcesoria citrOËna zostały tak zaprojektowane, aby zapewniały
użytkownikom bezpieczeństwo i nigdy ich nie zawiodły. skorzystaj
z propozycji innowacyjnego, wysokiej jakości wyposażenia i uczyń
z citrOËna c-eLysÉe samochód swoich marzeń.

wyposażony w nasze akcesoria citrOËn c-eLysÉe zaspokoi 
wszystkie potrzeby. będzie do ciebie pasował i zapewni komfort.

to takie proste!

CITroËn poLska sp. z o.o., ul. domaniewska 44 a, 02-672 warszawa, 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. projekt:   wydanie:  12/12



04 STYLE

kwesTIa sTyLu

Felga BOSTON (1) 

aluminiowa 16’’
4 szt. – ref.: 1609939680

Felga BARFLEUR (1)

aluminiowa 15’’
ref.: 1607240680

(1) Dostarczana bez śrub i centralnej nakładki ozdobnej.

Felga CAEN (1) 
aluminiowa 16’’
ref.: 1607241180

STYLE

Jesteś kimś wyjątkowym tak jak citrOËn c-eLysÉe. wykorzystaj 
akcesoria citrOËna do stworzenia samochodu zgodnego z twoim 
gustem. citrOËn c-eLysÉe w stylu awangardowym lub klasycznym 
może w znakomity sposób odzwierciedlać twoją osobowość.



FELgi

aluminiowe felgi citrOËna 
doskonale łączą piękno z bezpieczeństwem. 
pomyślnie przeszły rygorystyczne testy, 
które potwierdziły, że wyprodukowano je 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
ich dynamiczny, intrygujący kształt, 
zaprojektowany przez stylistów 
citrOËna, zapewni citrOËnOwi 
c-eLysÉe niepowtarzalny wygląd.

Felga TUORLA (1) 

aluminiowa 15’’
zestaw 4 szt. prosimy skonsultować się 
z punktem sprzedaży.

Spoiler
ref.: 1607741880
wymaga lakierowania w kolorze samochodu. prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

Kołpak Kołpak 
Z mocowaniem zabezpieczającym
15“
Ref.: 9406.L3

Chromowana nakładka końcówki
rury wydechowej
prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
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gałka dźwigni zmiany biegów
skóra i aluminium – ref.: 2403.cV

Nakładka na dźwignię hamulca ręcznego
aluminium
ref.: 1606636880

Kierownica skórzana
ref.: 96769959zD



w

pERSONALizACjA

akcesoria citrOËn przyciągają wzrok. 
ich elegancja i design współgrają 
z funkcjonalnością. gałka dźwigni 
zmiany biegów, skórzana kierownica, 
czy nakładki na lusterka tworzą 
z citrOËna c-eLysÉe unikalny 
samochód.

Nakładki  ochronne 
na progi drzwi
ref.: 1609096680

Aluminiowa podpórka pod nogę
ref.: 96769959zD

Aluminiowa nakładka na pedał sprzęgła
ref.: 2130.34

Aluminiowa nakładka na pedał hamulca
ref.: 4504.26

Chromowane nakładki na lusterka 
zewnętrzne
ref.: 1608411180

Chromowane oprawki lamp 
przeciwmgłowych przednich
ref.: 1608882980



08 KOMFORT

mIłe odprężenIe
citrOËn c-eLysÉe może być źródłem dobrego samopoczucia. 
zapewnią je przyjazne rozwiązania technologiczne i ergonomiczne 
wyposażenie. nasi projektanci i styliści, zainspirowani potrzebą komfortu 
użytkowników citrOËna c-eLysÉe, stworzyli niezwykle innowacyjne 
akcesoria.

Owiewki drzwi 
przednie – ref.: 1608504080

tylne – ref.: 1608503980

Moduł izotermiczny (1) 
16 litrów – ref.: 9456.03
21 litrów – ref.: 9645.59

24 litry – ref.: 1607002980

(1) sprzedawany bez prezentowanej zawartości.



ROzpYLACz zApAChów

a może by tak rozpylić we wnętrzu 
citrOËna c-eLysÉe przyjemny, 
poprawiający nastrój zapach? rozpylacz 
zapachów, zintegrowany z systemem 
wentylacji samochodu, pozwoli 
uprzyjemnić podróż. każdy, niezależnie 
od gustu, znajdzie odpowiedni dla 
siebie, kwiatowy lub owocowy zapach.

Rozpylacz zapachów
czarny – ref.: 1607693080 
szary aluminiowy –w ref.: 1607693180 

Do uzupełnienia przez wkład zapachowy, 
zgodnie z własnym gustem: Vanille 
gourmande, Mangue tropicale lub inny.

podłokietnik centralny
ref.: 1607550680

Drzwiczki przedniego schowka 
ref.: 96743930zD

zasłony przeciwsłoneczne 
tylna – ref.: 1608370780
boczne – ref.: 1608370680

wieszak na zagłówek 
(produkt bez ilustracji)
ref.: 1609734180

przenośna popielniczka
ref.: 7589.05

zapalniczka
(produkt bez ilustracji)
ref.: 8227.96



10 BEzpiECzEńSTwO

osobIsTa 
oChrona

Osłony przeciwpoślizgowe  
i łańcuchy przeciwśnieżne
prosimy skonsultować się 
z punktem sprzedaży.

bezpieczeństwo jest najważniejsze! wyposażenie 
związane z bezpieczeństwem zostało zaprojektowane 
z myślą o zapewnieniu kierowcy i pasażerom poczucia 
pewności podczas podróży. czy to w przypadku 
alarmu, systemu wspomagania parkowania, czy też 
innych akcesoriów, zastosowane zostały najbardziej 
zaawansowane technologie, dzięki którym ochrona 
użytkowników citrOËna c-eLysÉe jest na 
najwyższym poziomie.

Śruby zabezpieczające
przed kradzieżą  
felgi aluminiowe – ref.: 1606922580 
felgi stalowe – ref.: 9607.r4

Światła przeciwmgłowe
ref.: 1609008080



Komplet: 
kamizelka odblaskowa 
i trójkąt ostrzegawczy
ref.: 9468.30

najmniejsi wymagają największej 
uwagi. foteliki dziecięce citrOËna 
spełniają oczekiwania w zakresie 
bezpieczeństwa i komfortu. 
stworzone zostały, aby zapewnić 
dzieciom optymalną ochronę w razie 
zderzenia. ich budowa jest zgodna 
z zasadami ergonomii, a montaż 
bardzo łatwy i szybki. rodzinne 
podróże stają się dziecinnie proste!

FOTELiKi DziECięCE Systemy wspomagania parkowania
przedni – ref.: 9690.01
tylny – ref.: 9452.96

Fotelik dziecięcy Kiddy 
Comfort pro CiTROËN 
grupy 1-2-3
ref.: 1606604580

prosimy skontaktować się z punktem 
sprzedaży w celu zapoznania się 
z pełną ofertą.

Alarm antywłamaniowy 
sterowany pilotem oryginalnym 
ref.: 1609121480



Zmysł prakTyCZny
potrzeby rodziny mogą się zmieniać. 
citrOËn c-eLysÉe jest na to przygotowany. 
bogata oferta funkcjonalnych akcesoriów 
o ergonomicznych kształtach ułatwi wygodne 
zapakowanie bagaży, nart czy rowerów. 
prawdziwe zaproszenie do dalekich podróży!

Bagażniki rowerowe na hak holowniczy (1) (2)

na 2 rowery – ref.: 9615.08
na 3 rowery – ref.: 9615.09

Aluminiowy kosz 
bagażnika dachowego
ref.: 1608499380

12 pRzEwóz BAgAżU

hak holowniczy 
„łabędzia szyja” (1)

ref.: 9427.ee

hak holowniczy 
demontowany bez narzędzi (1) 

ref.: 9427.ef



Elastyczne i składane 
bagażniki dachowe
prosimy skonsultować się 
z punktem sprzedaży.

BAgAżNiKi DAChOwE

walizki, torby, wszelkiego rodzaju pakunki... bagażniki 
dachowe pozwalają zabrać w podróż wszystko co 
potrzebne. Mają nowoczesny wygląd, aerodynamiczny 
kształt, są odporne na uderzenia i warunki atmosferyczne. 
cechuje je funkcjonalność i bezpieczeństwo. ich montaż 
i załadunek nie stwarza problemów. Miłośnicy podróży 
będą zachwyceni!

Bagażniki rowerowe (2) 

Montowane na belkach dachowych
aluminiowy – ref.: 1607798880 
stalowy – ref.: 1607798780  

Belki dachowe poprzeczne
ref.: 1606497180 

(1)  Do uzupełnienia przez odpowiednią wiązkę elektryczną, w zależności od holowanej przyczepy. prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
(2) sprzedawane bez prezentowanej zawartości.

Bagażniki na narty/snowboard (1)

Montowane na belkach dachowych
na 4 pary – ref.: 9615.14
na 6 par – ref.: 9615.15



14 OChRONA

nIeZmIenna 
eLeGanCja
elegancki citrOËn c-eLysÉe o zdecydowanej 
sylwetce uwodzi od pierwszego spojrzenia. 
wyposażenie ochronne, przeznaczone do 
wnętrza i na zewnątrz samochodu pozwoli 
dłużej zachować te walory.

pokrowce samochodowe ESSENTiAL (1) 
prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

pokrowce samochodowe SMART (1) 
prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

przezroczysta osłona progu bagażnika 
ref.:1609016380



w

DYwANiKi pODłOgOwE

Dywaniki do citrOËna c-eLysÉe, 
skutecznie chroniące podłogę przed 
zniszczeniem i zanieczyszczeniem, 
zostały tak zaprojektowane, aby 
idealnie pasowały do wyjątkowej 
stylistyki tego samochodu. 
są łatwe w użyciu, trwałe i odporne 
na zabrudzenia. Dywanik kierowcy 
ma dodatkowe zabezpieczenie 
antypoślizgowe.

Dywaniki ze wzmocnieniem (2)

ref.: 1608038580
pokrowce samochodowe ESSENTiAL (1) 
prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

Dywaniki z wykładziny igłowanej (2)

ref.: 1608039880
Dywaniki welurowe  (2)

ref.: 1608040080

Dywaniki gumowe (2)

ref.: 1608029180

(1) pokrowce do szybkiego montażu.
(2)  układanie dywaników jeden na drugim zabronione. przed zakupem prosimy skonsultować się 

z punktem sprzedaży w celu właściwego ich użytkowania.
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wykładzina bagażnika z przegródkami 
ref.: 1608096680

Mata bagażnikowa dwustronna
ref.: 1608314280

Elastyczna wykładzina bagażnika z pianki
ref.: 1608096580 

podstawki blokujące przedmioty 
w bagażniku 
ref.: 9414.ee
Do uzupełnienia przez wykładzinę bagażnikową.

SChOwEK DO wNęKi 
KOłA zApASOwEgO

schowek zaprojektowany specjalnie 
do citrOËna c-eLysÉe. umożliwia 
ukrycie różnych przedmiotów przed 
wzrokiem niepowołanych osób.
stanowi dodatkową przestrzeń, 
przydatną w czasie podróży.

Schowek do wnęki koła 
zapasowego
ref.: 1608888980



Osłony przeciwbłotne
przednie – ref.: 1607396780 
tylne – ref.: 1607396880

Komplet 7 przeźroczystych nakładek 
zabezpieczających zderzaki
przednie i tylne – ref.: 1608903480

Komplet 4 bocznych listew ochronnych 
przednich i tylnych drzwi
ref.: 1607226780



18 MULTiMEDiA

InnowaCje 
w prakTyCe

Radioodtwarzacz RDS ze 
wzmacniaczem dedykowany 
do iphone’a (1) 
ref.: 1607204980 

przenośny zestaw video
prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

citrOËn c-eLysÉe to coś więcej niż zwykły 
samochód. Dzięki zastosowaniu najnowszych 
technologii i multimedialnemu wyposażeniu 
osiągniesz dobre samopoczucie, a podróż 
dostarczy ci wiele przyjemności. prowadzenie 
samochodu w przyjaznej, odprężającej 
atmosferze stanie się niezapomnianym 
przeżyciem.

Radia samochodowe  
prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

wspornik urządzeń multimedialnych (1) 
ref.: 9473.z1 

(1) sprzedawany bez prezentowanej zawartości.



Systemy nawigacji przenośnej
prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu zapoznania się z pełną ofertą.

zestawy głośnomówiące przenośne i stałe Bluetooth
prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu zapoznania się z pełną ofertą.

proponujemy nową gamę systemów 
nawigacji, specjalnie dostosowanych 
do citrOËna c-eLysÉe. są one 
przeznaczone do umieszczenia na desce 
rozdzielczej. Jest to rozwiązanie pośrednie
pomiędzy systemami na klasycznych 
wspornikach, a nawigacją fabryczną, 
całkowicie zintegrowaną.

wspornik nawigacji przenośnej, częściowo 
zintegrowanej z deską rozdzielczą (1) 
ref.: 1607403580

SYSTEMY NAwigACji 
CzęŚCiOwO 
ziNTEgROwANE
z DESKĄ ROzDziELCzĄ
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