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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 c1 samochód swoich marzeń.

wyposażony w nasze akcesoria citroËn c1 zaspokoi wszystkie
potrzeby. będzie do ciebie pasował i zapewni pełen 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: 10/12



04 STYL

KWeSTIA STYLU
Jesteś kimś wyjątkowym tak jak twój citroËn c1.
wykorzystaj akcesoria citroËna do stworzenia
samochodu zgodnego z twoim gustem. 
citroËn c1 w stylu awangardowym lub
klasycznym może w znakomity sposób 
odzwierciedlać twoją osobowość.

Kołpak NOTUS 14”
ref.: b000693380



Felga CITY (1)
aluminiowa 14”
ref.: 9607.w4

Felga NEMOS
aluminiowa 14”
ref.: 9406.g2

FELGI

Felga RIFT (1)
aluminiowa 14”
ref.: 9406.c1

Felga SPAZZ (1)
aluminiowa 14”
ref.: 5402.r7

Felga LS (1)(2)
aluminiowa15”
ref.: 1606217480

aluminiowe felgi citroËna doskonale
łączą piękno z bezpieczeństwem.
pomyślnie przeszły rygorystyczne testy,
które potwierdziły, że wyprodukowano
je zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa. ich dynamiczny,
intrygujący kształt, zaprojektowany
przez stylistów citroËna, zapewni
citroËnowi c1 niepowtarzalny
wygląd.

(1) dostarczana bez śrub i centralnej nakładki
ozdobnej.

(2) wymaga zastosowania zestawu ograniczników
skrętu kół.



WYKOńCZENIE
NADWOZIA
szeroka oferta akcesoriów otwiera
przestrzeń dla niczym nieskrępowanej
kreatywności i pozwala stworzyć
unikalny samochód. wyposażenie
dodatkowe w zakresie wykończenia
nadwozia zaprojektowane zostało przez
stylistów citroËna.

06 STYL

Chromowana końcówka
rury wydechowej
ref.: 9614.y2/9614.y4
prosimy skonsultować się 
z punktem sprzedaży



Komplet 2 ozdobnych osłon
na boczne lusterka zewnętrzne
ciemnoszary – ref.: 9400.Jr 
o wyglądzie aluminium – ref.: 9400.Jt 

Komplet 2 bocznych
listew ozdobnych (1)

ciemnoszary – ref.: 9400.ac 
o wyglądzie aluminium – ref.: 9400.ae 

(1) Jedynie do wersji 5-drzwiowej.

Zestaw wykończenia zewnętrznego:
tylny dyfuzor i ozdobne osłony na
boczne lusterka zewnętrzne
ciemnoszary – ref.: 9400.Js
o wyglądzie aluminium – ref.: 9400.JV

 
 
 

   
  



08 STYL

Gałka dźwigni zmiany biegów
o wyglądzie matowego aluminium
ref.: 9425.e7/1606860180

Skórzana kierownica
prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.

Komplet 2 ozdobnych nakładek progowych
przednich drzwi o wyglądzie chromu
ref.: 1608725280
inne referencje: prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.



Samoprzylepny zestaw
do personalizacji
natural – ref.: 9423.19
furtif – ref.: 9423.20
french touch – ref.: 9423.21

akcesoria citroËn przyciągają wzrok.
ich elegancja i design współgrają
z funkcjonalnością. gałka dźwigni zmiany
biegów, skórzana kierownica, ozdobne
nakładki progowe tworzą z citroËna c1
unikalny samochód.

WYKOńCZENIE
WNęTRZA

Spoiler tylny
ref.: 9400.e9



10 KOMFORT

mIłe ODPRężeNIe
citroËn c1 może być źródłem dobrego samopoczucia. zapewnią je
przyjazne rozwiązania technologiczne i ergonomiczne wyposażenie. nasi
projektanci i styliści, zainspirowani potrzebą komfortu użytkowników
citroËna c1, stworzyli niezwykle innowacyjne akcesoria.

(1) sprzedawany bez prezentowanej zawartości.

Moduł izotermiczny (1)

16 litrów – ref.: 9456.03
24 litry – ref.: 1606666780

Owiewki drzwi
do wersji 3-drzwiowej – ref.: 9421.93
do wersji 5-drzwiowej – ref.: 9421.92



ZASŁONY PRZECIWSŁONECZNE

Drzwiczki schowka przedniego
ref.: 1608388380

Zasłony przeciwsłoneczne
na tylną szybę – ref.: 9459.a6
na szyby boczne: do wersji 3-drzwiowej – ref.: 9459.a8

do wersji 5-drzwiowej – ref.: 9459.e8

Podłokietnik centralny
ref.: 9440.16

Wyjmowana popielniczka
ref.: 9623.95
do uzupełnienia przez podstawkę – ref.: 9623.96

dla komfortu kierowcy i pasażerów warto wyposażyć
samochód w zasłony przeciwsłoneczne. ich kształt
dokładnie odpowiada kształtowi szyb citroËna c1.
wyposażenie to łączy w sobie trzy zalety: zapobiega
oślepianiu przez reflektory innych pojazdów
uczestniczących w ruchu, obniża temperaturę 
w samochodzie poprzez zwiększenie powierzchni
zacienionej i chroni wnętrze przed wzrokiem
niepowołanych osób.



12 BEZPIECZEńSTWO

OSObISTA
OChRONA

Światła przeciwmgłowe
ref.: 1608366080
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 c1
jest na najwyższym poziomie.

Komplet: kamizelka
odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy
ref.: 9468.30

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



Systemy wspomagania parkowania
przedni – ref.: 9690.01
tylny – ref.: 9452.95najmniejsi 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

Alarm antywłamaniowy
sterowany pilotem oryginalnym
ref.: 1608483380

Śruby zabezpieczające
przed kradzieżą
ref.: 9405.31

Fotelik dziecięcy 
Kiddy Comfort Pro CITROËN   
grupa 1-2-3
ref.: 1606604580



14 PRZEWÓZ BAGAŻU

ZmYSł PRAKTYCZNY
potrzeby rodziny mogą się zmieniać. citroËn c1 jest na to
przygotowany. bogata oferta funkcjonalnych akcesoriów
o ergonomicznych kształtach ułatwi wygodne zapakowanie
bagaży, nart czy rowerów. prawdziwe zaproszenie do dalekich
podróży!

Belki dachowe poprzeczne
wersja 3-drzwiowa – ref.: 9616.s4
wersja 5-drzwiowa – ref.: 9616.s5



Bagażniki rowerowe(1)

Montowane na belkach dachowych
stalowy – ref.: 9615.12
aluminiowy – ref.: 9615.13 

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 na narty/snowboard (1)

Montowane na belkach dachowych
na 4 pary – ref.: 9615.14
na 6 par – ref.: 9615.15
(1) sprzedawane bez prezentowanej zawartości.

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



16 OCHRONA

STYLOWY
W KAżDYm DeTALU 
nowoczesne linie i wyrazisty profil citroËna c1 uwodzą
od pierwszego spojrzenia. wyposażenie ochronne nie tylko
doskonale spełnia swoje funkcje, ale też pozwala
podkreślić piękno tego samochodu.

Osłony przeciwbłotne 
przednie – ref.: 9403.53
tylne – ref.: 9403.54

Nakładka na próg bagażnika
ref.: 9424.e6

Pokrowce na siedzenia SANDRACITE (1)

dzianina żakardowa



DYWANIKI PODŁOGOWE

Wykładzina bagażnika
ref.: 9424.68 

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

z punktem sprzedaży w celu właściwego ich użytkowania.

Dywaniki gumowe (2)

ref.: 9464.ha

Dywaniki welurowe (2)

ref.: 1608724180
Dywaniki z wykładziny igłowanej (2)

ref.: 1608723980

dywaniki do citroËna c1 skutecznie chronią 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.

Pokrowiec na samochód
ref.: 9985.25

   
 



Zestaw głośnomówiący
Bluetooth przenośny
prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży

18 MULTIMEDIA

INNOWACje
W PRAKTYCe
citroËn c1 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.

USB Box (1)(2)

ref.: 9702.gt
(1) sprzedawany bez prezentowanego odtwarzacza.
(2) to kompaktowe urządzenie połączone

z fabrycznym systemem audio samochodu pozwala
bezproblemowo podłączyć przenośny odtwarzacz
audio za pomocą gniazda usb lub przedłużacza
ipod®-a. przed każdym zakupem prosimy
skonsultować się z punktem sprzedaży w celu
sprawdzenia dopasowania usb box do samochodu.



Wspornik iPoda/iPhone’a (1)

ref.: 9702.gs

Moduł Wi-Fi (1)

ref.: 9702.gV

System nawigacji przenośny, częściowo zintegrowany
z deską rozdzielczą

SYSTEMY NAWIGACJI
ponieważ zmysł orientacji czasami zawodzi, citroËn proponuje
przyjazne systemy nawigacji z intuicyjnym sterowaniem. dzięki
wyposażeniu citroËna c1 w urządzenie do nawigacji
głosowej lub wzrokowej osiągniesz spokój, tak potrzebny podczas
podróży.

Tylna półka z głośnikami
ref.: 9478.92

przed każdym zakupem prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu sprawdzenia
dopasowania produktu.

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