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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 c3 Picasso samochód swoich
marzeń.

wyposażony w nasze akcesoria citroën c3 Picasso zaspokoi wszystkie potrzeby.
będzie do ciebie pasował i zapewni pełen komfort.

to takie proste! 

citrOËn POlska sp. z o.o., al. krakowska 206, 02-219 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: autograph 08/11



04 STYL

aMarna 16” 
ref.: 9406.F4

Kołpak 

Centralne nakładki ozdobne na felgi
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

KWESTIA
STYLU
Jesteś kimś wyjątkowym tak jak twój citroën c3 Picasso.
wykorzystaj akcesoria citrOËna do stworzenia samochodu
zgodnego z twoim gustem. citroën c3 Picasso w stylu
awangardowym lub klasycznym może w znakomity sposób
odzwierciedlać twoją osobowość i poczucie estetyki.



FELGI
aluminiowe felgi citrOËn 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 c3
Picasso niepowtarzalny wygląd.

aluminiowa 16” 
ref.: 5402.y2

Felga BLADE (1)

(1) sprzedawana bez śrub i centralnej nakładki ozdobnej.

aluminiowa 16” 
ref.: 5402.k1

Felga SUZUKA (1) 

aluminiowa 17” 
ref.: 9406. a6

Felga AMIRANTES

aluminiowa 17” 
ref.: 5402.y3
zestaw 4 felg – ref.: 5407.11

Felga CLOVER (1)
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Chromowane obudowy lusterek

ref.: 7422.55
Chromowana nakładka wlotu powietrza

ref.: 9423.08



Kierownica ze skóry i aluminium
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

ref.: 9646.h1
Podpórka aluminiowa

Gałka dźwigni zmiany biegów
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.



08 KOMFORT

MIŁE ODPRĘŻENIE
citroën c3 Picasso może być źródłem dobrego
samopoczucia. zapewnią je przyjazne rozwiązania
technologiczne i ergonomiczne wyposażenie. nasi
projektanci i styliści, zainspirowani potrzebą komfortu
użytkowników citroëna c3 Picasso, stworzyli niezwykle
innowacyjne akcesoria.

ref.: 9414.93
Wieszak na zagłówku 

(1) sprzedawany bez prezentowanej zawartości.

15 litrów – ref.: 9456.03
21 litrów – ref.: 9645.59
24 litry – ref.: 1606666780

Moduł chłodząco-podgrzewający (1)



a może by tak rozpylić we wnętrzu citroëna c3 Picasso
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

ref.: 9440.17
Podłokietnik

2. rząd i boczne tylne szyby
ref.: 9459.F6

Zasłony przeciwsłoneczne boczne

Zasłona przeciwsłoneczna na tylną szybę
zachęcamy do odkrycia całej gamy wkładów zapachowych
dostępnych w autoryzowanych Punktach sprzedaży citroën 
i wybrania najodpowiedniejszego.

ref.: 9980.n9

Zapach 
Anti-tabac

ref.: 9980.n5

Zapach 
Fleur de vanille

ref.: 9980.n3

Zapach 
Ambre Santal

ref.: 9980.n8

Zapach 
Mangue des îles

ref.: 9421.c0
Owiewki drzwi

ref.: 9459.F7



10 BEZPIECZEŃSTWO

OSOBISTA
OCHRONA
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, systemów
wspomagania parkowania, czy też innych
akcesoriów, zastosowane zostały najbardziej
zaawansowane technologie, dzięki którym ochrona
użytkowników citroëna c3 Picasso jest na
najwyższym poziomie.

Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
Światła przeciwmgłowe

ref.: 9412.16
Krata oddzielająca

ref.: 1606852880

Alarm antywłamaniowy
sterowany pilotem oryginalnym



Prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.

Łańcuchy
przeciwśnieżne

Prosimy skonsultować się 
z punktem sprzedaży.

Osłony 
przeciwpoślizgowe

ref.: 9468.30

Komplet:
kamizelka odblaskowa 
i trójkąt ostrzegawczy

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

Przedni tylny
ref.: 9690.01 ref.: 9452.95/9452.71

Systemy wspomagania parkowania

koło stalowe koło aluminiowe
ref.: 9607.r4 ref.: 9607.r5

Śruby zabezpieczające
przed kradzieżą

grupa 1-2-3
ref.: 1606604580

Fotelik dziecięcy CITROËN 
Kiddy Comfort Pro



12 PRZEWóZ BAGAŻU

ZMYSŁ PRAKTYCZNY
Potrzeby rodziny mogą się zmieniać. citroën c3 Picasso
jest na to przygotowany. bogata oferta funkcjonalnych
akcesoriów o ergonomicznych kształtach ułatwi wygodne
zapakowanie bagaży, nart czy rowerów. Prawdziwe
zaproszenie do dalekich podróży! ref.: 9416.h2

Relingi dachowe Belki dachowe na relingi (1)

ref.: 9416.cl



BAGAŻNIKI NA NARTY 
I SNOWBOARD

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

Bagażniki na narty/snowboard (2)

Bagażnik do przewozu kajaka (2)

eleganckie i aerodynamiczne. ich kształt oraz
materiał, z którego są wykonane (aluminium)
sprawiają, że są unikalnym wyposażeniem.
bagażniki na narty są regulowane na wysokość,
dzięki czemu można uchronić dach samochodu 
od kontaktu z wiązaniami nart. bez trudu zmieści
się na nich od 4 do 6 par nart lub od 2 do 4 desek
snowboardowych – w zależności od potrzeb.

Montowany na belkach dachowych
ref.: 9416.k2

Montowane na belkach dachowych
stalowy

ref.: 9615.12
aluminiowy

ref.: 9615.13

Bagażniki rowerowe (2)

(1) wymagają zakupu kompletu relingów dachowych.
(2) sprzedawane bez prezentowanej zawartości.

Montowane na belkach dachowych
krótki: 280 litrów – ref.: 9459.J2

340 litrów – ref.: 9459.J3
średni: 380 litrów – ref.: 9459.J6
długi: 370 litrów – ref.: 9459.J4

430 litrów – ref.: 9459.J5

Kufrowe bagażniki dachowe

Elastyczne i składane
bagażniki dachowe

Montowane na belkach dachowych
krótki: 340 litrów – ref.: 9459.k1
długi: 300 litrów – ref.: 9459.k2
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ref.: 9427.c3
hak holowniczy demontowany bez narzędzi (1)

ref.: 9427.c2

hak holowniczy
typu „łabędzia szyja” (1)

(1) do uzupełnienia przez wiązkę elektryczną – ref.: 9428.e2



ref.: 9424.F3

Zestaw do podziału przestrzeni bagażowej 
z trzema przegródkami

Podstawki blokujące przedmioty 
w bagażniku(2) 

ref.: 9414.ee
konieczna jest wykładzina bagażnikowa

ref.: 9464.ea

Siatka na dno bagażnika 
ref.: 7568.rJ

bezpieczeństwo, jakość i funkcjonalność: to cechy
bagażnika rowerowego na hak holowniczy jaki
proponuje marka citrOËn. 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 wycieczkę rowerową...
we dwoje.

BAGAŻNIK ROWEROWY 
NA hAK hOLOWNICZY

Bagażniki rowerowe na hak
holowniczy (2) (3) 

(2) sprzedawane bez prezentowanej zawartości.
(3) Obowiązkowo należy zastosować dodatkowy

elektryczny wspornik na tablicę rejestracyjną.

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



zdecydowane linie i zawadiacki profil citroëna c3 Picasso
uwodzą od pierwszego spojrzenia. wyposażenie ochronne
nie tylko doskonale spełnia swoje funkcje, ale też pozwala
podkreślić piękno tego samochodu. wykorzystaj swoją
wyobraźnię i dopracuj nawet najdrobniejsze detale
samochodu. 

16 OChRONA

STYLOWY
W KAŻDYM DETALU

Przednie – ref.: 9403.70 
tylne – ref.: 9403.71

Osłony przeciwbłotne



ref.: 9464.cX

Dywaniki podłogowe 
ze wzmocnieniem (2)

ref.: 9464.cQ  (produkt bez ilustracji)
Dywaniki podłogowe z wykładziny igłowanej (2)

ref.: 9464.cs

Dywaniki podłogowe welurowe (2)

dywaniki do citroëna c3 Picasso 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. dywanik kierowcy jest sygnowany logiem modelu.

DYWANIKI PODŁOGOWE

ref.: 9464.cy

Dywaniki podłogowe gumowe (2)

ref.: 9464.cV

Dywaniki podłogowe welurowe 
z odblaskową obwódką (2)

(2) układanie dywaników jeden na drugim zabronione. Przed zakupem prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży w celu właściwego ich użytkowania.

dzianina żakardowa
   Pokrowce „Reims” (1)

dzianina żakardowa o wyglądzie
weluru

   Pokrowce „Nîmes” (1)

ref.: 9464.ea
Wykładzina bagażnikowa

(1) Pokrowce do szybkiego montażu. 
Pokrowiec na fotel kierowcy jest wyposażony w kieszeń na kamizelkę odblaskową. różne referencje 
w zależności od wersji (z lub bez poduszki powietrznej). Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.



18 MULTIMEDIA

INNOWACJE
W PRAKTYCE
citroën c3 Picasso to coś więcej niż zwykły
samochód. dzięki zastosowaniu najnowszych
technologii i multimedialnemu wyposażeniu
osiągniesz dobre samopoczucie, a podróż
dostarczy wiele przyjemności. Prowadzenie
samochodu w przyjaznej, odprężającej
atmosferze stanie się niezapomnianym
przeżyciem.

Zestawy głośnomówiące Bluetooth stałe i przenośne

    
   

System wyświetlania informacji
w polu widzenia kierowcy
ref.: 1606475080

Przenośny zestaw video z dwoma ekranami
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży. Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.



Moduł Wi-Fi

system „tomtom”

Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
System nawigacji Garmin Europe przenośny częściowo zintegrowany z deską rozdzielczą

Proponujemy nową gamę systemów nawigacji, specjalnie dostosowanych do citroëna c3 Picasso.
są one przeznaczone do umieszczenia na desce rozdzielczej. Jest to rozwiązanie pośrednie 
pomiędzy systemami na klasycznych wspornikach, a nawigacją fabryczną, całkowicie zintegrowaną.

SYSTEMY NAWIGACJI CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANE 
Z DESKĄ ROZDZIELCZĄ

(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.

ref.: 9702.ez
USB Box (1) (2)

(1) wyposażenie zaawansowane technologicznie wymagające
przed zakupem konsultacji z punktem sprzedaży.
(2) Oznaczenie kontroli radarowej w zależności od

obowiązujących przepisów drogowych.

Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

Uaktualnienia map do urządzeń 
Navidrive / My Way(1)(2)

ref.: 9702.gV

system „garmin”

Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

ref.: 9711.gg
Moduł hi-Fi

Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
Systemy nawigacji przenośnej
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