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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 nowego citrOËna c3 samochód swoich marzeń.

wyposażony w nasze akcesoria nowy citrOËn c3 zaspokoi 
wszystkie potrzeby. Będzie do ciebie pasował i zapewni komfort.

to takie proste!

swobodna ekspresja
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KWESTIA STYLU

Kołpak AMARNA 15’’ 
Ref.: 9406.F3

Obręcz ze stopów lekkich 
CARENTAN 15’’ (1)

Ref.: 1607240780

Obręcz ze stopów lekkich 
BARFLEUR 15’’ (1) 

Ref.: 1607240680

Jesteś kimś wyjątkowym, tak jak Nowy CITROËN C3. 
Wykorzystaj akcesoria CITROËNA do stworzenia samochodu 
zgodnego z Twoim gustem. Nowy CITROËN C3 w stylu 
awangardowym lub klasycznym może w znakomity sposób 
odzwierciedlać Twoją osobowość.



Obręcz ze stopów lekkich 
TUORLA 15’’
Ref.: 9406.C2

OBRĘCZE
ZE STOPÓW LEKKICH

Obręcze ze stopów lekkich 
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 
Nowemu CITROËNOWI C3 
niepowtarzalny wygląd.

Centralne nakładki
ozdobne na obręcze kół
Prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.

 (1) Sprzedawana bez śrub i centralnej nakładki ozdobnej.

Obręcz ze stopów lekkich Obręcz ze stopów lekkich 
CLOVER 17’’ (1)
Obręcz ze stopów lekkich 

 (1)
Obręcz ze stopów lekkich 

Komplet 4 szt. – Ref.: 5407.11
Wersja szara – Ref.: 967158729Y
Wersja biała – Ref.: 96715872WP

Obręcz ze stopów lekkich Obręcz ze stopów lekkich 
VALONGA 16’’ (1)
Obręcz ze stopów lekkich 

 (1)
Obręcz ze stopów lekkich 

Komplet 4 szt. – Ref.: 1607105980 
Wersja Pyrit Grey – Ref.: 9406.C3

Obręcz ze stopów lekkich   
SQUALE 16’’ (1) 
Ref.: 9406.H5

Obręcz ze stopów lekkich 
PARKES  15’’ (1)

Ref.: 5402.AA 
Komplet 4 szt. – Ref.: 1607105880
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Osłona progowa 
z chromowaną wstawką 
Ref.: 1606433680

Aluminiowy podnóżek 
Ref.: 9646.H1

Aluminiowe wykończenie 
pedału sprzęgła  
Ref.: 1608510080

Aluminiowe wykończenie 
pedału hamulca 
Ref.: 1608510180

Nakładka na dźwignię 
hamulca ręcznego
Ref.: 1606636880

Kierownica wykończona skórą i aluminium
Ref.: 4109.NT 

Zestaw wykończenia deski rozdzielczej 
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży. 



PERSONALIZACJA

akcesoria citrOËna przyciągają wzrok.
ich elegancja i design współgrają 
z funkcjonalnością. gałka dźwigni zmiany 
biegów, kierownica wykończona skórą 
i aluminium, czy nakładki na lusterka tworzą 
z nowego citrOËna c3 unikalny samochód.

Gałki dźwigni 
zmiany biegów  
Do skrzyni biegów 
5 i 6-przełożeniowej. 
Prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży. Chromowana listwa 

na pokrywę bagażnika
ref.: 9425.c2 

Chromowana nakładka 
na końcówkę rury wydechowej
ref.: 9400.aP/9400.an  
w zależności od silnika.
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

Chromowane nakładki 
na klamki
komplet 4 szt. – ref.: 9425.c1 

Chromowane nakładki 
na lusterka zewnętrzne 
ref.: 9425.ay
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MIŁE 
ODPRĘŻENIE
Nowy CITROËN C3 może być źródłem 
dobrego samopoczucia. Nasi projektanci 
i styliści, zainspirowani potrzebą 
komfortu jego użytkowników, stworzyli 
niezwykle innowacyjne akcesoria.

Lusterko przenośne
Ref.: 9453.15

Podłokietnik centralny ze schowkiem 
Ref.: 9440.18

Popielniczka
Ref.: 9425.C9

  
Wieszak na zagłówek 

Ref.: 1607938180



ROZPYLACZ ZAPACHÓW

a może by tak rozpylić we wnętrzu 
nowego citrOËna c3 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.

Zasłony przeciwsłoneczne boczne
ref.: 9459.F2

Zasłona przeciwsłoneczna na tylną szybę 
ref.: 9459.F3

Moduł izotermiczny 
16 litrów – 24 litry 
Prosimy skonsultować się 
z punktem sprzedaży.

Owiewki drzwi 
ref.: 9421.a8

Wybierz odpowiedni dla siebie zapach...  
Vanille gourmande, Mangue tropicale lub inny  
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
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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, 
systemu wspomagania parkowania, czy też 
innych akcesoriów, zastosowane zostały 
najbardziej zaawansowane technologie,
dzięki którym ochrona użytkowników Nowego 
CITROËNA C3 jest na najwyższym poziomie.

Kołpak z zabezpieczeniem 15‘‘ 
Zestaw 4 szt. – Ref.: 9406.L3
Do uzupełnienia przez mocowanie:
Ref.: 9405.35

Łańcuchy przeciwśnieżne
Prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.

Osłony przeciwpoślizgowe
Prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.

Systemy wspomagania parkowania
Przedni – Ref.: 9690.01
Tylny – Ref.: 1610278880

Śruby zabezpieczające przed kradzieżą  
Obręcze stalowe – Ref.: 9607.R4
Obręcze aluminiowe – Ref.: 1606922580



Kołpak z zabezpieczeniem 15‘‘  
zestaw 4 szt. – ref.: 9406.L3 
Do uzupełnienia przez mocowanie: 
ref.: 9405.35

Alarm antywłamaniowy 
sterowany pilotem oryginalnym 

ref.: 9690.13

Światła przeciwmgłowe 
ref.: 1609601080

Krata oddzielająca
ref.: 9412.29



Fotelik dziecięcy
Kiddy Comfort Pro 

Grupy 1-2-3
Ref.: 1606604580
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Fotelik dziecięcy Romer Duo
ISOFIX Grupy 1
Ref.: 1608847680

Fotelik dziecięcy Baby Safe
ISOFIX Grupy 0+
Ref.: 1608847380
Do uzupełnienia przez podstawę ISOFIX
Ref.: 1608847480



najmniejsi wymagają największej 
uwagi. Foteliki dziecięce citrOËna 
spełniają oczekiwania w zakresie 
bezpieczeństwa i komfortu. ich 
budowa jest zgodna z zasadami 
ergonomii, a montaż bardzo 
łatwy i szybki. rodzinne podróże 
stają się dziecinnie proste!

FOTELIKI DZIECIĘCE

Torba do przewozu zwierząt 
40 x 30 x 30 cm – ref.: 1607076080 
60 x 42 x 42 cm – ref.: 1607076180
Smycz zabezpieczająca dla zwierzęcia
ref.: 1607075980 

Komplet:
kamizelka odblaskowa
i trójkąt ostrzegawczy 
ref.: 9468.30 

Fotelik dziecięcy Kidfi x
isOFiX grupy 2-3
ref.: 1608847880
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Hak holowniczy 
demontowany bez narzędzi (1)

Ref.: 9427.CK

Hak holowniczy 
„łabędzia szyja” (1)

Ref.: 9427.CJ

Bagażniki rowerowe 
na hak holowniczy (1) (2)

na 2 rowery – Ref.: 9615.08

ZMYSŁ PRAKTYCZNY
Potrzeby mogą się zmieniać. Nowy CITROËN C3 jest 
na to przygotowany. Bogata oferta funkcjonalnych akcesoriów 
o ergonomicznych kształtach ułatwi wygodne zapakowanie
bagaży, nart czy rowerów.



(1)  Do uzupełnienia przez odpowiednią wiązkę elektryczną, w zależności od holowanej przyczepy. Prosimy skonsultować się 
z punktem sprzedaży.

(2) sprzedawany bez prezentowanego sprzętu.
(3)  wymaga zakupu nakładek ozdobnych dachu. Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
(4) niezbędny jest zestaw adaptacyjny – ref.: 9615.17.

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!

Kufrowy bagażnik dachowy
Montowany na belkach dachowych.
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

Bagażniki rowerowe (2)

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

Bagażniki na narty/snowboard (2) (4)               
Montowane na belkach dachowych
na 4 pary nart – ref.: 9615.14     
na 6 par nart – ref.: 9615.15

Belki dachowe poprzeczne (3)

szyba zenith – ref.: 9416.g1
szyba zwykła – ref.: 9416.e4
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(1) Układanie dywaników jeden na drugim zabronione. Przed zakupem prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu właściwego ich użytkowania.

NIEZMIENNA 
ELEGANCJA
Kompaktowy i elegancki Nowy CITROËN C3 uwodzi od pierwszego 
spojrzenia. Wyposażenie ochronne, przeznaczone do wnętrza i na 
zewnątrz samochodu pozwoli dłużej zachować te walory.

Dywaniki welurowe 
o nowoczesnym wzorze (1)

Ref.: 9464.ET

Dywaniki gumowe (1)

Ref.: 9464.EX
Dywaniki gumowe ze wzmocnieniem (1)

Ref.: 1609350480

Dywaniki ze wzmocnieniem (1)

Ref.: 9464.EW
Dywaniki ze wzmocnieniem „Eco” (1) 

Ref.: 1609071380

Dywaniki z wykładziny igłowanej (1)

Ref.: 9464.EQ/9464.HQ



Osłony przeciwbłotne 
Przednie – ref.: 9403.68
tylne – ref.: 9403.69

Przezroczyste nakładki zabezpieczające
Przednie
tylne
Boczne
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

DYWANIKI PODŁOGOWE

Dywaniki do nowego citrOËna c3, 
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.

Pokrowiec 
ref.: 9985.25
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Antypoślizgowa wykładzina pozwoli 
ochronić oryginalną wykładzinę bagażnika. 
Szczególnie przydatna będzie przy 
przewożeniu brudzących przedmiotów. 
Nowy CITROËN C3 będzie szybko gotów do 
wyjazdu, gdyż bardzo łatwo się ją montuje.

WYKŁADZINA 
BAGAŻNIKOWA

Wykładzina bagażnikowa
Ref.: 9424.G1

Wykładzina bagażnikowa dywanowa
Ref.: 9464.EZ

Siatka do bagażnika 
Ref.: 7568.RJ

Podstawki blokujące przedmioty 
w bagażniku (1)

Ref.: 9414.EE
Do uzupełnienia przez wykładzinę bagażnikową.
(1) Sprzedawane bez prezentowanego przedmiotu.



(2)  Pokrowce do szybkiego montażu. Prosimy skonsultować się 
z punktem sprzedaży. 

Pokrowce VERONE (2)

tkanina o wyglądzie weluru
ref.: 9429.Lk/9429.nJ

Pokrowiec na tylną kanapę
ref.: 1607075880

Pokrowce FLORENCE (2)

tkanina o wyglądzie weluru
ref.: 9429.LL

Pokrowce ESSENTIAL (2)

tkanina czarna
ref.: 1608982880
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INNOWACJE 
W PRAKTYCE

Moduł Hi-Fi (2) 

Ref.: 9711.GG
USB Box (1)

Ref.: 9702.EZ

Wspornik urządzeń multimedialnych (1) 
Ref.: 9473.Z1

Nowy CITROËN C3 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.

Radioodtwarzacz RDS 
ze wzmacniaczem 
dedykowany do Iphone’a (1)  
Ref.: 1607204980 



Wspornik nawigacji przenośnej 
częściowo zintegrowanej z deską 
rozdzielczą (1) (2)

ref.: 1607403580

Moduł Wi-Fi (1)

Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
ref.: 9702.gV 

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

citrOËn wciąż wkłada wiele wysiłku, aby 
zapewnić ci większą swobodę i mobilność.
wyrusz bezpieczenie w drogę samochodem 
wyposażonym w zestaw głośnomówiący z oferty 
citrOËna oparty na technologii Bluetooth. 
Dyskretny i intuicyjnie obsługiwany, zapewni 
realny komfort i swobodę korzystania 
z telefonu komórkowego podczas podróży.

ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY

Wspornik do montażu zestawu 
głośnomówiącego na tablicy rozdzielczej (1) (2)

ref.: 1607944680

Zestaw głośnomówiący Bluetooth 
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

(1) Produkt sprzedawany bez prezentowanego urządzenia.
(2) nie kompatybilny z opcją hi-Fi.

Przenośny zestaw video
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.



Opis Zdjęcie Referencja Str.
Aluminiowy podnóżek 9646.H1 6
Aluminiowe wykończenie pedału hamulca 1608510180 6
Aluminiowe wykończenie pedału sprzęgła 1608510080 6
Centralne nakładki na obręcze kół Blanc Banquise (komplet 4 szt.) 9406.H8 5
Centralne nakładki na obręcze kół Noir Brillant (komplet 4 szt.) 9406.H6 5
Centralne nakładki na obręcze kół Rouge Aden (komplet 4 szt.) – 9406.J6 –
Chromowana listwa na pokrywę bagażnika 9425.C2 7
Chromowana nakładka na końcówkę rury wydechowej 9400.AP/9400.AN 7
Chromowane nakładki na klamki 9425.C1 7
Chromowane nakładki na lusterka zewnętrzne 9425.AY 7
Gałki dźwigni zmiany biegów * 7
Kierownica wykończona skórą i aluminium 4109.NT 6
Kołpak AMARNA 15’’ 9406.F3 4
Listwa na deskę rozdzielczą * 6
Nakładka aluminiowa na dźwignię hamulca ręcznego 1606636880 6
Obręcz ze stopów lekkich BARFLEUR 15'' 1607240680 4
Obręcz ze stopów lekkich CARENTAN 16‘’ 1607240780 4
Obręcz ze stopów lekkich CLOVER 17’’ (komplet 4 szt.) 5407.11 5
Obręcz ze stopów lekkich CLOVER 17’’ (wersja szara) – 967158729Y –
Obręcz ze stopów lekkich CLOVER 17’’ (wersja biała) – 96715872WP –
Obręcz ze stopów lekkich PARKES 15'' 5402.AA 5
Obręcz ze stopów lekkich PARKES 15'' (komplet 4 szt.) 1607105880 5
Obręcz ze stopów lekkich SQUALE 16'' 9406.H5 5
Obręcz ze stopów lekkich TUORLA 15’’’ 9406.C2 5
Obręcz ze stopów lekkich VALONGA 16’’ (komplet 4 szt.) 1607105980 5
Obręcz ze stopów lekkich VALONGA 16’’ (wersja Pyrit Grey) 9406.C3 5
Osłona progowa z chromowaną wstawką 1606433680 6
Zestaw wykończenia deski rozdzielczej * 6

STYL

Opis Zdjęcie Referencja Str.
Alarm antywłamaniowy sterowany pilotem oryginalnym 9690.13 11
Folia zabezpieczająca na szyby drzwi przednich – 1608086280 –
Fotelik dziecięcy Baby Safe 1608847380 12
Fotelik dziecięcy Kiddy Comfort Pro 1606604580 12
Fotelik dziecięcy Kid¯x 1608847880 12
Fotelik dziecięcy Romer Duo 1608847680 12
Kołpak z zabezpieczeniem 15’’ 9406.L3 10
Komplet: kamizelka odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy 9468.30 13
Krata oddzielająca 9412.29 11
Lusterko do przyczepy – 9453.13 –
Łańcuchy przeciwśnieżne 1607877780 10
Osłony przeciwpoślizgowe * 10
Podstawa ISOFIX do fotelika dziecięcego Baby Safe – 1608847480 –
Smycz zabezpieczająca dla zwierzęcia 1607075980 13
System wspomagania parkowania przedni 9690.01 10
System wspomagania parkowania tylny 1610278880 10
Śruby zabezpieczające przed kradzieżą – obręcze ze stopów lekkich 1606922580 10
Śruby zabezpieczające przed kradzieżą – obręcze stalowe 9607.R4 10
Światła przeciwmgłowe 1609601080 11
Torba do przewozu zwierząt 40 x 30 x 30 cm – 1607076080 –
Torba do przewozu zwierząt 60 x 42 x 42 cm 1607076180 13

BEZPIECZEŃSTWO

KOMFORTLISTA AKCESORIÓW
Poniższa lista prezentuje ofertę akcesoriów do Nowego CITROËNA C3. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w punkcie sprzedaży.
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Opis Zdjęcie Referencja Str.
Folie przeciwsłoneczne na szyby boczne tylne i szybę tylną – 1608093180 –
Moduł izotermiczny 16 litrów – 9456.03 –
Moduł izotermiczny 24 litry 12 V – 230 V – 1606666780 –
Moduł izotermiczny 24 litry 12 V 1607002980 9
Owiewki drzwi 9421.A8 9
Podłokietnik centralny ze schowkiem 9440.18 8
Popielniczka 9425.C9 8
Przenośna lampka do czytania – 9468.25 –
Przenośne lusterko 9453.15 8
Przenośny rozpylacz zapachów Noir matowy – 1607693080 –
Wieszak na zagłówek 1607938180 8
Wkłady zapachowe do rozpylacza zapachów * 9
Zapalniczka – 8227.96 –
Zasłona przeciwsłoneczna na tylną szybę 9459.F3 9
Zasłony przeciwsłoneczne boczne 9459.F2 9



Opis Zdjęcie Referencja Str.
Bagażnik dachowy miękki krótki (340 l) – 9459.K1 –
Bagażnik dachowy miękki długi (300 L) – 9459.K2 –
Bagażnik na narty/snowboard – na 4 pary nart 9615.14 15
Bagażnik na narty/snowboard – na 6 par nart – 9615.15 –
Bagażnik rowerowy na hak holowniczy – na 2 rowery 9615.08 14
Bagażnik rowerowy na belki dachowe – stalowy – 1607798780 –
Bagażnik rowerowy na belki dachowe – aluminiowy 1607798880 15
Belki dachowe poprzeczne (szyba Zenith) 9416.G1 14
Belki dachowe poprzeczne (szyba zwykła) – 9416.E4 –
Hak holowniczy demontowany bez narzędzi 9427.CK 14
Hak holowniczy „łabędzia szyja” 9427.CJ 14
Kufrowy bagażnik dachowy krótki (330 l) 1609665680 15
Kufrowy bagażnik dachowy długi (420 l) – 1609665880 –
Kufrowy bagażnik dachowy pół-długi (420 l) – 1609665780 –
Ozdoba dachu do belek dachowych – 9416.G9 –
Ozdoba dachu do belek dachowych (szyba Zenith) – 9416.G7 –
Torba do bagażnika – 1607076280 –
Wiązka elektryczna 7-wtykowa – 1606489680 –
Wiązka elektryczna13-wtykowa – 9428.G2 –

Opis Zdjęcie Referencja Str.
Dywaniki gumowe 9464.EX 16
Dywaniki gumowe ze wzmocnieniem 1609350480 16
Dywaniki welurowe o nowoczesnym wzorze 9464.ET 16
Dywaniki ze wzmocnieniem 9464.EW 16
Dywaniki ze wzmocnieniem – Eco 1609071380 16
Dywaniki z wykładziny igłowanej 9464.EQ/9464.HQ 16
Osłony przeciwbłotne przednie 9403.68 17
Osłony przeciwbłotne tylne 9403.69 17
Podstawki blokujące przedmioty w bagażniku 9414.EE 19
Pokrowce na fotele ESSENTIAL 1608982880 18
Pokrowce na fotele FLORENCE 9429.LL 18
Pokrowce na fotele VERONE 9429.LK/9429.NJ 18
Pokrowiec do bagażnika – 1607075780 –
Pokrowiec na samochód 9985.25 17
Pokrowiec na tylną kanapę 1607075880 19

OCHRONA

PRZEWÓZ BAGAŻU

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 mody¯kacji technicznych.
Zdjęcia zamieszczone w tym katalogu nie są reprezentatywne. Projekt:   Wydanie:   08/13

OCHRONA (ciąg dalszy)

MULTIMEDIA
Opis Zdjęcie Referencja Str.
Gama nawigacji przenośnej * 20
Gama radiów samochodowych – * –
Gama urządzeń wspomagających prowadzenie – * –
Gama zestawów głośnomówiących przenośnych * 21
Gama zestawów głośnomówiących stałych * 21
Gama zestawów video przenośnych * 21
Gniazdo 12V – 230V – USB – 1609709480 –
Klips CITROËN do wspornika telefonu – 1608578680 –
Ładowarka Iphone / Ipod / Ipad – 1607018980 –
Ładowarka Iphone / Ipod / Ipad 2 USB – 1607019080 –
Ładowarka USB solarna – 9702.GY –
Moduł Hi-Fi 9711.GG 20
Moduł Wi-Fi 9702.GV 21
Przenośny zestaw video * 21
Radioodtwarzacz RDS ze wzmacniaczem dedykowany do Iphone’a 1607204980 20
System wyświetlania informacji w polu widzenia drogi – 1606475080 –
USB Box 9702.EZ 20
Wspornik zestawu głośnomówiącego do montażu zestawu
głośnomówiącego na tablicy rozdzielczej 1607944680 21
Wspornik nawigacji przenośnej częściowo zintegrowanej
z deską rozdzielczą 1607403580 20
Wspornik urządzeń multimedialnych 9473.Z1 21
Wspornik smarfona GPS – 1608578780 –
Wspornik na telefon uniwersalny TETRAX – 1608578880 –
Zestaw gniazdek: 2 gniazdka jack + 2 gniazdka USB – 1610000780 –

(–) Produkt nie został zaprezentowany w katalogu.
(*) Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu zapoznania się z pełną ofertą.

Opis Zdjęcie Referencja Str.
Przezroczyste nakładki zabezpieczające  * 17
Siatka do bagażnika 7568.RJ 18
Wykładzina bagażnikowa dywanowa 9464.EZ 19
Wykładzina bagażnikowa 9424.G1 19



MARKETING CZĘŚCI ZAMIENNYCH I SERWISU 
SIERPIEŃ 2013

www.citroen.pl




