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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 c4 aircrOss samochód swoich marzeń.

wyposażony w nasze akcesoria citrOËn c4 aircrOss 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: 06/13
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KWeSTIA STYLU

Obręcz ze stopów lekkich
Flinders (1) 
aluminiowa 16''
komplet 4 szt. – ref.: 1608834780

Obręcz ze stopów lekkich
iTOKa (1) 
aluminiowa 16''
komplet 4 szt. – ref.: 1606394880

wykorzystaj akcesoria citrOËna do stworzenia samochodu zgodnego
z twoim gustem. citrOËn c4 aircrOss w stylu awangardowym lub
klasycznym może w znakomity sposób odzwierciedlać twoją osobowość.

(1) dostarczana bez śrub
i centralnej nakładki ozdobnej.

Obręcz ze stopów lekkich
Kariji (1) 
aluminiowa 18'' 
komplet 4 szt. – ref.: 1608834880



akcesoria citrOËn przyciągają wzrok.
ich elegancja i design współgrają
z funkcjonalnością. Obręcze ze stopów
lekkich, osłona przedniego zderzaka,
obudowy lusterek czy nakładki
na lusterka tworzą z citrOËna c4
aircrOss unikalny samochód.

PersOnaliZaCja

Osłona przedniego zderzaka
ref.: 1607847380

Obudowy lusterek zewnętrznych chromowane 
z kierunkowskazami – ref.: 1608179880
Bez kierunkowskazów – ref.: 1608179980

nakładki na klamki chromowane
ref.: 1608179780
dla samochodu ze zdalnymi dostępem 
i bezkluczykowym uruchamianiem – ref.: 1608179680
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Osłona dźwigni hamulca ręcznego
ref.: 1608367380

Gałka dźwigni zmiany biegów
aluminium 
skóra
Prosimy skonsultować się w punktem sprzedaży.

Zestaw do
personalizacji wnętrza:

obwódki głośników,
wywietrzników, radia
i konsoli klimatyzacji
aluminium szczotkowane

Błyszcząca czerń

Prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.



ZasŁOny
PrZeCiWsŁOneCZne
dla komfortu kierowcy i pasażerów warto
wyposażyć citrOËna c4 aircrOss
w zasłony przeciwsłoneczne o kształcie
dokładnie dopasowanym do jego szyb.
wyposażenie to łączy w sobie trzy zalety:
zapobiega oślepianiu przez reflektory
innych pojazdów, obniża temperaturę
w samochodzie poprzez zwiększenie
powierzchni zacienionej i chroni wnętrze
przed wzrokiem niepowołanych osób.

KOMFOrT

(1) sprzedawany bez prezentowanej zawartości.

Owiewki drzwi
ref.: 1607767180

Wieszak na zagłówek
ref.: 1607938080

Zasłony przeciwsłoneczne 
Boczne – ref.: 1606606880
na tylną szybę – ref.: 1606606980

Moduł izotermiczny (1)
16 litrów – ref.: 9456.03
21 litrów – ref.: 9645.59
24 litry – ref.: 1607002980

Popielniczka wyjmowana 
ref.: 7591.Pw
Zapalniczka
ref.: 1608978180
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Komplet: kamizelka odblaskowa
i trójkąt ostrzegawczy
ref.: 9468.30
ref.: 9468.30   

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

Śruby zabezpieczające
przed kradzieżą
ref.: 9607.Q9  

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
citrOËna c4 aircrOss jest na
najwyższym poziomie.



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

Fotelik dziecięcy
Kiddy Comfort Pro CiTrOËn
grupy 1-2-3
ref.: 1606604580 

alarm antywłamaniowy
sterowany pilotem oryginalnym
ref.: 1607912580

systemy wspomagania parkowania
Przedni – ref.: 9690.01
tylny – ref.: 9452.95

Folia na szyby zabezpieczająca
Produkt bez ilustracji
ref.: 1608087580

Krata oddzielająca 
ref.: 1606544780
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Kufrowy bagażnik dachowy
Montowany na belkach dachowych
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

ZMYSŁ PRAKTYCZNY
Potrzeby rodziny mogą się zmieniać, ale
citrOËn c4 aircrOss 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
Montowane do dachu – ref.: 1607723080  
Montowane do relingów – ref.: 1607721680



bagażniki rowerowe (1)
Montowane na belkach dachowych
aluminiowy – ref.: 9615.13 
stalowy – ref.: 9615.12 

bagażniki na narty/snowboard (1)
Montowane na belkach dachowych
na 4 pary nart – ref.: 9615.14
na 6 par nart – ref.: 9615.15
ref.: 9615.15

aluMiniOWy KOsZ
baGażniKa daCHOWeGO
konstrukcja aluminiowego kosza bagażnika dachowego,
zaprojektowanego przez citrOËna zgodnie z kryteriami
odporności w trakcie jazdy, jest bardzo solidna. Praktyczny
i niezawodny, pasuje do belek aluminiowych oraz stalowych.
Możesz na nim bezpiecznie przewozić swoje bagaże.

(1) sprzedawany bez prezentowanego sprzętu.

aluminiowy kosz bagażnika dachowego
ref.: 1608499380  
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Bezpieczeństwo, jakość i funkcjonalność: to cechy
bagażnika rowerowego na hak holowniczy
proponowanego przez citrOËna. dostosowany
jest 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

bagażnik rowerowy na hak holowniczy (platforma) (1) (2)

na 2 rowery – ref.: 1607018380



Hak holowniczy demontowany bez narzędzi (1) 
ref.: 1607724080

elastyczny bagażnik dachowy na platformę (1)
ref.: 1606424780

(1) do uzupełnienia przez odpowiednią wiązkę elektryczną, w zależności od holowanej przyczepy. Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
(2) sprzedawany bez prezentowanych rowerów.

bagażnik rowerowy na hak holowniczy (1) (2)

na 2 rowery – ref.: 1606424880

Platforma na hak holowniczy (1)
ref.: 1606424580



Pokrowiec 
ref.: 9985.27

nakładka na próg bagażnika
ze szczotkowanego aluminium
ref.: 1607704880
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MIŁe ODPRężeNIe
citrOËn c4 aircrOss może być źródłem dobrego
samopoczucia. zapewnią je przyjazne rozwiązania
technologiczne i ergonomiczne wyposażenie.
nasi projektanci i styliści, zainspirowani potrzebą
komfortu użytkowników citrOËna c4 aircrOss,
stworzyli niezwykle innowacyjne akcesoria.

listwy ochronne boczne
ref.: 9623. a6  



dywaniki welurowe z logo
„airCrOss” wygrawerowanym
na płytce aluminiowej (1)

ref.: 1606615880

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

dywaniki gumowe (1) 

ref.: 1606614280

dyWaniKi POdŁOGOWe
dywaniki do citrOËna c4 aircrOss 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.

dywaniki z wykładziny igłowanej (1)

Produkt bez ilustracji
ref.: 1606615680

dywaniki ze wzmocnieniem (1)

Produkt bez ilustracji
ref.: 1606616080

Osłona progu drzwi 
ref.: 1607556380
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Mata bagażnikowa dwustronna
ref.: 1606615580

Podstawki blokujące przedmioty
w bagażniku (1)

ref.: 9414.ee
referencja uzupełniająca
wykładzina bagażnikowa – ref.: 1606615580

siatka do bagażnika (1)

ref.: 7568.Ft

(1) Produkt sprzedawany bez prezentowanej zawartości.



Komplet przeźroczystych nakładek
zabezpieczających zderzaki
Przednie i tylne – ref.: 1607718180

Osłony przeciwbłotne
tylne – ref.: 1606277680

Osłony przeciwbłotne
Przednie – ref.: 1606277380

Wykładzina bagażnikowa gumowa
ref.: 1606544880

gumowa, antypoślizgowa wykładzina
pozwoli ochronić oryginalną wykładzinę
bagażnika. szczególnie przydatna będzie
przy przewożeniu brudzących przedmiotów.
citrOËn c4 aircrOss będzie szybko
gotów do wyjazdu, gdyż bardzo łatwo się 
ją montuje.

WyKŁadZina
baGażniKOWa
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INNOWACje
W PRAKTYCe
dzięki najnowszym technologiom
i multimedialnemu wyposażeniu,
osiągniesz dobre samopoczucie,
a podróż dostarczy wiele przyjemności.
Prowadzenie citrOËna c4 aircrOss
w przyjaznej, odprężającej  atmosferze
może być niezapomnianym przeżyciem.

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

Zestaw głośnomówiący
bluetooth przenośny
Prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.

Zestaw głośnomówiący
Prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.



Wspornik ekranu systemu nawigacji (1)

ref.: 1607403580

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

(1) Produkt sprzedawany bez prezentowanego sprzętu.

dzięki modułowi wi-Fi można
jednocześnie wygodnie podróżować
i kontaktować się z całym światem.
komputer przenośny, konsola do gier
czy czytnik multimedialny mogą w tym
samym czasie łączyć się z internetem.
Moduł wi-Fi sprzedawany jest bez
abonamentu na internet, który dokupuje
się indywidualnie u wybranego operatora
sieci komórkowej. zapewnia łączność
poprzez modem usB (dostarczany
w zestawie wraz z modułem wi-Fi),
w którym instaluje się kartę siM
3g/3g+ użytkownika, dostosowaną do
odbioru internetu wybranego dostawcy.

CiTrOËn Wi-Fi On bOard

Moduł Wi-Fi (1)
ref.: 9702.gV
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