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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 PICASSO samochód swoich marzeń.
Wyposażony w nasze akcesoria CITROËN C4 PICASSO zaspokoi
wszystkie potrzeby. Będzie do Ciebie pasował i zapewni komfort.
To takie proste!

04 STYL

KWESTIA STYLU
Jesteś kimś wyjątkowym, tak jak CITROËN C4 PICASSO.
Wykorzystaj akcesoria CITROËNA do stworzenia samochodu
zgodnego z Twoim gustem. CITROËN C4 PICASSO w stylu
awangardowym lub klasycznym może w znakomity sposób
odzwierciedlać Twoją osobowość.

Osłony progowe
z hologramem
Ref.: 1609690480

Osłony progowe
o wyglądzie aluminium
Ref.: 1607556380

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
citroËnowi c4 Picasso
niepowtarzalny wygląd.

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

Obręcz ze stopów lekkich
EOLE (1)

Obręcz ze stopów lekkich
gaRBIN (1)

Obręcz ze stopów lekkich
LEVaNT (1)

Obręcz ze stopów lekkich
NOTOS (1)

Obręcz ze stopów lekkich
zEPhYR (1)

Obręcz ze stopów lekkich 16‘‘

Dwukolorowa: gris hephais / aluminium
aluminiowa 18’’
ref.: 96770905zV

aluminiowa 16’’
ref.: 96770897tw

aluminiowa 16’’
ref.: 1609838280

Dwukolorowa: noir / aluminium
aluminiowa 17’’
ref.: 96770901zV

(1) sprzedawana bez śrub i centralnej nakładki ozdobnej.

aluminiowa 17’’
ref.: 1607274580

z mocowaniem zabezpieczającym
komplet 4 szt. – ref.: 9406.L1

06 KOMFORT

MIŁE
ODPRĘŻENIE
CITROËN C4 PICASSO może być źródłem
dobrego samopoczucia. Nasi projektanci
i styliści, zainspirowani potrzebą komfortu
użytkowników CITROËNA C4 PICASSO,
stworzyli niezwykle innowacyjne akcesoria.
Moduł izotermiczny

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

Owiewki drzwi

Ref.: 1609720580

Przenośna popielniczka
Ref.: 7589.05

rozpylacz zapachów

Wieszak na zagłówek
Ref.: 1607937780

A może by tak rozpylić we wnętrzu
CITROËNA C4 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.

Wybierz odpowiedni dla siebie zapach...

Vanille Gourmande, Mangue Tropicale lub inny
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

Zasłony przeciwsłoneczne

na szyby 2. rzędu siedzeń – Ref.: 1609507780
na szyby boczne, tylne – Ref.: 1609507980

Zasłona przeciwsłoneczna tylna
Ref.: 1609507580

08 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, systemu
wspomagania parkowania, czy też
innych akcesoriów, zastosowane zostały
najbardziej zaawansowane technologie,
dzięki którym ochrona użytkowników
CITROËNA C4 PICASSO jest na
najwyższym poziomie.

Śruby zabezpieczające
przed kradzieżą

Systemy wspomagania parkowania
Przedni – Ref.: 1610279180
Tylny – Ref.: 1610279280

Osłony przeciwpoślizgowe
i łańcuchy przeciwśnieżne

Obręcze stalowe – Ref.: 9607.R4
Prosimy skonsultować się
Obręcze ze stopów lekkich – Ref.: 1606922580 z punktem sprzedaży.

Komplet:
kamizelka odblaskowa
i trójkąt ostrzegawczy
Ref.: 9468.30

Torba do przewozu zwierząt

40 x 30 x 30 cm – Ref.: 1607076080
60 x 42 x 42 cm – Ref.: 1607076180

Smycz dla zwierzęcia

Ref.: 1607075980

foteliki dziecięce
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.

Fotelik dziecięcy
Kiddy Comfort Pro CITROËN
Grupa 1–2–3
Ref.: 1606604580

Alarm antywłamaniowy
sterowany pilotem oryginalnym

Wprowadzenie do sprzedaży pod koniec 2013 roku.
Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

Krata oddzielająca
Ref.: 1609640980

10 PRZEWÓZ BAGAŻU

ZMYSŁ
PRAKTYCZNY
Potrzeby mogą się zmieniać.
CITROËN C4 PICASSO jest na
to przygotowany. Bogata oferta
funkcjonalnych akcesoriów
o ergonomicznych kształtach ułatwi
wygodne zapakowanie bagaży, nart
czy rowerów.

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

Bagażniki rowerowe (1)

Montowane na belkach dachowych
Aluminiowy – Ref.: 1607798880
Stalowy – Ref.: 1607798780

Aluminiowy kosz
bagażnika dachowego (1)

Montowany na belkach dachowych
Ref.: 1608499380

Belki dachowe poprzeczne
Ref.: 1607440480

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
na hak holowniczy (1) (2)

na 2 rowery – ref.: 1607018380
na 3 rowery – ref.: 1607798980

hak holowniczy
demontowany bez narzędzi (2)
ref.: 1606526380

hak holowniczy
„łabędzia szyja” (2)
ref.: 1606526280

(1) Produkt sprzedawany bez prezentowanej zawartości.
(2) Do uzupełnienia przez odpowiednią wiązkę elektryczną, w zależności od holowanej przyczepy. Prosimy skonsultować
się z punktem sprzedaży.
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NIEZMIENNA
ELEGANCJA
Kompaktowy, nowoczesny i elegancki CITROËN C4
PICASSO uwodzi od pierwszego spojrzenia.
Wyposażenie ochronne, przeznaczone do wnętrza i na
zewnątrz samochodu pozwoli dłużej zachować te walory.

Pokrowiec

Ref.: 9985.28

Przeźroczyste nakładki
zabezpieczające zderzaki tylne
Ref.: 1609871580

Przeźroczyste nakładki
zabezpieczające zderzaki przednie
Ref.: 1609871580

Osłona progu bagażnika
Ref.: 1609543280

WYKŁADZINA
BAGAŻNIKA

Wykładzina bagażnikowa

Mata bagażnikowa z pianki (1)

Podłoga w pozycji niskiej – Ref.: 1609373280
Podłoga w pozycji wysokiej – Ref.: 1609697580

Podstawki blokujące przedmioty
w bagażniku (1)

Siatka do bagażnika (1)

Podłoga w pozycji wysokiej – Ref.: 1609494980

Antypoślizgowa wykładzina pozwoli
ochronić oryginalną wykładzinę
bagażnika. Szczególnie przydatna
będzie przy przewożeniu brudzących
przedmiotów. Citroën C4 PICASSO
będzie szybko gotów do wyjazdu,
gdyż bardzo łatwo się ją montuje.

Mata bagażnikowa dwustronna

Podłoga w pozycji niskiej – Ref.: 1609240880

Ref.: 9414.EE
Do uzupełnienia wykładziną bagażnikową

(1) Produkt sprzedawany bez prezentowanej zawartości.

Ref.: 7568.FT
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Dywaniki ze
wzmocnieniem (1)

Ref.: 1609399180

Dywaniki ze
wzmocnieniem „Eco”

Ref.: 1609399380

Dywaniki z wykładziny igłowanej (1)
Ref.: 1609378880

Dywaniki gumowe ze wzmocnieniem(1)
Ref.: 1609398380

Dywaniki gumowe klasyczne
Ref.: 1609397980

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

dywaniki podłogowe
Dywaniki do citroëna C4 PICASSO,
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.

Listwy ochronne boczne
Ref.: 1609668880

Osłony przeciwbłotne

Przednie – Ref.: 1608924180
Tylne – Ref.: 1608924280

Pokrowce SUN (2)

Tkanina/sztuczna skóra
Prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.

Dywaniki podłogowe welurowe (1)
Ref.: 1609371380

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

Pokrowce MOON (2)
Tkanina
Prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.

16 MULTIMEDIA

INNOWACJE
W PRAKTYCE
CITROËN C4 PICASSO 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.
Wspornik urządzeń multimedialnych (1)
Ref.: 9473.Z1

Przenośny zestaw video

Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

System wyświetlania informacji
w polu widzenia drogi
Ref.: 1606475080

Systemy nawigacji

Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

citroën wi-fi on board
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.

Moduł Wi-Fi (1)

Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
Ref.: 9702.GV

Wspornik telefonu (1)

Do smarfona – Ref.: 1608578780
Uniwersalny – Ref.: 1608578880

Odtwarzacz CD (1)
Ref.: 16107849ZD

(1) Produkt sprzedawany bez prezentowanego urządzenia.

18

BEZPIECZEŃSTWO

LISTA AKCESORIÓW

Nazwa

Poniższa lista prezentuje ofertę akcesoriów do CITROËNA C4 PICASSO.
Szczegółowe informacje można uzyskać w punkcie sprzedaży.

STYL

Nazwa

Centralne nakładki na obręcze kół Blanc Banquise (zestaw 4 szt.)
Centralne nakładki na obręcze kół Noir Brillant (zestaw 4 szt.)
Gałka dźwigni zmiany biegów
Kołpaki z mocowaniem zabezpieczającym 16‘‘ (zestaw 4 szt.)
Obręcz ze stopów lekkich AQUILLON 17‘‘ **
Obręcz ze stopów lekkich EOLE 18’’: Gris Hephais/Aluminium
Obręcz ze stopów lekkich GARBIN 16’’
Obręcz ze stopów lekkich LEVANT 17‘‘
Obręcz ze stopów lekkich NOTOS 16‘‘
Obręcz ze stopów lekkich ZEPHYR 17‘‘: Noir/Aluminium
Osłony progowe aluminiowe
Osłony progowe o wyglądzie aluminium
Osłony progowe z hologramem

KOMFORT
Nazwa

Czytnik map drogowych
Folia przeciwsłoneczna na szyby boczne tylne i szybę tylną
Folia przeciwsłoneczna na szyby boczne tylne i szybę tylną **
Moduł izotermiczny 16 litrów
Moduł izotermiczny 24 litry 12 V – 230 V
Moduł izotermiczny 24 litry 12 V
Owiewki drzwi
Przenośna popielniczka
Przenośny rozpylacz zapachów Noir matowy
Wkłady zapachowe do rozpylacza zapachów
Wieszak na zagłówek
Zapalniczka
Zasłona przeciwsłoneczna na tylną szybę
Zasłona przeciwsłoneczna na tylną szybę**
Zasłony przeciwsłoneczne boczne (szyby boczne, tylne)
Zasłony przeciwsłoneczne boczne (szyby boczne, tylne)**
Zasłony przeciwsłoneczne boczne (2. rząd)
Zasłony przeciwsłoneczne boczne (2. rząd) **

Zdjęcie Referencja
–
–

–

9406.H8
9406.H6
*
9406.L1
96770903ZV
96770905ZV
1609838280
1607274580
96770897TW
96770901ZV
1610796680
1607556380
1609690480

Zdjęcie Referencja
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

1610747180
1610549280
1610549380
9456.03
1606666780
1607002980
1609720580
7589.05
1607693080
*
1607937780
8227.96
1609507580
1609507680
1609507980
1609508080
1609507780
1609507880

Str.
5
5
–
5
–
5
5
5
5
5
–
4
4

Str.
–
–
–
–
–
6
6
6
–
7
7
–
7
–
7
–
7
–

Alarm antywłamaniowy sterowany pilotem oryginalnym
Folia zabezpieczająca na szyby drzwi przednich
Folia zabezpieczająca na szyby drzwi przednich**
Fotelik dziecięcy Baby Safe
Fotelik dziecięcy Baby P2C MIDI
Fotelik dziecięcy Kiddy Comfort Pro CITROËN
Fotelik dziecięcy Kidfix
Fotelik dziecięcy Romer Duo
Komplet: kamizelka odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy
Krata oddzielająca
Krata oddzielająca **
Łańcuchy przeciwśnieżne
Osłony przeciwpoślizgowe
Podstawa ISOFIX do fotelika dziecięcego Baby P2C MIDI
Smycz zabezpieczająca dla zwierzęcia
System wspomagania parkowania tylny
System wspomagania parkowania przedni
Śruby zabezpieczające przed kradzieżą (obręcze ze stopów lekkich)
Śruby zabezpieczające przed kradzieżą (obręcze stalowe)
Światła przeciwmgłowe
Torba do przewozu zwierząt 40 x 30 x 30 cm
Torba do przewozu zwierząt 60 x 42 x 42 cm

Zdjęcie Referencja
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–

*
1610548980
1610549080
1608847380
1610863980
1606604580
1608847880
1608847680
9468.30
1609640980
1609641080
*
*
1610864180
1607075980
1610279280
1610279180
1606922580
9607.R4
1609712680
1607076080
1607076180

Str.
9
–
–
–
–
9
–
–
8
9
–
8
8
–
8
8
8
8
–
–
–
8

PRZEWÓZ BAGAŻU
Nazwa
Aluminiowy kosz bagażnika dachowego
Bagażnik na narty/snowboard – na 4 pary nart
Bagażnik na narty/snowboard – na 6 par nart
Bagażnik dachowy elastyczny krótki (340 l)
Bagażnik dachowy elastyczny długi (300 l)
Bagażnik rowerowy na belki dachowe – stalowy
Bagażnik rowerowy na belki dachowe – aluminiowy
Bagażnik rowerowy na hak holowniczy – na 2 rowery
Bagażnik rowerowy na hak holowniczy – na 3 rowery
Bagażnik rowerowy na hak holowniczy (platforma) – na 2 rowery
Bagażnik rowerowy na hak holowniczy (platforma) – na 3 rowery
Belki dachowe poprzeczne
Belki dachowe poprzeczne **
Belki dachowe poprzeczne na relingi dachowe **
Hak holowniczy „łabędzia szyja”
Hak holowniczy demontowany bez narzędzi
Kufrowy bagażnik dachowy krótki (330 l)

Zdjęcie Referencja
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1608499380
9615.14
9615.15
9459.K1
9459.K2
1607798780
1607798880
9615.08
9615.09
1607018380
1607798980
1607440480
1607440380
1607689680
1606526280
1606526380
1609665680

Str.
10
10
–
–
–
–
10
–
11
–
11
10
–
–
11
11
–

PRZEWÓZ BAGAŻU (ciąg dalszy)
Nazwa
Kufrowy bagażnik dachowy długi (420 l)
Kufrowy bagażnik dachowy pół-długi (420 l)
Wiązka elektryczna13-wtykowa
Wiązka elektryczna 7-wtykowa
Zestaw adaptacyjny
Zestaw adaptacyjny **
Zestaw schowków pod podłogą bagażnika **

OCHRONA
Nazwa

Dywaniki gumowe klasyczne
Dywaniki gumowe klasyczne**
Dywaniki ze wzmocnieniem – Eco
Dywaniki ze wzmocnieniem – Eco**
Dywaniki ze wzmocnieniem
Dywaniki ze wzmocnieniem **
Dywaniki gumowe ze wzmocnieniem
Dywaniki gumowe ze wzmocnieniem **
Dywaniki z wykładziny igłowanej
Dywaniki z wykładziny igłowanej **
Dywaniki z wykładziny igłowanej (3. rząd) **
Dywaniki welurowe
Dywaniki welurowe **
Dywaniki welurowe (3. rząd) **
Listwy ochronne boczne
Listwy ochronne boczne **
Mata bagażnikowa z pianki (podłoga w pozycji wysokiej)
Mata bagażnikowa z pianki
Mata bagażnikowa dwustronna (podłoga w pozycji niskiej)
Mata bagażnikowa termoformowana **
Osłona progu bagażnika
Osłona progu bagażnika **
Osłony przeciwbłotne tylne
Osłony przeciwbłotne tylne **
Osłony przeciwbłotne przednie
Podstawki blokujące przedmioty w bagażniku
Pokrowce na fotele MOON
Pokrowce na fotele (3. rząd) **
Pokrowce na fotele SUN
Pokrowiec na samochód
Pokrowiec na tylną półkę

OCHRONA (ciąg dalszy)
Zdjęcie Referencja
–
–
–
–
–
–

1609665880
1609665780
1609829380
1609829480
*
*
1609698080

Str.
11
–
–
–
–
–
–

Nazwa
Pokrowiec do bagażnika
Przeźroczyste nakładki zabezpieczające
Przeźroczyste nakładki zabezpieczające **
Siatka bagażnikowa
Wykładzina bagażnikowa **
Wykładzina bagażnikowa (podłoga w pozycji niskiej)
Wykładzina bagażnikowa (podłoga w pozycji wysokiej)

Zdjęcie Referencja
–
–
–
–

1607075780
1609871580
1609871680
7568.FT
1609373480
1609373280
1609697580

Str.
–
12
–
13
–
–
13

MULTIMEDIA
Zdjęcie Referencja
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

1609397980
1609398180
1609399380
1609399480
1609399180
1609399280
1609398380
1609398580
1609378880
1609379080
1609379280
1609371380
1609372580
1609372380
1609668880
1609668980
1609494980
1609495180
1609240880
1609837780
1609543280
1609543380
1608924280
1608924380
1608924180
9414.EE
*
1609658380
*
9985.28
1607075880

Str.
14
–
14
–
14
–
14
–
14
–
–
15
–
–
15
–
13
–
13
–
12
–
15
–
15
13
15
–
15
12
–

Nazwa
Gama urządzeń wspomagających prowadzenie
Gama systemów nawigacji
Gama przenośnych zestawów video
Gniazdo 12V – 230V – USB
Klips CITROËN do wspornika telefonu
Ładowarka iPhone/iPod/iPad
Ładowarka iPhone/iPod/iPad 2 USB
Moduł Wi-Fi
Odtwarzacz CD
Słuchawki iPhone 4/4S do TETRAX
System wyświetlania informacji w polu widzenia drogi
Wspornik urządzeń multimedialnych
Wspornik smartfona GPS
Wspornik na telefon uniwersalny TETRAX
Zestaw gniazdek: 2 gniazdka jack + 2 gniazdka USB

Zdjęcie Referencja
–
–
–
–
–
–

–
–

*
*
*
1609709480
1608578680
1607018980
1607019080
9702.GV
16107849ZD
1610097580
1606475080
9473.Z1
1608578780
1608578880
1610000780

Str.
–
16
16
–
–
–
–
17
17
–
16
16
17
–
–

(–) Produkt nie został zaprezentowany w katalogu.
(*) Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu zapoznania się z pełną ofertą.
(**) Produkt przeznaczony do CITROËNA C4 PICASSO 7-miejscowego.
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