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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 c5 samochód swoich marzeń. 

wyposażony w nasze akcesoria citroën c5 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 12/10
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KWESTIA
STYLU
Jesteś kimś wyjątkowym tak jak citroën c5.
wykorzystaj akcesoria citroëna do stworzenia
samochodu zgodnego z twoim gustem. citroën
c5 w stylu awangardowym lub klasycznym może
w znakomity sposób odzwierciedlać twoją
osobowość i poczucie estetyki.

Kołpak
„Amarna” 16”
ref.: 9406.f4

   
   



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 c5 niepowtarzalny wygląd.

FELGI

(1) sprzedawana bez śrub i centralnej nakładki ozdobnej.

Felga�„Iroise”�(1)
aluminiowa 16”
ref.: 5402.ah

Felga�„Atlantique”�(1)
aluminiowa 18” 

ref.: 5402.V9

Felga�„Baltique”�(1)
aluminiowa 17”
ref.: 5402.Xz

Felga�„Caspienne”
aluminiowa 18”
ref.: 9406.c8  

Felga�„Adriatique”�czarna
aluminiowa 19”

ref.: 9406.e8
wersja szara (1) – ref.: 5402.wo

wersja ciemnoszara (1) – ref.: 5402.aw

Felga�„Kara”�(1)
aluminiowa 16”
ref.: 5402.z2 
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Gałka�dźwigni�zmiany�biegów
prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

Spoiler�tylny
c5 – ref.: 9400.J8 

Chromowane�obudowy
lusterek
ref.: 9425.ay



ZASŁoNY�PrZECIWSŁoNECZNE
Dla komfortu kierowcy i pasażerów warto wyposażyć samochód
w zasłony przeciwsłoneczne. ich kształt dokładnie odpowiada kształtowi
szyb citroëna c5. 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.

moduł�chłodząco-
podgrzewający (2)

15 litrów – ref.: 9456.03
21 litrów – ref.: 9645.59

prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.

Zasłony�przeciwsłoneczne
przestrzeni�ładunkowej
c5 tourer – ref.: 9459.f1

Lampka�do�czytania
ref.: 9468.25

Zasłona�przeciwsłoneczna�
na�tylną�szybę�(z półką)�
c5 – ref.: 8342.hX

KomForT����07

MIŁE ODPRĘŻENIE
citroën c5 może być źródłem dobrego samopoczucia.
zapewnią je przyjazne rozwiązania technologiczne
i ergonomiczne wyposażenie.

Zasłony�przeciwsłoneczne�boczne
c5 – ref.: 9459.e6 (1)

c5 tourer – ref.: 9459.e7

(2) sprzedawany bez prezentowanej zawartości.

(1) w komplecie wraz z zasłonami 
przestrzeni ładunkowej.
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OSOBISTA
OCHRONA

osłony�przeciwpoślizgowe
prosimy skonsultować się 
z punktem sprzedaży.

prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.

Łańcuchy�przeciwśnieżne

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 c5 jest na najwyższym
poziomie.

Śruby�zabezpieczające�przed kradzieżą
felga aluminiowa – ref.: 9607.r5



Komplet:�kamizelka
odblaskowa�i trójkąt
ostrzegawczy
ref.: 9468.30

najmniejsi wymagają największej uwagi. foteliki
dziecięce citroëna spełniają oczekiwania w zakresie
komfortu. Montuje się je bardzo łatwo. rodzinne
podróże stają się dziecinnie proste!

FoTELIKI�DZIECIĘCE

Systemy�wspomagania�parkowania
przedni – ref.: 9690.01
tylny – ref.: 9452.71   /9452.95

Krata�oddzielająca
c5 tourer – ref.: 9412.14

Alarm�antywłamaniowy
sterowany�pilotem�oryginalnym
ref.: 9471.ce

Fotelik�dziecięcy
„romer�Duo�Isofix”
grupa 1 – isofix 3-punktowe
ref.: 9448.15
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ZMYSŁ PRAKTYCZNY
potrzeby rodziny mogą się zmieniać. citroën c5 jest na to
przygotowany. bogata oferta funkcjonalnych akcesoriów
o ergonomicznych kształtach ułatwi wygodne zapakowanie
bagaży, nart czy rowerów. prawdziwe zaproszenie
do dalekich podróży!

Kufrowe�bagażniki�dachowe
Montowane na belkach dachowych 



belki dachowe „szybki montaż” to niezwykle nowatorskie rozwiązanie.
po umieszczeniu na dachu, blokuje się je i odblokowuje w niezwykle
prosty sposób. Dostosowane są do zamontowania na nich bagażnika
kufrowego, rowerowego czy na narty. Dzięki eleganckiemu wyglądowi
belki doskonale pasują do sylwetki citroëna c5.

BELKI�DAChoWE�Do�CITroËNA�C5
„SZYBKI�moNTAŻ“

Elastyczne�i składane
bagażniki�dachowe

Montowane na belkach dachowych

krótki: 340 litrów – ref.: 9459.k1
Długi: 300 litrów – ref.: 9459.k2

Belki�dachowe�poprzeczne
c5 – ref.: 9416.aV

c5 tourer – ref.: 9416.aw
Bagażnik�na�narty�(1)(2)
Montowany na belkach dachowych

na 4 pary – ref.: 9615.14 
na 6 pary – ref.: 9615.15

Bagażnik�do przewozu�kajaka�(1)
Montowany na belkach dachowych
ref.: 9416.k2 

(1) sprzedawane bez prezentowanej zawartości.
(2) niezbędny jest zestaw adaptacyjny: ref:. 9615.16
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hak�holowniczy�demontowany
bez�narzędzi�(2)

c5 – ref.: 9427.cz
c5 tourer – ref.: 9427.ea

hak�holowniczy
typu�„łabędzia�szyja”�(2)

c5 – ref.: 9427.cV
c5 tourer – ref.: 9427.cX

ruchoma�platforma�przesuwna�(1)
c5 tourer – ref.: 9459.l6 

organizer�bagażnika�(1)
wyjmowana, drewniana podłoga, pokryta
czarną igłową wykładziną dywanową, z dwiema
aluminiowymi szynami (z elementami
mocującymi), aluminiowym teleskopowym
drążkiem oraz taśmą ze zwijaczem. umożliwia
utrzymanie na miejscu ładunków.
c5 tourer – ref.: 9459.l3

Podstawki�blokujące
przedmioty�w bagażniku�(1)

referencja uzupełniająca:
wykładzina bagażnikowa
ref.: 9464.cn

ref.: 9414.ee



Bagażniki�rowerowe
na hak�holowniczy�(1)

na 2 rowery – ref.: 9615.08
na 3 rowery – ref.: 9615.09
na 4 rowery – ref.: 9416.f6

Bagażnik�rowerowy�
na hak�holowniczy�(platforma)

produkt bez ilustracji
ref.: 9615.10hak�holowniczy�

składany�ręcznie�(2)
c5 – ref.: 9427.cw   
c5 tourer – ref.: 9427.cy

składany hak to innowacyjne rozwiązanie citroëna. hak ten, bardzo łatwy
w obsłudze, staje się całkowicie niewidoczny po złożeniu. naciśnięcie
na przycisk powoduje obrócenie haka do pozycji holowania. Dzięki temu,
że nie trzeba go demontować, może zostać użyty w dowolnym momencie,
umożliwiając bezpieczne holowanie przyczepy.

hAK�hoLoWNICZY�SKŁADANY�rĘCZNIE

Bagażniki�rowerowe�(1)
Montowane na belkach dachowych

stalowy – ref.: 9615.12 (3) 

aluminiowy – ref.: 9615.13

(1) sprzedawane bez prezentowanych akcesoriów.
(2) Do uzupełnienia przez odpowiednią wiązkę elektryczną, w zależności od holowanej przyczepy. 

prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
(3) niezbędny jest zestaw adaptacyjny – ref.: 9617.80
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STYLOWY
W KAŻDYM DETALU
zdecydowane linie i wyszukana elegancja citroëna c5
uwodzą od pierwszego spojrzenia. wyposażenie ochronne
nie tylko doskonale spełnia swoje funkcje, ale też pozwala
podkreślić piękno tego samochodu. listwy ochronne,
pokrowce, czy dywaniki… wykorzystaj swoją wyobraźnię 
i dopracuj nawet najdrobniejsze detale samochodu. 

Wykładzina�bagażnika�
z�tworzywa�sztucznego
•c5 – ref.: 9424.a7
•c5 tourer – ref.: 9424.g4

Wykładzina�bagażnika
dywanowa

c5 – ref.: 9464.cn



Dywaniki�podłogowe�
welurowe�(1)
ref.: 9464.cp

Dywaniki�podłogowe�
z wykładziny,�ze�wzmocnieniem�(1)

ref.: 9464.y7

Dywaniki�podłogowe�gumowe�(1)
ref.: 9464.yc

(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 c5 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 ma
dodatkowe zabezpieczenie antypoślizgowe.

Dywaniki�podłogowe
z wykładziny�igłowanej�(1)
ref.: 9464.y9



Pokrowce�„Kuïno”�(1)
welurowe

Pokrowce�„Noonu”�(1)
Dzianina żakardowa
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(1) pokrowce do szybkiego montażu dostosowane do poduszek powietrznych. różne referencje w zależności od wersji. prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.



osłony�zabezpieczające�przednie/tylne/boczne
przezroczyste
czarne błyszczące
o wyglądzie chromu

prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

osłony�przeciwbłotne
przednie – ref.: 9403.61
tylne

c5 – ref.: 9403.62 
c5 tourer – ref.: 9403.63    

Nakładki�progowe
komplet 4 szt. – ref.: 9400.Jn 



USB�Box (1)�(2)

ref.: 9702.ez
1) Dostarczany 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.

Gniazdo�230�V
ref.: 9702.fX
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INNOWACJE W PRAKTYCE

moduł�hi-Fi�
ref.: 9711.gg

citroën c5 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.

Przenośny�zestaw�video
z dwoma�ekranami

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

ref.: 9702.Jc



Uaktualnienia�map�do urządzeń�
Navidrive�/�my�Way��(1)(2)
prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
(1) wyposażenie zaawansowane technologicznie wymagające

przed zakupem konsultacji z punktem sprzedaży.
(2) oznaczenie kontroli radarowej w zależności od obowiązujących

przepisów prawnych.

Zestawy�głośnomówiące
Bluetooth�stałe
prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży w celu
zapoznania się z pełną ofertą.

Systemy�nawigacji�przenośnej
prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży
w celu zapoznania się z pełną ofertą.

moduł�Wi-Fi
ref.: 9702.gV
prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży.

moDUŁ�WI-FI
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. każdy pasażer wyśle e-mail, odwiedzi ulubioną stronę, zagra
w grę sieciową. 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.

Zestawy�głośnomówiące
Bluetooth�przenośne
prosimy skonsultować się
z punktem sprzedaży w celu
zapoznania się z pełną ofertą.

system „tomtom”
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