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UNIKALNE!
Wybierając CITROËNA wkraczasz w świat,
w którym jakość, bezpieczeństwo i styl stanowią jedność. Akcesoria CITROËNA zostały
tak zaprojektowane, aby doskonale pasowały
do Twojego samochodu. Wyposażony w nie
Nowy CITROËN C3 będzie lepiej zaspokajał
potrzeby i odzwierciedlał Twój gust. Oryginalne

akcesoria, przetestowane w najbardziej wymagających warunkach, zapewniają najwyższy poziom
jakości i bezpieczeństwa. Ale to nie wszystko...
CITROËN oferuje wyposażenie wyprodukowane
przez najlepsze firmy z branży motoryzacyjnej.
Wszystkie akcesoria z oferty CITROËNA objęte są
jednoroczną gwarancją.

CITROËN POLSKA Sp. z o.o., 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. Zdjęcia: Citroën, Thinkstock – Projekt:
– Wydanie: Autograph 12/16

STYL

WIĘCEJ
STYLU
Jesteś kimś wyjątkowym, podobnie jak
wyjątkowy jest Nowy CITROËN C3.
Wykorzystaj nasze akcesoria, aby dopasować
go jeszcze lepiej do swojego gustu.
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1 - Podnóżek aluminiowy
2 - Gałka dźwigni zmiany biegów – skóra
i czarny lakier (skrzynia manualna 5 biegów)
3 - Listwa progowa o wyglądzie chromu
4 - Gałka dźwigni zmiany biegów – skóra i metal
(skrzynia manualna 5 biegów)
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STYL
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NAKLEJKI NA DACH
4
5
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Naklejki na dach, zaprojektowane
przez Biuro Stylu CITROËNA,
nadają samochodowi sportowy
wygląd. Są odporne na wodę, mycie
w myjni oraz ścieranie. Doskonale
harmonizują z oryginalnym
designem Nowego CITROËNA C3.

1 - Obręcze aluminiowe AZOTE 15"
(komplet 4 szt.)
2 - Nakładki centralne na obręcze aluminiowe
w kolorach: Bleu Boticelli, Rouge Aden,
Rouge Carmen, Jaune Pegase, Blanc Banquise,
Bleu Infini, Noir Onyx (komplet 4 szt.)
3 - Spoiler tylny
4 - Naklejka na dach Noir Grainé, czarna
5 - Naklejka na dach Blanc Grainé, biała
6 - Chromowane nakładki na lusterka boczne
7 - Dolna osłona tylna
8 - Dolna osłona przednia
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OCHRONA

ODPORNY
NA DŁUGO
Kompaktowy, nowoczesny i elegancki
Nowy CITROËN C3 przyciąga wzrok
atrakcyjnym wyglądem. Wyposażenie
ochronne, przeznaczone do wnętrza
i na zewnątrz samochodu pozwoli
dłużej zachować jego walory.
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1 - Pokrowce na fotele z tkaniny
2 - Osłony przeciwbłotne przednie
3 - Osłony przeciwbłotne tylne
4 - Pokrowiec na samochód
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OCHRONA

1
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DYWANIKI PODŁOGOWE
Dywaniki podłogowe skutecznie
ochronią podłogę Nowego
CITROËNA C3 przed
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Są łatwe w użyciu, trwałe i odporne
na zabrudzenia. Zostały tak
zaprojektowane, aby pasowały do
wyjątkowej stylistyki samochodu.
2
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1 - Wykładzina bagażnika gumowa elastyczna
2 - Wykładzina bagażnika z tkaniny
3 - Wykładzina bagażnika gumowa sztywna
4 - Dywaniki welurowe
5 - Dywaniki gumowe
5 - Dywaniki 3D
7 - Dywaniki z wykładziny igłowanej
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TRANSPORT

ZMYSŁ
PRAKTYCZNY
Potrzeby mogą się zmieniać.
Nowy CITROËN C3 jest na to
przygotowany. Nasza oferta
funkcjonalnych akcesoriów ułatwi
zapakowanie bagaży, nart czy rowerów.
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1 - Hak holowniczy z zaczepem
demontowanym bez narzędzi
2 - Hak holowniczy typu łabędzia szyja
3 - Ograniczniki do bagażnika
4 - Uchwyt do przewozu 2 rowerów
montowany na haku holowniczym
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TRANSPORT

BAGAŻNIKI DACHOWE
1

1 - Bagażnik dachowy z materiału
krótki 330 litrów
2 - Belki dachowe
3 - Uchwyt na 1 rower montowany na belkach dachowych
(do szybkiego montażu)
4 - Kufrowy bagażnik dachowy krótki 280 litrów
5 - Uchwyt na narty montowany na belkach dachowych
14

Walizki, torby, różne
przedmioty... Bagażniki
dachowe pozwalają swobodnie
decydować o tym co zabrać
w podróż. Łatwe w montażu
i obsłudze, zostaną docenione
przez każdego pasjonata
podróży. Realizuj swoje plany
w najlepszych warunkach.

2

3

4

5

15

KOMFORT

WIĘCEJ WYGODY
Nowy CITROËN C3 może być źródłem dobrego
samopoczucia. Nasi projektanci, zainspirowani potrzebą
bezpieczeństwa i komfortu jego użytkowników, stworzyli
niezwykle funkcjonalne akcesoria.
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ZASŁONY PRZECIWSŁONECZNE
Aby zapewnić komfort pasażerom,
warto wyposażyć samochód w zasłony
przeciwsłoneczne. Ich kształt dokładnie
odpowiada kształtowi szyb Nowego
CITROËNA C3. Pełnią trzy funkcje:
zapobiegają oślepianiu, obniżają
temperaturę w samochodzie i chronią
przed niechcianymi spojrzeniami.
2

1 - Zasłona przeciwsłoneczna na tylną szybę
2 - Zasłony przeciwsłoneczne na szyby boczne
3 - System wspomagania parkowania przodem
i tyłem

3
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KOMFORT

ROZPYLACZ ZAPACHÓW
A gdyby tak rozpylić we wnętrzu
Nowego CITROËNA C3 przyjemny,
poprawiający nastrój zapach? Rozpylacz
zapachów, umieszczony w otworze nawiewu,
pozwoli uprzyjemnić podróż. Każdy,
niezależnie od gustu, znajdzie zapach
odpowiedni dla siebie: kwiatowy, owocowy...
Szeroki wybór zapachów oczaruje Ciebie
i Twoich pasażerów.
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3

4

1 - Rozpylacz zapachów
2 - Zapalniczka
3 - Popielniczka z szarym pierścieniem
4 - Gama wkładów do rozpylacza zapachów
5 - Wieszak na zagłówek
6 - Podłokietnik centralny przedni

5
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BEZPIECZEŃSTWO

WIĘCEJ
ZAUFANIA
Wyposażenie związane z bezpieczeństwem
zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu
kierowcy i pasażerom poczucia spokoju
podczas podróży. Zastosowano najbardziej
zaawansowane technologie, dzięki którym
ochrona użytkowników Nowego CITROËNA C3
jest na najwyższym poziomie.
20

1 - Gama fotelików dziecięcych
2 - Łańcuchy przeciwśnieżne
3 - Kamizelka odblaskowa
i trójkąt ostrzegawczy

2

1
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FOTELIKI DZIECIĘCE
Najmniejsi wymagają największej uwagi.
Foteliki dziecięce CITROËNA spełniają
oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa
i komfortu. Ich konstrukcja jest zgodna
z zasadami ergonomii, a montaż bardzo łatwy.
21

BEZPIECZEŃSTWO
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2
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3

1 - Alarm antywłamaniowy
2 - Torba do przewozu zwierząt
3 - Światła przeciwmgłowe
4 - Blokada przeciwkradzieżowa
na kierownicę
5 - Awaryjny nóż do pasów
bezpieczeństwa i młotek
do rozbicia szyby
6 - Nakrętki zabezpieczające obręcze
aluminiowe przed kradzieżą
4

5
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MULTIMEDIA

INNOWACJE
W PRAKTYCE
Nowy CITROËN C3 to coś więcej niż zwykły
samochód. Dzięki multimedialnemu wyposażeniu
opartemu na najnowszych technologiach, poznasz
inny wymiar przyjemności. Będziesz ją odkrywał
w atmosferze bardziej przyjaznej niż kiedykolwiek.
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1 - Wspornik uniwersalny
TETRAX Smart
z magnetycznym klipsem
2 - Podstawka na wspornik
do smartfona
3 - Uniwersalna ładowarka
do telefonu komórkowego

1

2

MOBILNOŚĆ ZNASZ
Z PRAKTYKI?

Pozostań w kontakcie ze światem
dzięki akcesoriom CITROËNA.
Zestaw głośnomówiący, wspornik
telefonu, czy ładowarka ułatwią
korzystanie ze smartfona
w samochodzie. Przecież nie
możesz się bez tego obejść!

3
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MULTIMEDIA

1

BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA
MULTIMEDIALNEGO
Proponujemy bogatą ofertę wyposażenia
służącego urozmaiceniu czasu spędzanego
w samochodzie. Odtwarzacz CD czy DVD
z pewnością uprzyjemnią każdą podróż.
Specjalny uchwyt do umieszczenia
nawigacji lub smartfona ułatwi korzystanie
z tych urządzeń podczas jazdy Nowym
CITROËNEM C3.

26

1 - Odtwarzacz DVD 9" D-JIX
(z dwoma parami słuchawek)
2 - Odtwarzacz CD
3 - Gama systemów nawigacji
przenośnej

2

3
27

LISTA AKCESORIÓW

STYL

STYL (c.d.)

Nazwa

Referencja

Nazwa

Referencja

Kołpaki z zabezpieczeniem ENJOFIX 15" Gris Storm, szare (4 szt.)

1611309480

Podnóżek i pedały aluminiowe (zestaw)

1623180280

Kołpaki z zabezpieczeniem ENJOFIX 16" Gris Storm, szare (4 szt.)

1611309680

9646H1

Kołpaki z zabezpieczeniem ENJOFIX 15" Gris Étincelle, szare (4 szt.)

9406L3

Kołpaki z zabezpieczeniem ENJOFIX 16" Gris Étincelle, szare (4 szt.)
Kołpak z zabezpieczeniem ENJOFIX 15" Gris Étincelle, szary bez nakładki
centralnej
Kołpak z zabezpieczeniem ENJOFIX 16" Gris Étincelle, szary bez nakładki
centralnej
Nakładka centralna CITROËN + 1 klucz Gris Étincelle, szara
Kołpak z zabezpieczeniem ENJOFIX 15" Gris Storm, szary bez nakładki
centralnej
Kołpak z zabezpieczeniem ENJOFIX 16" Gris Storm, szary bez nakładki
centralnej
Zestaw do mocowania kołpaków z zabezpieczeniem ENJOFIX

9406L1

Podnóżek aluminiowy
Gałka dźwigni zmiany biegów – czarna skóra i chrom (skrzynia manualna
5 biegów)
Gałka dźwigni zmiany biegów – czarna skóra i chromowany pierścień
(skrzynia manualna 5 biegów)
Gałka dźwigni zmiany biegów – metal z czerwoną obwódką (skrzynia
manualna 5 biegów)
Gałka dźwigni zmiany biegów – skóra i czarny lakier (skrzynia manualna
5 biegów)
Nakładki na lusterka chromowane
Dolna osłona tylna

1615650180

Dolna osłona przednia

1615650080

940535

Spoiler sportowy

1615056380

Nakładka centralna CITROËN + 1 klucz Gris Storm, szara

1611310280

Listwa progowa z logo – chrom

1608725280

Obręcze aluminiowe 17" CROSS (4 szt.)

1612598980

Naklejka na dach Noir Grainé, czarna

1623142480

Obręcze aluminiowe 16" VIBE (4 szt.)

1622965980

Naklejka na dach Blanc Grainé, biała

1623142580

9406K7
9406K8
9406K6
1611309980
1611310080

Obręcze aluminiowe 15" AZOTE (4 szt.)

1609939980

Nakładki centralne na obręcze 17" CROSS Noir, czarne (4 szt.)

1612819380

Nakładki centralne na obręcze Noir Onyx, czarne (4 szt.)

9406H6

Nakładki centralne na obręcze Bleu Infini, niebieskie (4 szt.)

1613174580

Nakładki centralne na obręcze Bleu Boticelli, niebieskie (4 szt.)

9406H7

Nakładki centralne na obręcze Blanc Banquise, białe (4 szt.)

9406H8

Nakładki centralne na obręcze Rouge Carmen, czerwone (4 szt.)

9406H9

Nakładki centralne na obręcze Jaune Pégase, żółte (4 szt.)

9406J5

Nakładki centralne na obręcze Rouge Aden, czerwone (4 szt.)

9406J6
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96738471VV
2403GC
1607556980
16088722ZD
1608313880

OCHRONA

PRZEWÓZ BAGAŻY

Nazwa

Referencja

Nazwa

Referencja

Osłony przeciwbłotne przednie do samochodu z elementami ozdobnymi
nadkoli
Osłony przeciwbłotne przednie do samochodu bez elementów ozdobnych
nadkoli
Osłony przeciwbłotne tylne

1616379680

Torba do bagażnika

1607076280
9414EE

Pokrowiec ochronny na tylną kanapę

1607075880

Ograniczniki do bagażnika
Złącze adaptacyjne (przejściówka) do 13-stykowego gniazda
haka holowniczego
Wiązka do haka

Pokrowce na fotele przednie i tylne z tkaniny

1616904680

Hak holowniczy z zaczepem demontowanym bez użycia narzędzi

1617595780

Pokrowce na fotele przednie z tkaniny

1616904780

Hak holowniczy typu łabędzia szyja

1617595680

Pokrowiec na samochód

998525

Belki dachowe

1613434380

Pokrowiec do bagażnika

1607075780

1612458580

Komplet 4 bocznych listew ochronnych na drzwi przednie i tylne
Komplet samoprzylepnych nakładek zabezpieczających na drzwi przednie
i tylne
Samoprzylepne folie ochronne do zabezpieczenia zderzaków

1609668880

Uchwyt do przewozu 2 rowerów montowany na haku holowniczym
Uchwyt do przewozu 2 rowerów montowany na haku holowniczym
(do szybkiego montażu)
Wspornik tablicy rejestracyjnej z podłączeniem 13-wtykowym
Kufrowy bagażnik dachowy krótki 330 l

1609665680

Dywaniki gumowe (4 szt.)

1616784980

Bagażnik dachowy z materiału krótki 280 l

9459K1

Dywaniki gumowe (2 szt. na przód)

1616785180

Kufrowy bagażnik dachowy długi 420 l

1609665880

Dywaniki welurowe (4 szt.)

1616875880

Kufrowy bagażnik dachowy średni 420 l

1609665780

Dywaniki 3D (4 szt.)

1616875680

1607798780

Dywaniki z wykładziny igłowanej (4 szt.)

16168829ZD

Dywaniki z wykładziny igłowanej (2 szt. na przód)

16168831ZD

Uchwyt stalowy do przewozu 1 roweru montowany na belkach dachowych
Uchwyt aluminiowy do przewozu 1 roweru montowany na belkach
dachowych (do szybkiego montażu)
Uchwyt na 4 pary nart montowany na belkach dachowych

Wykładzina bagażnika gumowa elastyczna

1616427780

961515

Wykładzina bagażnika gumowa sztywna

1616427680

Wykładzina bagażnika

1616898680

Uchwyt na 6 par nart montowany na belkach dachowych
Zestaw umożliwiajacy zamocowanie uchwytu na narty do belek dachowych
aluminiowych

1616380180
1616380580

9424J2
1611134980

1608109580
1617408980

961508
941682

1607798880
961514
961516

(*) Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu zapoznania się
z pełną ofertą.
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LISTA AKCESORIÓW

KOMFORT

BEZPIECZEŃSTWO

Nazwa

Referencja

Nazwa

Referencja

System wspomagania parkowania tyłem

1610279280

Gama osłon przeciwpoślizgowych

*

System wspomagania parkowania przodem

1610279180

Gama łańcuchów przeciwśnieżnych do szybkiego montażu

*

Wskaźnik LED do systemu wspomagania parkowania

1610279080

Gama łańcuchów przeciwśnieżnych

*

Popielniczka z pierścieniem szarym

8211F9

Zestaw świateł przeciwmgłowych

1617597980

Zapalniczka

822796

Zestaw: kamizelka odblaskowa i trójkat ostrzegawczy

1617925580

Moduł izotermiczny (16 litrów)

945603

Latarka do oświetlania i sygnalizacji

1614448780

Moduł izotermiczny (20 litrów)

1606666780

Trójkąt ostrzegawczy

1617925380

Wieszak na zagłówek

1607938180

Gama fotelików dziecięcych

*

Podkładka przeciwpoślizgowa pod telefon z logo CITROËN

1611138180

Kamizeka odblaskowa dziecięca (3-6 lat, 42 cm)

1612619680

Lampka do czytania LED

1610747180

Kamizeka odblaskowa dziecięca (7-12 lat, 52 cm)

1612619780

Pokrowiec na siedzenie przednie

9648A6

Kamizelka odblaskowa dla dorosłego

1617925480

Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem

1615052780

Torba do przewozu zwierząt (40 x 30 x 30 cm)

1607076080

Rozpylacz zapachów przenośny

1607693080

Torba do przewozu zwierząt (60 x 42 x 42 cm)

1607076180

Gama wkładów zapachowych do rozpylacza zapachów

*

Pas bezpieczeństwa do przewozu zwierząt

1607075980

Owiewki szyb

1616886080

Awaryjny nóż do pasów bezpieczeństwa i młotek do rozbicia szyby

1610220580

Kamera cofania

1613993680

Pokrowiec na tylną kanapę

9648A7

Wiązka elektryczna do kamery cofania

1614555380

Krata oddzielająca

1613716380

Ekran kamery cofania

1610983580

Blokada przeciwkradzieżowa na kierownicę

1617982780

Zasłony przeciwsłoneczne na szyby boczne

1617094880

Blokada mechaniczna dźwigni zmiany biegów i hamulca ręcznego

9671Y9

Zasłona przeciwsłoneczna na szybę tylną

1617094980

Alarm antywłamaniowy

1612799980

Zestaw do czyszczenia ekranu dotykowego

1613581680

Moduł niepozwalający na podniesienie pojazdu

96716P

Śruby zabezpieczające obręcze stalowe przed kradzieżą

1611196580

Śruby zabezpieczające obręcze aluminiowe przed kradzieżą
Walizeczka ze śrubami zabezpieczającymi przy zmianie z obręczy
aluminiowych na stalowe
Blokada mechaniczna dźwigni zmiany biegów i hamulca ręcznego

1612616480

Pudełko z zapasowymi żarówkami

948537
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1609836380
9671Y9

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA (C.D.)

Nazwa

Referencja

Nazwa

Referencja

Gama systemów nawigacji przenośnej

*

Klips TETRAX z logo Citroën

1608578680

Podstawka do systemu nawigacji częściowo zintegrowanej TOMTOM

1614255580

Uniwersalna ładowarka do telefonu komórkowego

1612401480

Kabel do ładowania USB/micro USB do GPS GARMIN

1608734980

Mini wspornik uniwersalny do smarfona

1613946080

Kabel do ładowania USB/mini USB do GPS GARMIN

1608734880

Zasilacz 230 V i USB do gniazda samochodowego 12 V

1609709480

Rejestrator jazdy z kamerą GARMIN Dash Cam 35

*

Podstawka na wspornik do smartfona

1617322680

Gama głośników

*

Wspornik uniwersalny do smarfona

1613946180

Odtwarzacz CD

1613224880

Gniazdo do zapalniczki + USB

1610000780

Wspornik odtwarzacza CD do schowka

1617039780

Kabel do gniazda zapalniczki

1613256480

Gama radioodtwarzaczy

*

Odtwarzacz DVD z obrotowym ekranem 7" TAKARA VR122W

1613700480

Wiązka do podłączenia odtwarzacza CD do RD6

1608481680

Tablet dotykowy 7" z wspornikiem na zagłówek i słuchawkami dziecięcymi

1611871080

Wiązka do podłączenia odtwarzacza CD do NACC/RCC

1620373980

Odtwarzacz DVD 7" D-JIX (z dwoma parami słuchawek)

1611178380

Wiązka do podłączenia typu jack

9706AH

Odtwarzacz DVD 9" D-JIX (z dwoma parami słuchawek)

1611178480

Wspornik uniwersalny TETRAX Smart z magnetycznym klipsem

1613579180

Adapter 230 V/12 V

1612485880

Wspornik uniwersalny TETRAX Xway z magnetycznym klipsem

1613579280

(*) Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu zapoznania się
z pełną ofertą.
Tabela prezentuje ofertę akcesoriów do modelu Nowy CITROËN C3.
Niektóre produkty mogą nie być oferowane na rynku polskim.
Szczegółowe informacje dotyczące doboru akcesoriów do danej wersji
samochodu są dostępne u Doradców Serwisowych Klienta.

31

POZNAJ GAMĘ AKCESORIÓW CITROËN na www.citroen.pl

