NOVÝ CITROËN C5 X
A C5 X HYBRID
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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CITROËN nabízí kompletní řadu vysoce kvalitního a praktického
příslušenství navrženého na míru vašemu novému vozu CITROËN
C5 X tak, aby bezezbytku splnilo veškeré vaše potřeby.
Originální příslušenství CITROËN kombinuje estetiku s vysoce
kvalitním zpracováním a podléhá přísné kontrole odborníků
CITROËN, kteří dohlížejí na plnění striktních zadávacích
požadavků na kompatibilitu, odolnost i bezpečnost.
Nabízené doplňky se vyznačují snadnou instalací a jednoduchým
používáním. V případě potřeby můžete kdykoli navštívit svého
prodejce CITROËN, který vám podá podrobnější informace
a eventuálně pomůže s instalací příslušenství.

ORIGINÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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V rámci originálního příslušenství je možné pořídit různé praktické
doplňky pro zvýšení přepravní kapacity vozu CITROËN C5 X. Zajisté
oceníte střešní box nebo nosič kol, které vám umožní převážet
naprosto bezpečně vše potřebné.

Originální příslušenství pro přepravu je robustní, stylové a snadno
instalovatelné. Splňuje současné bezpečnostní normy a je kompatibilní
s vaším vozem.
1. Nosič kol
2. Střešní box
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4 PŘEPRAVA

5

PŘEPRAVA
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Díky speciálnímu příslušenství určenému pro přepravu je možné bezpečně převážet víceméně cokoli.
Ať už potřebujete větší přepravní kapacitu nebo musíte odvézt jízdní kola, originální příslušenství uspokojí veškeré vaše potřeby.

1. Střešní nosič kol
2. Příčníky
3. Tažné zařízení odnímatelné bez nářadí
4. Zadní lapače nečistot
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1. Alarm
2. Wallbox s kabelem

Zabezpečte svůj CITROËN C5 X
alarmem a užívejte si cestování bez obav.
Převážíte-li malé děti, zajisté oceníte
důmyslný systém ISOFIX, který
je kompatibilní s klasickými
autosedačkami. Ty dokonale
kopírují tvar dětského těla
a zajistí bezpečné cestování.
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DOBÍJENÍ

BEZPEČNOST

Pro usnadnění každodenního dobíjení
elektrifikovaného vozu je možné
volit mezi klasickou zásuvkou nebo
wallboxem s různým výkonem.
V nabídce je rovněž univerzální
dobíjecí kabel s brašnou.
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OCHRANA
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1. Síťka do zavazadelníku
2. Koberec do zavazadelníku s ochranou nárazníku
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Originální příslušenství určené pro ochranu umožní přepravu všeho potřebného,
domácí zvířata nevyjímaje. A to vše naprosto pohodlně bez rizika poškození
či znečištění interiéru vozu C5 X.

3. Plastová vana do zavazadelníku
4. Mříž oddělující zavazadelník
5. Tvarované textilní koberečky
6. Gumové koberečky
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7. Koberečky s krátce střiženým vlasem
10 OCHRANA
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www.citroen.cz či m.citroen.cz z mobilního telefonu nebo si stáhněte zdarma mobilní aplikaci.
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KOMPLETNÍ NABÍDKU CITROËN NALEZNETE NA

