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Citroën biedt een compleet gamma duurzame en praktische accessoires 
die beantwoorden aan uw behoeften aan boord van de Citroën C3 
Aircross SUV. Onze accessoires, die esthetiek en kwaliteit combineren, 
zijn gevalideerd door onze ingenieurs om te voldoen aan zeer strikte 
specificaties in termen van compatibiliteit, duurzaamheid en veiligheid. 
Gemakkelijk te installeren en te hanteren.  

ORIGINELE
WISSELSTUKKEN



3



3 4

COMFORT

COMFORT

De esthetisch aangename en hanteerbare rolgordijnen van de Citroën C3 Aircross SUV bedekken de ramen en de achterruit volledig. 
Ze houden de zonnestralen tegen zonder het zicht te belemmeren.

De geurverfrisser, geïntegreerde in het ventilatiesysteem, verspreidt 
een aangename en ontspannen sfeer in de Citroën C3 Aircross SUV. 
Verkrijgbaar in verschillende geuren. 

Zeer praktisch om de kledij te vervoeren en om kreukels te 
voorkomen, wordt deze discrete design hanger bevestigd 
achter de voorste hoofdsteunen.

De elegante windgeleiders vooraan, gestempeld Citroën, zorgen voor een 
vernieuwde en gecontroleerde luchtstroom. Ze helpen de aerodynamica van 
het voertuig te behouden wanneer u de ramen opent tijdens het rijden.
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Toegewijd aan het welzijn aan boord zijn de comfort 
accessoires nuttig voor alle inzittenden, zowel voor 
kinderen als volwassenen (inclusief huisdieren).  

1

1. Zonneweringen zijruiten & achterruit
2. Kinderstoel
3. Geurverfrisser
4. Kleerhanger aan hoofdsteun
5. Windgeleiders

De elegante windgeleiders vooraan, gestempeld Citroën, zorgen voor een 
vernieuwde en gecontroleerde luchtstroom. Ze helpen de aerodynamica van 
het voertuig te behouden wanneer u de ramen opent tijdens het rijden.

Met dit gemakkelijk te hanteren babyzitje en zijn 3 ISOFIX goedgekeurde verankeringspunten, 
kunt u de kleintjes in alle veiligheid achterin meenemen.
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COMFORT 
EN VEILIGHEID

COMFORT

2

Voor de veiligheid van uw huisdier tijdens de rit, maar ook voor uw 
eigen veiligheid, wordt de aanwezigheid van het hondenrek aanbevolen. 
Voorgemonteerd, is dit snel en gemakkelijk aan te passen.

Het hoge laadnet houdt voorwerpen tegen die de achterruimte van de 
Citroën C3 Aircross SUV in beslag nemen. Het weerhoudt hen ervan 
naar voren te schuiven in geval van plotseling remmen, waardoor de 
passagiersruimte betrouwbaarder wordt.

Parkeerhulp helpt u bij het manoeuvreren in en uit een parkeervak en geeft u een hoorbare waarschuwing wanneer u een obstakel nadert. 
De discrete sensoren zijn perfect geïntegreerd in het design van de bumpers van de Citroën C3 Aircross SUV en zijn gevalideerd door onze ingenieurs voor hun elektronische compatibiliteit met uw voertuig.

1. Parkeerhulp
2. Hondenrek
3. Hoog laadnet
4. Assortiment sneeuwkettingen en antisliphoezen
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De sneeuwkettingen en antisliphoezen zijn gemakkelijk op de wielen 
te plaatsen. Zij verzekeren u een perfecte wegligging en een verassende 
beweeglijkheid bij het rijden op sneeuw of ijs.

Parkeerhulp helpt u bij het manoeuvreren in en uit een parkeervak en geeft u een hoorbare waarschuwing wanneer u een obstakel nadert. 
De discrete sensoren zijn perfect geïntegreerd in het design van de bumpers van de Citroën C3 Aircross SUV en zijn gevalideerd door onze ingenieurs voor hun elektronische compatibiliteit met uw voertuig.
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TRANSPORT

TRANSPORT

1. Dak fietsendrager
2. Ski-en snowboarddragers
3. Halflange dakkoffer
4.Dakdwarsstangen  

1

Wil je verder weg gaan voor een fietstocht ? Niets is eenvoudiger met de door Citroën goedgekeurde fietsendrager 
uitgerust met een antidiefstalsysteem. Hij kan in een paar minuten aan de dakrails worden bevestigd en elke fiets 
wordt onafhankelijk vastgezet.
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De transportaccessoires van Citroën vergemakkelijken het laden van allerhande voorwerpen, 
of ze nu in het passagierscompartiment zijn geplaatst of aan de buitenzijde van uw Citroën C3 
Aircross SUV zijn bevestigd. En natuurlijk, altijd in optimale veiligheidsomstandigheden.

2

4

De dakkoffers van Citroën zijn stevig en snel te bevestigen en dragen uw 
tassen, koffers of andere voorwerpen in alle veiligheid terwijl u ruimte 
vrijmaakt in het interieur van de Citroën C3 Aircross SUV.

Met de veelzijdige dwarsdragers kunt u verschillende draagsystemen 
installeren op het dak van uw Citroën C3 Aircross SUV. Zij beschermen de 
carrosserie tegen wrijving en krassen. Ze zijn City Crash Test gehomologeerd en 
gevalideerd door onze ingenieurs voor uw veiligheid.

3

Het aerodynamische ski-en snowboardrek van de Citroën C3 Aircross SUV is eenvoudig te 
installeren en dankzij de grote drukknop kan hij zelfs met handschoenen aan worden geladen. 
Het zal het koetswerk, waarmee het geen contact heeft, niet beschadigen.
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1. Harde kofferbak
2. Trekhaak RDSO
3. Koffertapijt
4. Fietsendrager op trekhaak

TRANSPORT

Voor een betrouwbaar transport van alle soorten producten, kiest u voor de harde koffer, 
waterdicht en anti-slip. Het wordt zonder bevestigingsmiddelen gemonteerd en beschermt 
de achterzijde zeer doeltreffend tegen stoten en vuil. De afmetingen, kleur en afwerking zijn 
speciaal ontworpen om perfect te passen in de wereld van de Citroën C3 Aircross SUV.

Deze duurzame, op maat gemaakte mat is zeer nuttig voor het behoud van de bekleding van 
de kofferbakvloer, als u vaak voorwerpen vervoert achterin uw Citroën C3 Aircross SUV.

Citroëns verwijderbare trekhaak zonder gereedschap, geproduceerd, 
getest en comform aan de Europese regelgeving en onze specificaties, 
laat een snelle installatie toe. Het interfereert niet met het parkeer-
systeem achteraan en past in het design van de Citroën C3 Aircross SUV. 
Het is gevalideerd door onze ingenieurs om uw veiligheid te garanderen.

3
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TRANSPORT

4
De fietsendrager op de trekhaak vermindert de windbelasting in vergelijking met een dakbelading, waardoor het brandstofverbruik 
wordt beperkt. Hij past op de meeste frames en het platte opvouwen is slim bedacht (hij past in de bagageruimte).
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1. Overtrek hoes
2. Naaldgetekend tapijtset
3. Gevormde tapijtset
4. Fluwelen tapijtset
5. Overtrek voor achterbank
6. Spatlappen set

BESCHERMING
Voor een lange levensduur van uw Citroën C3 Aircross SUV, 

hebben we en reeks binnen- en buitenbeschermingen 
ontworpen waarvan de stijl perfect past met die van 

het voertuig. Gevalideerd door onze ingenieurs 
voor hun stevigheid en lange levensduur, 

beschermen ze de meest blootgestelde 
oppervlakken tegen beschadiging 

en slijtage na verloop van tijd.

Deze op maat ontworpen hoes van hoge kwaliteit en ververvaardigd uit ademend materiaal, 
beschermt de carrosserie van uw Citroën C3 Aircross SUV tegen stof en vuil. 

Praktisch, hij kan in de wasmachine worden gewassen en opgevouwen in zijn opbergtas.

BESCHERMING12
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Behoud het uiterlijk en de bekleding van uw achterbank met deze hoes. U zal zonder 
zorgen allerlei reizigers kunnen vervoeren ! Perfect aangepast voor huisdieren, 
gemakkelijk geplaatst en afneembaar, kan op 30° gewassen en opgeborgen worden 
zonder ruimte in beslag te nemen.

Deze stevige tapijtmatten voorkomen slijtage van de vloerbekleding 
van de Citroën C3 Aircross SUV. De bestuurdersmat is uitgerust 
met een hielkussentje, voor een langere levensduur.

Deze set van duurzame op maat gemaakte matten volgt de vorm van de 
vloer van de Citroën C3 Aircross SUV voor een opimale bescherming. 
Ze zijn bestand tegen intensief gebruik en kunnen worden onderhouden  
met een spons of stofzuiger.

De elegante velours tapijten met hun nubuck-achtige look, zorgen 
voor een vleugje extra comfort en stijl aan de binnenruimte van 
de Citroën C3 Aircross SUV.

De onderkant van de Citroën C3 Aircross SUV zal worden beschermd door deze set 
spatlappen, die efficiëntie en esthetiek combineren. Op maat gemaakt en eenvoudig 
te installeren, voorkomen ze water, modder of andere spatten. Een geoptimaliseerd 

bevestigingsprocedé garandeert een stevige hechting. 

6
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MULTIMEDIA 

2

Met deze universele houder, uitgerust met NFC-technologie, kunt u uw favoriete apps direct op uw smartphone 
bereiken. Bevestigd op de voorruit of het dashboard door zuignap of adhesief, kan het 360° georiënteerd 
worden. De luxe afwerking met zijn zorgvuldig ontwerp (rubber touch, insert aluminium) is perfect 
geschikt voor het universum van de Citroën C3 Aircross SUV.

Parkeren zonder angst. Het originele inbraakalarm met afstandsbediening biedt volumetrische en perimetrische bescherming voor de deuren, de kofferruimte en de motorkap. 
Hij wordt automatisch geactiveerd wanneer de deuren op slot zijn en reageert op elke poging om de Citroën C3 Aircross SUV te openen.

Deze praktische magnetische houder wordt op de luchtroosters of het dashboard geplaatst. 
Hij houdt veilig toestellen tot 400g vast (GPS, mini-tablet...).
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Ze zijn zo praktisch !
Van de magnetische smartphonehouder
tot de LED looplamp, de multimedia 
accessoires maken het leven aan 
boord van de Citroën C3 Aircross SUV 
eenvoudiger en aangenamer. 
Deze ergonomische en zeer technische 
voorwerpen, geselecteerd door onze 
ingenieurs bieden gegarandeerde 
compatibiliteit met de connectiviteit van 
uw voertuig.

1. Alarm anti-inbraak
2. Smartphone-houder
3. Tetrax Xway
4. LED lamp

Parkeren zonder angst. Het originele inbraakalarm met afstandsbediening biedt volumetrische en perimetrische bescherming voor de deuren, de kofferruimte en de motorkap. 
Hij wordt automatisch geactiveerd wanneer de deuren op slot zijn en reageert op elke poging om de Citroën C3 Aircross SUV te openen.

Deze praktische magnetische houder wordt op de luchtroosters of het dashboard geplaatst. 
Hij houdt veilig toestellen tot 400g vast (GPS, mini-tablet...).

De Citroën LED looplamp, met zijn 30 cm flexibele multidirectionele arm. Dankzij de anti-verblindingsstraal 
kan de voorste passagier hem gebruiken zonder de bestuurder te storen. Het is zowel nuttig bij het lezen 
als bij het zoeken naar een voorwerp.

1
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OM HET GAMMA CITROËN-ACCESSOIRES TE ONTDEKKEN
Log in op https://accessoires.citroen.be/of www.citroen.be. M
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