
TARTOZÉKOK

ÚJ SUV 
CITROËN C3 AIRCROSS

A kiadvány tájékoztató jellegű, 
és szerepelhetnek benne olyan járműtartozékok is,
melyeket a Citroën jelenleg Magyarországon nem forgalmaz.
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A Citroën az Ön igényeivel összhangban tartós és praktikus tartozékok 
komplett választékát kínálja Citroën C3 Aircross SUV gépkocsijához. 
Kiváló minőségű, esztétikus tartozékainkat tervezőmérnökeink úgy 
alkották meg, hogy kompatibilitás, tartósság és biztonság tekintetében 
a legszigorúbb előírásoknak is megfeleljenek. Kivétel nélkül könnyen 
beszerelhetők és kezelhetők, de ha a szereléssel kapcsolatban bővebb 
információra vagy segítségre van szüksége, szervizeink szívesen állnak 
a rendelkezésére.

*Kényelem

EREDETI
ALKATRÉSZEK
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COMFORT*

A Komfort* tartozékoknak köszönhetően mindenki – 
a legkisebbektől a felnőttekig, a kisállatokat is beleértve 
– a legnagyobb kényelemben utazhat. Ha egy tartozék 
beszerelésével kapcsolatban bővebb információra vagy 
segítségre van szüksége, forduljon márkaszervizeinkhez.
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1. Napfényvédők az oldalablakokra és a hátsó szélvédőre 
2. Gyermekülés
3. Illatosító
4. Fejtámlára rögzített vállfa
5. Légterelők

COMFORT*

*Kényelem

A CITROËN C3 Aircross SUV-hoz kínált ízléses és könnyen kezelhető napfényvédők teljesen elfedik az oldalablakokat és a hátsó szélvédőt. 
Védenek a túl erős napsugárzástól, de közben nem akadályozzák a kilátást.

A szellőzőrendszerbe beépített illatosító a különböző illatok révén 
kellemes, ellazult légkört biztosít a Citroën C3 Aircross SUV 
belterében.

Az első ülések fejtámláira rögzíthető diszkrét és stílusos vállfa 
jóvoltából nem gyűrődnek össze a ruhái.

A Citroën jelzéssel ellátott elegáns első légterelők szabályozott légáramlást 
biztosítanak. A gépjármű aerodinamikai jellemzőit így lehúzott ablakok 
mellett is élvezheti.

Ebben a 3 ISOFIX rögzítővel ellátott, rendkívül könnyen kezelhető gyerekülésben a legkisebbek is 
tökéletes biztonságban lesznek a hátsó ülésen.
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COMFORT*

ÉS BIZTONSÁG

COMFORT*
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*Kényelem

Ez a széles körűen használható poroltó készülék megfelel 
a 3 legfontosabb tűzosztály kritériumainak. Nagy segítség, 
hogy szükség esetén azonnal kéznél van.

Kisállata és saját védelmében javasoljuk, hogy szereljen be utastéri 
elválasztó rácsot.  Az előre összeszerelt tartozék könnyen és gyorsan 
beszerelhető és a rendelkezésre álló helyhez igazítható.

A csomagrögzítő háló egy helyben tartja a Citroën C3 Aircross SUV hátsó 
részében elhelyezett magasabb tárgyakat.  Azzal, hogy megakadályozza, 
hogy a rakomány hirtelen fékezéskor előrecsússzon, az utasokat is védi.

A Citroën hóláncok és hózoknik kevés helyet foglalnak, és könnyű 
felhelyezni őket. Hóban és jégen tökéletes úttartást és meglepően jó 
meghajtást biztosítanak.

A parkolóradar hangjelzéssel  gyelmezteti az akadályokra, így parkoláskor és a parkolóhely elhagyásakor is nagy segítséget nyújt a manőverezésben. 
A Citroën C3 Aircross SUV lökhárítóiba stílusosan illeszkedő diszkrét érzékelők tökéletesen kompatibilisek a gépjármű elektronikájával.

1. Parkolóradar
2. Poroltó készülék
3. Utastéri elválasztó rács
4. Csomagrögzítő háló magas rakományok rögzítéséhez
5. Hóláncok és hózoknik
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A Citroën által kínált külső és belső szállítóeszközökkel a legkülönfélébb tárgyak szállítására nyílik 
lehetősége. Mindezt maximálisan biztonságos feltételek mellett.

2

SZÁLLÍTÁS

4

A Citroën strapabíró és gyorsan felszerelhető tetőboxaiban biztonságos helye 
lesz a táskáinak, bőröndjeinek és egyéb tárgyainak, és a gépkocsi belsejében 
is több hely marad. 

A sokoldalúan használható keresztirányú tetőrudaknak köszönhetően többféle 
szállítószerkezet rögzíthető Citroën C3 Aircross SUV gépkocsija tetejére. 
A tartozék védi a karosszériát a súrlódástól és a karcolásoktól. A tetőrudakat 
a City Crash Test norma alapján hitelesítették, és kiváló biztonsági jellemzőkkel 
rendelkeznek. 
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SZÁLLÍTÁS

1. Tetőrudakra szerelhető kerékpártartó
2. Síléc- és snowboardtartó
3. Merev tetőbox (félhosszú)
4. Keresztirányú tetőcsomagtartó rudak

1

Kedve támadt egy kis biciklitúrára? A Citroën által jóváhagyott, lopásgátlóval is felszerelt 
kerékpártartónak köszönhetően ez nem jelenthet problémát. A tetőrudakra percek alatt felszerelhető 
tartozékon egyesével kell rögzíteni a bicikliket.

A Citroën C3 Aircross SUV-hoz kínált áramvonalas síléc- és snowboardtartót könnyű 
felszerelni, és a nagy nyomógombnak köszönhetően kesztyűben is jól használható. 
Nem ér a karosszériához, így az nem sérülhet.
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1. Merev csomagtértálca
2. Szerszám nélkül leszerelhető vonóhorog
3. Csomagtéri padlószőnyeg
4. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó

SZÁLLÍTÁS

SZÁLLÍTÁS

4
A vonóhorogra szerelhető kerékpártartón a biciklik nincsenek úgy kitéve a szélnek, mint a tetőn, így az üzemanyag-fogyasztás is 
alacsonyabb. A tartozék a legtöbb kerékpárvázhoz megfelel, és összehajtva praktikusan elfér a csomagtartóban.

A különböző rakományok biztonságos szállítása érdekében használja a csúszásgátló 
bevonattal ellátott, vízálló merev csomagtértálcát. Behelyezésekor nincs szükség rögzítőkre, 
és hatékonyan védi a hátsó teret az ütközésektől és a szennyeződésektől. Méretre, színre és 
a felületére nézve úgy lett kialakítva, hogy tökéletesen illeszkedjen Citroën C3 Aircross SUV 
gépkocsijába.

A méretre készült strapabíró szőnyeg hatékonyan védi a csomagtartó padlóburkolatát, és 
jó szolgálatot tesz, ha gyakran szállít rakományt Citroën C3 Aircross SUV gépkocsijában.

A Citroën által kínált szerszám nélkül leszerelhető vonóhorog mindenben 
megfelel az európai szabályozásnak és a márka előírásainak. A gyorsan 
felszerelhető tartozék nem zavarja a hátsó parkolóradar működését, 
és harmonikusan illeszkedik a Citroën C3 Aircross SUV dizájnjába. 
A tartozékot biztonsága érdekében mérnökeink hitelesítették.

3
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Ha a hátsó üléspad kárpitozását ezzel a huzattal óvja, nem kell aggódnia az „utasok” 
miatt. A huzat tökéletesen megfelel a kisállatok szállításához: könnyen fel- és lehúzható, 
30 °C-on mosható, és ha nincs rá szükség, a zsákjában tárolható.

A strapabíró padlószőnyegeknek hála a Citroën C3 Aircross SUV 
padlóburkolata tökéletes védelmet élvez. Vezetőoldalon a szőnyeg 
a nagyobb élettartam érdekében sarokrögzítővel van ellátva.

Ezek a méretre készült erős szőnyegek tökéletesen követik a padló 
formáját, és így optimális védelmet nyújtanak. Az intenzív igénybevételt is 
jól viselik, és egy szivaccsal vagy porszívóval könnyen tisztán tarthatók.

Az elegáns nubukbőr szegéllyel díszített bársonyszőnyegek még 
kényelmesebbé és stílusosabbá varázsolják Citroën C3 Aircross SUV 
gépkocsija belterét.

Alul a Citroën C3 Aircross SUV karosszériájának védelméről ezek a hatékony és esztétikus 
sárfogók gondoskodnak. A méretre készült, könnyen felszerelhető kiegészítők hatékonyan 

védik járművét a felfröccsenő víztől és sártól, illetve az egyéb szennyeződésektől.
 A stabil tartást a speciális rögzítés biztosítja.
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1. Védőponyva
2. Hurkolt padlószőnyegszett
3. 3D szőnyegszett
4. Bársony szőnyegszett
5. Védőhuzat a hátsó üléspadra
6. Sárfogószett

VÉDELEM
Citroën C3 Aircross SUV gépkocsija hosszú élettartama 

érdekében a jármű stílusával összhangban külső és belső 
védelmi tartozékok egész palettáját fejlesztettük ki.

 A mérnökeink által jóváhagyott strapabíró és tartós 
kiegészítők hatékonyan védik a sérülésnek 

és az idő vasfogának leginkább 
kitett felületeket.

A lélegző anyagból készült, méretre szabott, igényes kiképzésű ponyva a portól és a szennyeződésektől védi 
Citroën C3 Aircross SUV gépkocsija karosszériáját. Mosógépben mosható, és összehajtva a zsákjában tárolható.
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MULTIMÉDIA 
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Hihetetlen, milyen praktikusak! 
A mágneses telefontartótól a hordozható 
LED-lámpáig a Citroën C3 Aircross SUV 
multimédiás tartozékai tagadhatatlanul 
egyszerűbbé és kellemesebbé teszik 
a mindennapi életet. Ezek a mérnökeink 
által gondosan kiválasztott ergonomikus 
és high-tech eszközök a kapcsolódási 
szolgáltatások tekintetében garantáltan 
kompatibilisek a gépjárművel.

1. Riasztó feltörésvédelemmel
2. Okostelefon-tartó
3. Tetrax Xway
4. LED-es lámpa

Az NFC technológiával ellátott univerzális tartóelemnek köszönhetően közvetlenül is hozzáférhet 
okostelefonja alkalmazásaihoz. A 360°-ban forgatható eszköz tapadókoronggal vagy egy öntapadós 
felülettel rögzíthető a szélvédőre vagy a műszerfalra. A luxus kivitelű stílusos kiegészítő (gumifelület 
alumíniumbetéttel) jól harmonizál a Citroën C3 Aircross SUV stílusvilágával.

Nem kell többé a parkoláskor aggódnia. A gyári távirányítóval vezérelhető riasztó a gépkocsi külső és belső védelmét 
(ajtók, csomagtartó és motorháztető) is ellátja. Az ajtók bezárásakor automatikusan bekapcsoló berendezés a behatolás legkisebb jelére is reagál. 

Ezt a rendkívül praktikus mágneses tartóeszközt a szellőzőkre vagy a műszerfalra lehet rögzíteni. 
400 grammig bármilyen eszközt biztonságosan elbír (GPS, minitablet stb.). 

A Citroën által kínált hordozható LED-lámpát a 30 cm hosszú, több irányba hajlítható szárának és 
vakításmentes fénynyalábjának köszönhetően az első utas a vezető zavarása nélkül tudja használni. 
Olvasáshoz és tárgyak kereséséhez egyaránt hasznos.
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A CITROËN TELJES TARTOZÉKKÍNÁLATÁNAK MEGISMERÉSÉHEZ
LÁTOGASSON EL A WWW.CITROËN.HU WEBOLDALRA.
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