
EREDETI GYÁRI UTASTÉRI ÉS CSOMAGTÉR SZŐNYEGEK CITROËN MODELLEKHEZ AKCIÓS ÁRON

Modell kompatibilitás Citroën gyári szőnyegek - termék jellemzők Szett tartalma Cikkszám
Bruttó ügyfél 

listaár
Akciós bruttó 

ügyfélár *

C3 5 AJTÓS LIMUZIN
C3 világszínű hímzett logoval díszített, fekete mistrál színű, 
formára vágott csomagtartó szőnyeg.

csomagtér 1616898680 8 410 Ft 7 570 Ft

C3 5 AJTÓS LIMUZIN
A vezető oldalon C3 logoval díszített fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus padlószőnyeg szett (első + hátsó) kettős csúszásgátló 
borítással, rögzítőelemmel , és vezető oldali sarokalátéttel .

2 első + 2 hátsó 1616875680 21 370 Ft 19 240 Ft

C3 5 AJTÓS LIMUZIN
A vezető oldalon C3 logoval díszített, fekete, formatervezett 
gumiszőnyeg szett (első és hátsó), kettős csúszás elleni biztonsággal, 
csapos rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első + 2 hátsó 1616784980 21 370 Ft 19 240 Ft

C3 5 AJTÓS LIMUZIN
A vezető oldalon C3 logoval díszített, fekete, formatervezett első 
gumiszőnyeg szett, kettős csúszás elleni biztonsággal, csapos 
rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első 1616785180 15 080 Ft 13 580 Ft

C3 5 AJTÓS LIMUZIN

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött padlószőnyeg szett (első és hátsó) granulált alsó 
réteggel, hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első + 2 hátsó 16168829ZD 12 390 Ft 11 160 Ft

C3 5 AJTÓS LIMUZIN

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött ,első padlószőnyeg szett granulált alsó réteggel, 
hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és rögzítőrendszerrel, a 
vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első 16168831ZD 9 290 Ft 8 370 Ft

C3 5 AJTÓS LIMUZIN
Hímzett C3 logoval díszített, fekete velúr padlószőnyegszett (első és 
hátsó), nubuck típusú szegéllyel, kettős csúszásgátlóval: alsó 
borítással és rögzítőrendszerrel, vezető oldali sarokalátéttel

2 első + 2 hátsó 1616875880 20 940 Ft 18 850 Ft

C3 5 AJTÓS VÁLLALATI HASZONGÉPJÁRMŰ
A vezető oldalon C3 logoval díszített, fekete, formatervezett első 
gumiszőnyeg szett, kettős csúszás elleni biztonsággal, csapos 
rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első 1616785180 15 080 Ft 13 580 Ft

C3 5 AJTÓS VÁLLALATI HASZONGÉPJÁRMŰ

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött ,első padlószőnyeg szett granulált alsó réteggel, 
hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és rögzítőrendszerrel, a 
vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első 16168831ZD 9 290 Ft 8 370 Ft

C3 M1-N1 VEGYES KAROSSZÉRIA
C3 világszínű hímzett logoval díszített, fekete mistrál színű, 
formára vágott csomagtartó szőnyeg.

csomagtér 1616898680 8 410 Ft 7 570 Ft

C3 M1-N1 VEGYES KAROSSZÉRIA
A vezető oldalon C3 logoval díszített fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus padlószőnyeg szett (első + hátsó) kettős csúszásgátló 
borítással, rögzítőelemmel , és vezető oldali sarokalátéttel .

2 első + 2 hátsó 1616875680 21 370 Ft 19 240 Ft

C3 M1-N1 VEGYES KAROSSZÉRIA
A vezető oldalon C3 logoval díszített, fekete, formatervezett 
gumiszőnyeg szett (első és hátsó), kettős csúszás elleni biztonsággal, 
csapos rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első + 2 hátsó 1616784980 21 370 Ft 19 240 Ft

C3 M1-N1 VEGYES KAROSSZÉRIA
A vezető oldalon C3 logoval díszített, fekete, formatervezett első 
gumiszőnyeg szett, kettős csúszás elleni biztonsággal, csapos 
rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első 1616785180 15 080 Ft 13 580 Ft

C3 M1-N1 VEGYES KAROSSZÉRIA

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött padlószőnyeg szett (első és hátsó) granulált alsó 
réteggel, hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első + 2 hátsó 16168829ZD 12 390 Ft 11 160 Ft

C3 M1-N1 VEGYES KAROSSZÉRIA

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött ,első padlószőnyeg szett granulált alsó réteggel, 
hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és rögzítőrendszerrel, a 
vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első 16168831ZD 9 290 Ft 8 370 Ft

C3 M1-N1 VEGYES KAROSSZÉRIA
Hímzett C3 logoval díszített, fekete velúr padlószőnyegszett (első és 
hátsó), nubuck típusú szegéllyel, kettős csúszásgátlóval: alsó 
borítással és rögzítőrendszerrel, vezető oldali sarokalátéttel

2 első + 2 hátsó 1616875880 20 940 Ft 18 850 Ft

*Az árlista tájékoztató jellegű, nem képezi szerződés alapját. Az árak más akcióval, ajánlattal, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem összevonhatók. Az akció 2021. augusztus 30-tól- szeptember 30-ig érvényes a készlet erejéig 
és/vagy visszavonásig a magyarországi hivatalos Citroën márkaszervizekben . Az akció minden CAI Kft. által forgalmazott eredeti gyári szőnyegre érvényes. Amennyiben az Ön által keresett modellhez nem talál ajánlatot az árlistában, 
kérjük forduljon márkaszervizeinkhez! Az árlista árai 10 Ft-ra kerekítettek. Rendelés előtt kérjük ellenőriztesse  márkaszervizben a rendelkezésre állást, a cikkszám tartalmát és jellemzőit, valamint a járműkompatibilitást!! A változtatás 
jogát fenntartjuk.  

AKCIÓS AJÁNLATAINK 15% KEDVEZMÉNNYEL
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*Az árlista tájékoztató jellegű, nem képezi szerződés alapját. Az árak más akcióval, ajánlattal, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem összevonhatók. Az akció 2021. augusztus 30-tól- szeptember 30-ig érvényes a készlet erejéig 
és/vagy visszavonásig a magyarországi hivatalos Citroën márkaszervizekben . Az akció minden CAI Kft. által forgalmazott eredeti gyári szőnyegre érvényes. Amennyiben az Ön által keresett modellhez nem talál ajánlatot az árlistában, 
kérjük forduljon márkaszervizeinkhez! Az árlista árai 10 Ft-ra kerekítettek. Rendelés előtt kérjük ellenőriztesse  márkaszervizben a rendelkezésre állást, a cikkszám tartalmát és jellemzőit, valamint a járműkompatibilitást!! A változtatás 
jogát fenntartjuk.  

AKCIÓS AJÁNLATAINK 15% KEDVEZMÉNNYEL

C3 AIRCROSS CSALÁDI LIMUZIN
C3 Aircross világos színű hímzett logoval díszített, fekete mistrál 
színű, tűzött, formára vágott padlószőnyeg, rögzítőelemekkel.

csomagtér 1618000080 8 410 Ft 7 570 Ft

C3 AIRCROSS CSALÁDI LIMUZIN

A vezető oldalon C3 Aircross logoval díszített fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus padlószőnyeg szett (első + hátsó) dilours anyagú tűzött 
moketta anyagból kettős csúszásgátló borítással, rögzítőelemmel , és 
vezető oldali sarokalátéttel .

2 első + 2 hátsó 1613994280 22 710 Ft 20 440 Ft

C3 AIRCROSS CSALÁDI LIMUZIN
A vezető oldalon C3 Aircross logoval díszített, fekete, formatervezett 
gumiszőnyeg szett (első és hátsó), kettős csúszás elleni biztonsággal, 
csapos rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első + 2 hátsó 1616766380 20 940 Ft 18 850 Ft

C3 AIRCROSS CSALÁDI LIMUZIN

A vezető oldalon szürke hímzett C3 Aircross logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött padlószőnyeg szett (első és hátsó) granulált alsó 
réteggel, hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első + 2 hátsó 1613972880 12 390 Ft 11 160 Ft

C3 AIRCROSS CSALÁDI LIMUZIN
Hímzett C3 Aircross logoval díszített, fekete velúr padlószőnyegszett 
(első és hátsó), nubuck típusú szegéllyel, kettős csúszásgátlóval: alsó 
borítással és rögzítőrendszerrel, vezető oldali sarokalátéttel

2 első + 2 hátsó 1616766180 20 940 Ft 18 850 Ft

C4 / C4 5 AJTÓS LIMUZIN
Citroën logoval díszített, fekete, megfordítható csomagtéri 
padlószőnyeg dilour moketta anyagból, hímzett szegéllyel, 
rögzítőelemekkel

csomagtér 9464FH 14 790 Ft 13 320 Ft

C4 / C4 5 AJTÓS LIMUZIN

A vezető oldalon C4 logoval díszített fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus padlószőnyeg szett (első + hátsó) dilours anyagú tűzött 
moketta anyagból kettős csúszásgátló borítással, rögzítőelemmel , és 
vezető oldali sarokalátéttel .

2 első + 2 hátsó 1609071580 28 190 Ft 25 380 Ft

C4 / C4 5 AJTÓS LIMUZIN
A vezető oldalon C4 logoval díszített, fekete, formatervezett 
gumiszőnyeg szett (első és hátsó), kettős csúszás elleni biztonsággal, 
csapos rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első + 2 hátsó 1609350680 22 370 Ft 20 140 Ft

C4 / C4 5 AJTÓS LIMUZIN

C4 logoval díszített, formázott, szürke antracitt színű, szegett, tűzött 
moketta autószőnyeg készlet (első és hátsó). Vezetőoldalon 
sarokalátéttel, valamint kettős biztonsággal: elcsúszás elleni 
biztonsággal, és rögzítő csappal.

2 első + 2 hátsó 9464FJ 13 360 Ft 12 030 Ft

C4 / C4 5 AJTÓS LIMUZIN

C4 logoval díszített, formázott, szürke antracitt színű, szegett, tűzött 
moketta - első autószőnyeg szett. Vezetőoldalon sarokalátéttel, 
valamint kettős biztonsággal: elcsúszás elleni biztonsággal, és rögzítő 
csappal.

2 első 1626259980 9 630 Ft 8 670 Ft

C4 / C4 5 AJTÓS LIMUZIN
Hímzett C4 logoval díszített, fekete velúr padlószőnyegszett (első és 
hátsó), nubuck típusú szegéllyel, kettős csúszásgátlóval: alsó 
borítással és rögzítőrendszerrel, vezető oldali sarokalátéttel

2 első + 2 hátsó 9464FN 22 190 Ft 19 980 Ft

C4 CACTUS 5 AJTÓS LIMUZIN
C4 Cactus  hímzett logoval díszített, fekete mistrál színű, 
formára vágott dilour, hurkolt csomagtér szőnyeg.

csomagtér 1611080180 8 020 Ft 7 220 Ft

C4 CACTUS 5 AJTÓS LIMUZIN

A vezető oldalon C4 Cactus logoval díszített fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus padlószőnyeg szett (első + hátsó) fekete dilours anyagú 
tűzött moketta anyagból, feket színű textil szegélyvédő szalaggal és 
kettős csúszásgátló borítással, rögzítőelemmel , és vezető oldali 
sarokalátéttel .

2 első + 2 hátsó 1611118080 24 710 Ft 22 240 Ft

C4 CACTUS 5 AJTÓS LIMUZIN

A vezető oldalon C4 Cactus logoval díszített, fekete, formatervezett 
első gumiszőnyeg szett (első és hátsó), kettős csúszás elleni 
biztonsággal, csapos rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű 
kialakítással.

2 első + 2 hátsó 1611077180 22 190 Ft 19 980 Ft

C4 CACTUS 5 AJTÓS LIMUZIN

A vezető oldalon világosszürkével hímzett C4 Cactus logoval díszített, 
fekete mistral színű, tűzött padlószőnyeg szett (első és hátsó) granulált 
alsó réteggel, hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első + 2 hátsó 1611102680 12 740 Ft 11 470 Ft
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*Az árlista tájékoztató jellegű, nem képezi szerződés alapját. Az árak más akcióval, ajánlattal, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem összevonhatók. Az akció 2021. augusztus 30-tól- szeptember 30-ig érvényes a készlet erejéig 
és/vagy visszavonásig a magyarországi hivatalos Citroën márkaszervizekben . Az akció minden CAI Kft. által forgalmazott eredeti gyári szőnyegre érvényes. Amennyiben az Ön által keresett modellhez nem talál ajánlatot az árlistában, 
kérjük forduljon márkaszervizeinkhez! Az árlista árai 10 Ft-ra kerekítettek. Rendelés előtt kérjük ellenőriztesse  márkaszervizben a rendelkezésre állást, a cikkszám tartalmát és jellemzőit, valamint a járműkompatibilitást!! A változtatás 
jogát fenntartjuk.  

AKCIÓS AJÁNLATAINK 15% KEDVEZMÉNNYEL

C4 CACTUS 5 AJTÓS LIMUZIN

A vezető oldalon világosszürkével hímzett C4 Cactus logoval díszített, 
fekete mistral színű, tűzött - első padlószőnyeg szett  granulált alsó 
réteggel, hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első 1626260180 9 630 Ft 8 670 Ft

C4 CACTUS 5 AJTÓS LIMUZIN

Hímzett C4 Cactus logoval díszített, fekete taft velúr 
padlószőnyegszett (első és hátsó), fekete nubuck típusú szegéllyel, 
kettős csúszásgátlóval: alsó borítással és rögzítőrendszerrel, vezető 
oldali sarokalátéttel. Code Theme sorozat.

2 első + 2 hátsó 1611729380 27 320 Ft 24 590 Ft

C4 CACTUS 5 AJTÓS LIMUZIN

Hímzett C4 Cactus logoval díszített, fekete taft velúr - első 
padlószőnyegszett, fekete nubuck típusú szegéllyel, kettős 
csúszásgátlóval: alsó borítással és rögzítőrendszerrel, vezető oldali 
sarokalátéttel. 

2 első 1611080280 22 190 Ft 19 980 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER CSALÁDI LIMUZIN

Fekete hímzett Citroën logoval díszített, fekete csomagtéri 
padlószőnyeg dilour moketta anyagból, hímzett szegéllyel, 
rögzítőelemekkel, és alsó granulált bevonattal. (csak magas 
padlólemezzel kompatibilis)

csomagtér 1637822680 10 000 Ft 9 000 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER CSALÁDI LIMUZIN

Fekete hímzett Citroën logoval díszített, fekete csomagtéri 
padlószőnyeg dilour moketta anyagból, hímzett szegéllyel, 
rögzítőelemekkel, és alsó granulált bevonattal. (csak alacsony 
padlólemezzel kompatibilis)

csomagtér 1637822480 10 000 Ft 9 000 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER CSALÁDI LIMUZIN

A vezető oldalon Citroën logoval díszített fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus padlószőnyeg szett (2 első + 1 egyrészes hátsó) dilours 
anyagú tűzött moketta anyagból kettős csúszásgátló borítással, 
rögzítőelemmel , és vezető oldali sarokalátéttel . 

2 első + 1 egyrészes hátsó 1637821880 26 340 Ft 23 710 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER CSALÁDI LIMUZIN

A vezető oldalon Citroën logoval díszített, fekete, formatervezett 
gumiszőnyeg szett (2 első és 1 egyrészes hátsó), kettős csúszás elleni 
biztonsággal, csapos rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű 
kialakítással.

2 első + 1 egyrészes hátsó 1637821480 23 240 Ft 20 920 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER CSALÁDI LIMUZIN

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött padlószőnyeg szett (2 első és 1 egyrészes hátsó) 
granulált alsó réteggel, hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első + 1 egyrészes hátsó 1637819180 13 570 Ft 12 220 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER CSALÁDI LIMUZIN

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött első padlószőnyeg szett  granulált alsó réteggel, 
hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és rögzítőrendszerrel, a 
vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első 1637819580 9 850 Ft 8 870 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER CSALÁDI LIMUZIN

Hímzett Citroën logoval díszített, fekete velúr padlószőnyegszett (2 
első és 1 egyrészes hátsó), nubuck típusú szegéllyel, kettős 
csúszásgátlóval: alsó borítással és rögzítőrendszerrel, vezető oldali 
sarokalátéttel

2 első + 1 egyrészes hátsó 1637822080 23 240 Ft 20 920 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER CSALÁDI LIMUZIN

Hímzett C4 Picasso logoval díszített, fekete velúr padlószőnyegszett 
(2 első és 1 egyrészes hátsó), nubuck típusú szegéllyel, kettős 
csúszásgátlóval: alsó borítással és rögzítőrendszerrel, vezető oldali 
sarokalátéttel

2 első + 1 egyrészes hátsó 1609371380 23 240 Ft 20 920 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER KOMBI SZABADIDŐAUTÓ

Citroën logoval díszített, fekete, megfordítható csomagtéri 
padlószőnyeg dilour moketta anyagból, hímzett szegéllyel, 
rögzítőelemekkel. Másik oldala gumi bevonattal ellátott. 
Összehajtható, így a 3. üléssorral is használható.

megfordítható 
csomagtér

1637822580 14 360 Ft 12 930 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER KOMBI SZABADIDŐAUTÓ

C4 Picasso logoval díszített, fekete, megfordítható csomagtéri 
padlószőnyeg dilour moketta anyagból, hímzett szegéllyel, 
rögzítőelemekkel. Másik oldala gumi bevonattal ellátott. 
Összehajtható, így a 3. üléssorral is használható.

3. üléssor 1609373480 14 790 Ft 13 320 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER KOMBI SZABADIDŐAUTÓ

A vezető oldalon Citroën logoval díszített fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus padlószőnyeg szett (2 első + 1 egyrészes hátsó) dilours 
anyagú tűzött moketta anyagból kettős csúszásgátló borítással, 
rögzítőelemmel , és vezető oldali sarokalátéttel .

2 első + 1 egyrészes hátsó 1637821980 22 720 Ft 20 450 Ft
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Modell kompatibilitás Citroën gyári szőnyegek - termék jellemzők Szett tartalma Cikkszám
Bruttó ügyfél 

listaár
Akciós bruttó 

ügyfélár *

*Az árlista tájékoztató jellegű, nem képezi szerződés alapját. Az árak más akcióval, ajánlattal, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem összevonhatók. Az akció 2021. augusztus 30-tól- szeptember 30-ig érvényes a készlet erejéig 
és/vagy visszavonásig a magyarországi hivatalos Citroën márkaszervizekben . Az akció minden CAI Kft. által forgalmazott eredeti gyári szőnyegre érvényes. Amennyiben az Ön által keresett modellhez nem talál ajánlatot az árlistában, 
kérjük forduljon márkaszervizeinkhez! Az árlista árai 10 Ft-ra kerekítettek. Rendelés előtt kérjük ellenőriztesse  márkaszervizben a rendelkezésre állást, a cikkszám tartalmát és jellemzőit, valamint a járműkompatibilitást!! A változtatás 
jogát fenntartjuk.  

AKCIÓS AJÁNLATAINK 15% KEDVEZMÉNNYEL

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER KOMBI SZABADIDŐAUTÓ

A vezető oldalon Citroën logoval díszített, fekete, formatervezett 
gumiszőnyeg szett (2 első és 1 egyrészes hátsó), kettős csúszás elleni 
biztonsággal, csapos rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű 
kialakítással.

2 első + 1 egyrészes hátsó 1637821680 23 240 Ft 20 920 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER KOMBI SZABADIDŐAUTÓ

A vezető oldalon hímzett Citroën logoval díszített, fekete mistral 
színű, tűzött padlószőnyeg szett (2 első és 1 egyrészes hátsó) 
granulált alsó réteggel, hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első + 1 egyrészes hátsó 1637819380 12 840 Ft 11 560 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER KOMBI SZABADIDŐAUTÓ

A vezető oldalon hímzett Citroën logoval díszített, fekete mistral 
színű, tűzött - első padlószőnyeg szett  granulált alsó réteggel, 
hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és rögzítőrendszerrel, a 
vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első 1637819580 9 850 Ft 8 870 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER KOMBI SZABADIDŐAUTÓ
Feket mistrál színű,  3. üléssori egyrészes tűzött és szegett 
padlószőnyeg, tépőzáras tapadórögzítéssel.

3. üléssor 1609379280 6 410 Ft 5 770 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER KOMBI SZABADIDŐAUTÓ
Hímzett Citroën logoval díszített, fekete taft velúr padlószőnyegszett 
(2 első és 1 egyrészes hátsó), fekete nubuck típusú szegéllyel, kettős 
csúszásgátlóval: alsó borítással és rögzítőrendszerrel.

2 első + 1 egyrészes hátsó 1637822280 23 240 Ft 20 920 Ft

C4 PICASSO / C4 SPACETOURER KOMBI SZABADIDŐAUTÓ
Feket mistrál színű,  3. üléssori egyrészes velúr taft tűzött 
padlószőnyeg Nubuck szegéllyel, tépőzáras tapadórögzítéssel.

3. üléssor 1609372380 8 410 Ft 7 570 Ft

C5 KOMBI 5 AJTÓS

A vezető oldalon szürke hímzett C5 logoval díszített, fomázott 3 
dimenziós ergonomikus padlószőnyeg szett (első + hátsó) dilours 
anyagú tűzött moketta anyagból kettős csúszásgátló borítással, 
rögzítőelemmel , és vezető oldali sarokalátéttel .

2 első + 2 hátsó 9464Y7 29 920 Ft 26 930 Ft

C5 KOMBI 5 AJTÓS
A vezető oldalon C5 logoval díszített, fekete, formatervezett 
gumiszőnyeg szett (első és hátsó), kettős csúszás elleni biztonsággal, 
csapos rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első + 2 hátsó 1609350780 19 530 Ft 17 580 Ft

C5 KOMBI 5 AJTÓS

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete  
színű, tűzött  padlószőnyeg (első és hátsó) szett , hímzett szegéllyel, 
csúszásgátló borítással és rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon 
sarokalátéttel.

első és hátsó 9464Y9 14 360 Ft 12 930 Ft

C5 KOMBI 5 AJTÓS

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete  
színű, tűzött első  padlószőnyeg  szett , hímzett szegéllyel, 
csúszásgátló borítással és rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon 
sarokalátéttel.

2 első 1626260580 9 980 Ft 8 990 Ft

C5 KOMBI 5 AJTÓS
Hímzett C5 logoval díszített, fekete velúr padlószőnyegszett (2 első és 
1 hátsó), nubuck típusú szegéllyel, kettős csúszásgátlóval: alsó 
borítással és rögzítőrendszerrel, vezető oldali sarokalátéttel

2 első + 1 hátsó 9464CP 28 190 Ft 25 380 Ft

C5 4 AJTÓS LIMUZIN

A vezető oldalon C5 logoval díszített fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus padlószőnyeg szett (első + hátsó) dilours anyagú 
tűzött moketta anyagból kettős csúszásgátló borítással, 
rögzítőelemmel , és vezető oldali sarokalátéttel .

2 első + 2 hátsó 9464Y7 29 920 Ft 26 930 Ft

C5 4 AJTÓS LIMUZIN
A vezető oldalon C5 logoval díszített, fekete, formatervezett 
gumiszőnyeg szett (első és hátsó), kettős csúszás elleni biztonsággal, 
csapos rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első + 2 hátsó 1609350780 19 530 Ft 17 580 Ft

C5 4 AJTÓS LIMUZIN

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött padlószőnyeg szett (első és hátsó) granulált alsó 
réteggel, hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon sarokalátéttel. Surfing modell.

első + hátsó 9464Y9 14 360 Ft 12 930 Ft

C5 4 AJTÓS LIMUZIN
A vezető oldalon szürke hímzett C5 logoval díszített, fekete hurkolt, 
első padlószőnyeg szett fekete szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első 1626260580 9 980 Ft 8 990 Ft



EREDETI GYÁRI UTASTÉRI ÉS CSOMAGTÉR SZŐNYEGEK CITROËN MODELLEKHEZ AKCIÓS ÁRON

Modell kompatibilitás Citroën gyári szőnyegek - termék jellemzők Szett tartalma Cikkszám
Bruttó ügyfél 

listaár
Akciós bruttó 

ügyfélár *

*Az árlista tájékoztató jellegű, nem képezi szerződés alapját. Az árak más akcióval, ajánlattal, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem összevonhatók. Az akció 2021. augusztus 30-tól- szeptember 30-ig érvényes a készlet erejéig 
és/vagy visszavonásig a magyarországi hivatalos Citroën márkaszervizekben . Az akció minden CAI Kft. által forgalmazott eredeti gyári szőnyegre érvényes. Amennyiben az Ön által keresett modellhez nem talál ajánlatot az árlistában, 
kérjük forduljon márkaszervizeinkhez! Az árlista árai 10 Ft-ra kerekítettek. Rendelés előtt kérjük ellenőriztesse  márkaszervizben a rendelkezésre állást, a cikkszám tartalmát és jellemzőit, valamint a járműkompatibilitást!! A változtatás 
jogát fenntartjuk.  

AKCIÓS AJÁNLATAINK 15% KEDVEZMÉNNYEL

C5 4 AJTÓS LIMUZIN
A vezető oldalon szürke hímzett C5 logoval díszített, fekete velúr 
padlószőnyeg szett fekete mistral szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel.

2 első + 1 hátsó 9464CP 28 190 Ft 25 380 Ft

BERLINGO VP CSALÁDI LIMUZIN / BERLINGO KOMBI SZABADIDŐAUTÓ

A vezető oldalon Citroën logoval díszített, fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus, fekete színű padlószőnyeg szett dilours anyagú 
tűzött moketta anyagból csúszásgátló alsó borítással és rögzítő 
elemmel , és vezető oldali sarokalátéttel  (első + hátsó) 

2 első + 2 hátsó 1627798780 21 710 Ft 19 540 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ

A vezető oldalon Citroën logoval díszített, fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus, fekete színű padlószőnyeg szett dilours anyagú 
tűzött moketta anyagból csúszásgátló alsó borítással és rögzítő 
elemmel , és vezető oldali sarokalátéttel  (első + hátsó) 

2 első + 2 hátsó 1660740980 19 970 Ft 17 980 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ

A vezető oldalon Citroën logoval díszített, fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus,  fekete színű első padlószőnyeg szett dilours anyagú 
tűzött moketta anyagból csúszásgátló alsó borítással és rögzítő 
elemmel , és vezető oldali sarokalátéttel  (első ) 

2 első 1627798980 16 700 Ft 15 030 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ

A vezető oldalon Citroën logoval díszített, fomázott 3 dimenziós 
ergonomikus,  fekete színű első padlószőnyeg szett dilours anyagú 
tűzött moketta anyagból csúszásgátló alsó borítással és rögzítő 
elemmel , és vezető oldali sarokalátéttel  (első ) 

2 első + 2 hátsó 1660741180 13 830 Ft 12 450 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ
A vezető oldalon Citroën logoval díszített, fekete, formatervezett 
gumiszőnyeg szett (első és hátsó), kettős csúszás elleni biztonsággal, 
csapos rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első + 2 hátsó 1627795880 22 190 Ft 19 980 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ
A vezető oldalon Citroën logoval díszített, fekete, formatervezett 
gumiszőnyeg szett (első és hátsó), kettős csúszás elleni biztonsággal, 
csapos rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első + 2 hátsó 1660741480 21 520 Ft 19 370 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ
A vezető oldalon Citroën logoval díszített, fekete, formatervezett első 
gumiszőnyeg szett, kettős csúszás elleni biztonsággal, csapos 
rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első 1660741880 15 380 Ft 13 850 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ
A vezető oldalon Citroën logoval díszített, fekete, formatervezett első 
gumiszőnyeg szett, kettős csúszás elleni biztonsággal, csapos 
rögzítéssel. Magasabb peremű, tálca szerű kialakítással.

2 első 1627796280 15 980 Ft 14 390 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ
Tűzött polipropilén anyagból készült első és hátsó padlószőnyegből és 
granulált alsó rétegből álló szőnyegkészlet.

2 első + 2 hátsó 1660740280 11 370 Ft 10 240 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött padlószőnyeg szett (első és hátsó) granulált alsó 
réteggel, hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első + 2 hátsó 1628558680 12 390 Ft 11 160 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött padlószőnyeg szett (első és hátsó) latex alsó 
réteggel, hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és 
rögzítőrendszerrel, a vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első + 2 hátsó 1660740680 9 230 Ft 8 310 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ

A vezető oldalon szürke hímzett Citroën logoval díszített, fekete 
mistral színű, tűzött első padlószőnyeg szett latex alsó réteggel, 
hímzett szegéllyel, csúszásgátló borítással és rögzítőrendszerrel, a 
vezető oldalon sarokalátéttel.

2 első 1628559180 9 500 Ft 8 550 Ft

BERLINGO VP KOMPI SZABADIDŐAUTÓ
Mistrál fekete színű,egyrészes, tűzött 3. padlószőnyeg sor, azonos 
árnyalatű szegéssel, méretre alakítva.

3 üléssor 1628558880 8 020 Ft 7 220 Ft


