
Doplnková výbava CITROËN :

Výhody výbavy «šitej na mieru»
Pri výbere doplnkov CITROËN máte záruku, že vozidlo vybavíte tým najlepším. 

Naše doplnky sú zvlášť vyvinuté pre každý model z vyrábaného radu, 

a to už pri navrhovaní samotného vozidla.

Tieto prvky výbavy spĺňajú nároky na bezpečnosť I na harmonické zladenie s vozidlom. 

Estetický vzhľad a pokojná myseľ... okrem toho sa na všetko vzťahuje záruka!

AUTOMOBILES CITROËN. 62 bd Victor Hugo 92208 Neuilly sur Seine Cedex. 

Société anonyme au capital de 1 400 000 000 F - RCS NANTERRE B 642 050 199

Predajné miesto CITROËN

DDOPLNKOVÁ VÝBAVA
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• Prispôsobenie

• Bezpečnosť

• Pohodlie a voľný čas

• Navigácia a komunikácia

• Štýl Citroën

• Butik



Niekoľko dobrých

nápadov,aby ste sa 

vo svojom vozidle

cítili ako doma...

DISKY
Disky CITROËN z ľahkej zliatiny sú

bezpečné a ich tvar ladí s líniou vášho

vozidla. Boli podrobené najprísnejším

testom, a to na deformáciu, odolnosť

farby, zloženie a únavu materiáu.

"Priťahujú" vozidlo ku ceste ale aj po-

hľady okoloidúcich.

NYLONOVÝ OZDOBNÝ

KRYT « QUADRA »

1 ks - priemer 15’’ kat. č. : 9406.42
Ostatné modely prekonzultujte

s predajcom.

5

ZÁSTERKY 

VO FARBE KAROSÉRIE

Sada 2 ks 

kat. č.: 9403.17

8

ZÁSTERKY «SABOT»

Sada - predné • kat. č. : 9403.25

Sada - zadné • kat. č. : 9403.26

9 ŠTANDARDNÉ

ZÁSTERKY

Sada - predné • kat. č. : 9403.42

Sada - zadné • kat. č. : 9403.39

10

OCHRANA PODBEHU KAROSÉRIE

Sedan (sada 4 ks) • kat. č. : 9400.36

Kupé (sada 2 ks) • kat. č. : 9400.35

6

(1) Táto sada môže byť doplnená o spodné krídlo.

(2) K dispozícii od novembra 2000.

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY

1 ks - priemer 15’’

kat. č. : ZC 9 863 124 U
Ostatné modely prekonzultujte

s predajcom.

7

VONKAJŠIE KĽUČKY

Sedan (sada 4 ks) • kat. č. : 9424.30

Kupé (sada 2 ks) • kat. č.: 9424.31

3

ZADNÝ SPOJLER

kat. č.: 9400.40

2

SADA PLASTOVÝCH ČASTÍ

VO FARBE KAROSÉRIE [1] [2]

Sedan/Kupé

kat. č. : 9400.57

1

HLINÍKOVÉ OZDOBNÉ

KRYTY KOLIES

Sada 4 ks • kat. č. : 9406.15
Ostatné modely 

prekonzultujte

s predajcom.

4



GUMENÉ PODLAHOVÉ

KOBERČEKY

• Sada - predné

kat. č. : ZC 9 888 222 U

• Sada - zadné

kat. č. : ZC 9 888 223 U

20

KOBERČEKY «3D»*

Všetky typy vozidiel 3-dverové s bočnými airbagmi 

kat. č. : 9464.60

Vozidlo 5-dverové s bočnými airbagmi 

kat. č. : 9464.F1
* K dispozícii od novembra 2000.

21

Poťahy CITROËN sú dokonale pri-

spôsobené tvarom vašim sedadlám,

najmä poťahy určené pre verzie s

bočnými airbagmi, kde je zabezpe-

čená ich úplná funkčnosť. Poťahy sú

stálofarebné, na svetle nevyblednú

a sú odolné voči oderu a vo vysokej

miere ohňuvzdorné.

ZAMATOVÉ POŤAHY -

DIZAJN SLNEČNICA

Sú kompatibilné s bočnými airbagmi.
Katalógové čísla sú rôzne podľa verzií. 

Konzultujte s predajcom.

19
POŤAHY MAILLE SWING

Sú kompatibilné s bočnými airbagmi.
Katalógové čísla sú rôzne podľa verzií. 

Konzultujte s predajcom.

16

POŤAHY MAILLE IDRA

Sú kompatibilné s bočnými airbagmi.
Katalógové čísla sú rôzne podľa verzií. 

Konzultujte s predajcom.

15 ZAMATOVÉ POŤAHY ARAN

Sú kompatibilné s bočnými airbagmi.
Katalógové čísla sú rôzne podľa verzií. 

Konzultujte s predajcom.

18

POŤAHY SO VZOROM
MOZAIKY
Sú kompatibilné s bočnými airbagmi.
Katalógové čísla sú rôzne podľa verzií. 

Konzultujte s predajcom.

17

Aby bol interiér vozidla CITROËN XSARA pohodlným a

útulným miestom, ponúka Citroën dve sady tvaro-

vaných ozdobných obložení. Ich kvalitné spracovanie a

dokonalé osadenie je zárukou ich dlhej životnosti. Môže-

te si vybrať medzi hrejivou a rafinovanou eleganciou

imitácie dreva alebo moderným strohejším a športovej-

ším dizajnom z lešteného hliníka.

SADA OZDOBNÝCH 
OBLOŽENÍ INTERIÉRU

OBLOŽENIE PRÍSTROJOVEJ

DOSKY - IMITÁCIA DREVA

kat. č. : 9425.29

11

OBLOŽENIE PRÍSTROJOVEJ 

DOSKY - IMITÁCIA Z HLINÍKA

kat. č. : 9425.30

13

POŤAHY: NA MIERU

PODLAHOVÉ KOBERČEKY

Tieto podlahové koberčeky «na mieru»,

otestované a schválené spoločnosťou Citroën,

dodajú vášmu vozidlu CITROËN XSARA

komfortný vzhľad. Nielenže zlepšujú tepelnú

izoláciu vozidla, ale prispievajú k jeho lepšej

zvukovej izolácii a účinne chránia pôvodné

koberce proti znečisteniu a opotrebovaniu.

Spôsob ich upevnenia ako aj ich protišmyková

úprava s kužeľovitými výstupkami zabraňujú

ich posunutiu pod pedále a zaisťujú tak

optimálnu bezpečnosť.

VNÚTORNÉ KĽUČKY DVERÍ

IMITÁCIA Z HLINÍKA

Sada 2 ks • kat. č.: 9425.31

14

VNÚTORNÉ KĽUČKY DVERÍ

IMITÁCIA DREVA

Sada 2 ks • kat. č. : 9425.20

12



SADA ŽIAROVIEK

kat. č. : 9485.18

26

OCHRANNÝ KRYT POD MOTOR

kat. č. : 9400.34

25

CITROËN kladie bezpečnosť 

na prvé miesto!

Samozrejme vašu i vašich spolu-

cestujúcich, ale aj bezpečnosť

samotného vozidla CITROËN

XSARA. Výrobca pre vás pripravil

rad špecifických doplnkov, aby

ste mali zo svojho vozidla

skutočnú radosť.

SNEHOVÉ REŤAZE

kat. č. : 9410.18

Pre ďalšie kat. čísla konzultujte s predajcom

24DELIACA MRIEŽKA

kat. č. : ZC 9 877 052 U

23

ABSOLÚTNA BEZPEČNOSŤ

Pri náhlom zastavení vozidla svetelná

signalizácia brzdových svetiel automatic-

ky spustí vaše núdzové svetlá a upozorní

za vami idúce vozidlá. Tento bezpečnos-

tný systém znižuje na polovicu riziko

reťazovej havárie!

SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

NÚDZOVÉHO BRZDENIA

kat. č. : 9484.07

22



OCHRANA PROTI
ODCZUDZENIU

MECHANICKÁ OCHRANA

PROTI ODCUDZENIU

kat. č. : 9471.88

30

MECHANICKÁ OCHRANA PROTI

ODCUDZENIU REZERVNÉHO KOLESA

kat. č. : 9405.07

33

Ergonomický tvar, spoľahlivý a praktický systém upevnenia, čalúnenie a fareb-

ný poťah s veselým vzorom...

Vaše deti budú cestovať pohodlne a zároveň bezpečne. V oblasti bezpečnosti

ide CITROËN v súčasnej dobe ešte ďalej inštalovaním sedačky ISOFIX a

signalizáciou jej správneho upevnenia a zapnutia. Sedačky pre najmenších

alebo prídavné podložky pre odrastenejšie deti umožnia počas jazdy

maximálne pohodlie malým pasažierom i dospelým.

DETSKÉ SEDAČKY

SEDAČKA ISOFIX KIDDY (1)

kat. č. : 9448.04

27

DETSKÁ SEDAČKA ZVÝŠENÁ

kat. č. : 9648.90 + 9468.91

28

Pre tých, čo nezabúdajú, že sa ich CITROËN XSARA

môže stať aj predmetom záujmu cudzích osôb,

ponúka Citroën sériu bezpečnostných systémov,

ktoré majú odradiť neželaných záujemcov. S týmto

príslušenstvom môžete od vozidla odísť bez obáv...

BEZPEČNOSTNÁ SKRUTKA PROTI

ODCUDZENIU KOLIES

Plechový disk • kat. č. : ZC 9 863 069 U

Hliníkový disk • kat. č. : 9405.06

31

OCHRANA PROTI ODCZUDZENIU

VOZIDLA BLOKUJÚCA VOLANT

kat. č. : 9471.A4

29

ALARM PROTI VNIKNUTIU DO VOZIDLA

S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

kat. č. : 9471.AX (do 01/00)

kat. č. : 9471.C3 (od 02/00 do 08/00)

kat. č. : 9471.F3 (od 09/00)

32

(1) Prebieha homologizácia

(2) K dispozícii od 09/00



Váš Citroën je jedinečný...

Vďaka bohatej doplnkovej

výbave, špeciálne koncipova-

nej pre vaše potreby, si

môžete ľahko pri zachovaní

úplnej bezpečnosti zabezpečiť

pri cestovaní výnimočné

pohodlie.

Bicykle, lyže, snowboardy... Bohatá doplnková

výbava meniteľných nosičov CITROËN vám

pomáha riešiť upevnenie a prepravu rôznych

športových náradí. Ľahká montáž nosičov,

bezpečné upevnenie športového náradia a op-

timálne využitie priestoru vám umožnia úplne

bezpečnú jazdu... a vaše náradie sa nepoškodí!

VIACFUNKČNÉ NOSIČE

(1) Musí byť namontovaný na nosič batožiny. (2) Prebieha homologizácia

NOSIČ BICYKLA

kat. č. : 9416.61

35

VIACFUNKČNÝ NOSIČ BATOŽINY

NA ŤAŽNOM ZARIADENÍ

kat. č. : 9416.30
Súprava pre nosič bicykla • kat. č. : 9416.45 (1)

Súprava pre nosič lyží, surfu… • kat. č. : 9416.31 (1)

36

STREŠNÝ NOSIČ BICYKLA

kat. č. : 9416.53

34

MAGNETICKÝ NOSIČ LYŽÍ

kat. č. : 9416.64

37

STREŠNÝ NOSIČ LYŽÍ

Pre 4 páry • kat. č. : 9416.54

Pre 6 párov • kat. č. : 9416.55

38

ZÁVESNÝ VAK PRE KOJENCOV

kat. č. : ZC 9 888 103 U

40

OHRIEVAČ KOJENECKÝCH FLIAŠ

kat. č. : ZC 9 875 971 U

39

ROLETY BOČNÉ

1 pár • kat. č. : 9459.54

41

ROLETY NA

ZADNÉ OKNO (2)

kat. č. : 9459.32

42



PODLAHOVÁ SIEŤKA 
DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Sedan/Kupé • kat. č. : 7568.H3
Break • kat. č. : 7568.K9

49

RAMIENKO PRE ODEVY NA OPIERKE HLAVY

kat. č. : 9414.36

47

ODKLADACIE SIEŤKY

• 1 sieťka pod zadný odklad. stolík

kat. č. : 9457.13

• 2 sieťky za operadlá zadných sedadiel

kat. č. : 9457.14

50

SPOJLERY NA OKNÁ

Sedan (sada) • kat. č. : 9421.28

Kupé (sada) • kat. č. : 9421.31

54

STREŠNÉ OKNO (2)

kat. č. : 9419.10

55

STREŠNÉ BOXY

PLASTOVÁ VLOŽKA DO BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU
Sedan/Kupé • kat. č. : 9424.32
Break • kat. č. : 9424.33

51

KOBEREC DO BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU OBOJSTRANNÝ

Sedan/Kupé • kat. č. : 9464.42

Break • kat. č. : 9464.43

48

Ťažné zariadenie patrí ku základným mechanizmom ovplyvňujúcim bezpečnosť

v rovnakej miere ako brzdy a riadenie. Ťažné zariadenia CITROËN sú špeciálne

konštruované pre vozidlá Citroën a spĺňajú normu 94/20 CE. Boli dlhodobo

testované, spĺňajú podmienky na bezpečnú prevádzku a vylučujú akékoľvek

riziko odtrhnutia podlahy či samovoľného odpojenia ťahaného nákladu.

ŤAŽNÉ ZARIADENIE

PEVNÁ GUĽA (1)

Break • kat. č. : 9427.39

45

RÝCHLO DEMONTOVATEĽ-

NÁ GUĽA (1)

Sedan/Kupé • kat. č. : 9427.55

44

PEVNÁ GUĽA (1)

Sedan/Kupé • kat. č. : 9427.54

43

SPÄTNÉ ZRKADLO

CARAVANE

1 ks• kat. č. : 9453.03

46

(1) Podľa potreby doplniť elektrický zväzok 7-kolíkový alebo 7/13-kolíkový

(2) Montovať len na XSARU 1, pre XSARU 2 prebieha homologizácia

Ak ste viacčlenná rodina alebo máte pri cestovaní

veľa batožiny, určite oceníte rôzne nosiče zn.

CITROËN. Umožnia vám do značnej miery zväčšiť

prepravný priestor vášho vozidla a ušetriť cenné

miesto vo vozidle pri zachovaní maximálnej

bezpečnosti.

STREŠNÉ BOXY

Krátky : 350 litrov • kat. č. : 9459.43

280 litrov • kat. č. : 9459.59

Dlhý :    330 litrov • kat. č. : 9459.42

500 litrov • kat. č. : 9459.60

52

STREŠNÝ NOSIČ

Sedan • kat. č. : 9416.46 , Kupé • kat. č. : 9416.47

Break • kat. č. : 9416.48

53



SADA REPRODUKTOROV (1)

kat. č. : 9478.48
Pre ostatné kat. čísla reproduktorov 

Konzultujte s predajcom.

58

CD-PREHRÁVAČ CLARION (5)

kat. č. : 6564.45

59

DRŽIAK PRE MOBINÝ

TELEFÓN

kat. č. : 9477.66

62

NAVIGAČNÝ SYSTÉM

CLARION 6570 RZ (4)

kat. č. : 9473.KW

56

(1) Značky : ASK , CLARION, PIONEER, PHILIPS, SOFARE. Konzultujte s predajcom.

(2) K dispozícii je kompletný zoznam autorádií ako doplnkov - značky BLAUPUNKT, CLARION, PHILIPS, PIONEER, VDO. Konzultujte s predajcom.

(3) Karta SIM je povinná.

SADA "VOĽNÉ RUKY"

Určená pre známe značky mobilných

telefónov. 

Konzultujte s predajcom.

63

PRUŽNÝ DRŽIAK

kat. č. : 9476.11

65

RÁDIOTELEFÓN

kat. č. : 9477.67
Pre ostatné kat. čísla 

sa poraďte s predajcom.

57

AUTORÁDIO/TELEFÓN 2 W

BLAUPUNKT AMSTERDAM TMC 127(2 a 3)

kat. č. : 9473.CR

61

AUTORÁDIO PIONEER

KEH.P 5900 (2)

kat. č. : 9473.LL

60

AUTORÁDIO S NAVIGAČNÝM SYSTÉMOM

BLAUPUNKT "RNS 149" (4)

kat. č. : 9473.KA

64

MOBILNÝ TELEFÓN

ERICSSON 2 W

Konzultujte s predajcom.

66

(4) Nevyhnutné CD ROM s kartografickými údajmi. Pri výbere konzultujte s predajcom.

(5) Doplnok k originálnemu audio systému.

Citroën nezabúda na rôzne

moderné úpravy a ponúka ďalšie

možnosti na spríjemnenie cesty 

a zvýšenie vašej bezpečnosti.

Systém navigácie, telefonické

spojenie, zvukové nosiče... a vaša

cesta bude dokonalá!

NAVIGÁCIA

Koniec zložitej manipuácii s mapami pri šoférovaní.

Vďaka navigačným systémom CITROËN bezpečne

dorazíte do cieľa. Umožňujú vám zvukovú i vizuálnu

orientáciu od východzieho bodu až do cieľa vašej

cesty. Takto sa môžete na jazdu úplne sústrediť.



"ZIMNÉ" ČISTIACE

PROSTRIEDKY

kat. č. : ZC 9 875 416 U

76

RUKAVICE

NA UMÝVANIE

kat. č. : ZC 9 885 028 U

75

Špeciálne prípravky na

údržbu a ošetrovanie

vozidla, schválené

CITROËNom vám zaručia

jeho výborný vzhľad 

a ochranu.

POMÔCKA NA LEŠTENIE

"NÉNETTE"

kat. č. : ZC 9 875 254 U

73

ČISTIČ SKIEL74

Prípravky na údržbu boli vyvinuté s cieľom zabezpečiť maximálnu účinnosť so zreteľom na

ochranu životného prostredia. (1)

Predstavené prípravky sú príkladom našej ponuky. Na špecifické úlohy (odstránenie asfaltu,

čistenie tkanín...) nájdete v predajných servisoch CITROËN celý rad prostriedkov.

(1) Naše laboratóriá a náš lekársky servis schválili chemické zloženie týchto prípravkov. Všetky tieto informácie sú

uvedené v Listoch bezpečnostných informácií, ktoré si môžete vyžiadať u svojho predajcu alebo v pobočke.

PRÍPRAVKY NA ÚDRŽBU

S čističom skiel CITROËN perfektne očistíte a odmastíte čelné sklo

vášho vozidla, zabezpečíte si dobrú viditeľnosť, a tým aj

bezpečnosť jazdy.

Čistiace prostriedky spĺňajú požiadavky na ochranu životného

prostredia a v porovnaní so štandardnými prostriedkami zaručujú

vynikajúcu údržbu a ošetrenie vášho vozidla.

ČISTIČ SKIEL

MRAZUVZDORNÁ

KVAPALINA 

PRE CHLADIACI SYSTÉM

77

Mrazuvzdorný prostriedok Citroën je prostriedok s dlho-

dobou účinnosťou. Bol vyvinutý na báze najmodernejších

technológií a chemických materiálov, neobsahuje žiadne

abrazívne látky, perfektne ošetruje liatinové časti motora,

a tak predlžuje životnosť vášho vozidla.

MRAZUVZODRNÁ KVAPALINA
PRE CHLADIACI SYSTÉM


