
AKSESUĀRI

CITROËN 
C5 AIRCROSS SUV



Saturs
6. LPP.  STILS

8. LPP.  KOMFORTS

12. LPP.  TRANSPORTĒŠANAS RISINĀJUMI

16. LPP.  AIZSARDZĪBA

20. LPP.  DROŠĪBA

24. LPP.  MULTIMEDIJI
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Kvalitātes izpausme
Izvēloties Citroën aksesuārus nozīmē izvēlēties kvalitāti, 
drošību un stilu.
Šie ir īpaši Jūsu jaunajam Citroën C5 Aircross SUV 
izstrādātie aksesuāri ir precīzi pielāgoti automašīnas 
komplicētajām, stilistiskākajām un tehnoloģiskajām 
iezīmēm, nodrošinot nemainīgi augstu kvalitātes un 
veiktspējas līmeni.
Jūs varat paļauties uz Citroën, lai pielāgotu savu 
automašīnu tieši Jūsu vēlmēm.

KVALITĀTE

DROŠĪBA

KOMFORTS PIELĀGOJAMĪBA
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Diski
Mūsu vieglmetāla diski ir 
izstrādāti un pārbaudīti saskaņā 
ar augstākajiem drošības 
kritērijiem un pārspēj ierastos 
standartus.
Lielisks paātrinājums, noturība 
pagriezienos un bremzēšanas 
efektivitāte ir daudzkārt 
palielināta.
Jūs uzreiz ievērosiet, kā tie izceļ 
Jūsu Citroën dinamiskās līnijas. 
Drošība un veiktspēja vēl nekad 
nav bijusi tik izskatīga.

 17» vieglmetāla 
4 disku komplekts SWIRL

 17» vieglmetāla 
4 disku komplekts ELLIPSE

 Vieglmetāla diska centra uzlika, komplektā 4 gab.
(Ice White, Infinite Blue, Black, Crimson, Aden Red)  Alumīnija apdares pedāļu komplekts

Stils
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  Priekšējie un aizmugurējie distances sensori   Sānu logu žalūziju komplekts   Aizmugures loga žalūzija 

Palīdzība 
stāvvietā
Jūsu jaunais Citroën C5 Aircross 
SUV palīdzēs Jums to novietot grūti 
pieejamās stāvvietās, izmantojot 
distances sensoru sistēmu, kas ar 
skaņas signālu palīdzību norādīs uz 
visiem šķēršļiem.
Novietošanas stāvvietā kļūs par 
bērnu spēli.

Komforts

 Priekšējo durvju gaisa plūsmas deflektori Atpakaļgaitas skata kameras turētājs
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  Pārvietojama LED lampa

  21 litru aukstumkaste
  Priekšējā sēdekļa atzveltnes 
aizsargpārvalks

 Izņemams pelnutrauks

  Aizsargrežģis 

Lampa 
lasīšanai
Ar pretapžilbināšanas 
apgaismojumu šī LED lampa 
ļauj pasažierim lasīt, netraucējot 
vadītājam. Lampa ir elastīgi 
pielāgojama jebkādā virzienā.
Lampa ir pārvietojama un tā 
būs noderīga gan lasīšanai, gan 
priekšmetu meklēšanai.

Komforts

  Aiz sēdekļa galvas balsta stiprināms drēbju pakaramais
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  Slēpju turētājs

 Vidēja garuma jumta kaste (420 litri)

 Jumta šķērsstieņu komplekts

Jumta kastes
Čemodāni, somas, jebkāda veida 
priekšmeti – jumta kastes sniegs 
Jums brīvību braucienos paņemt 
līdzi jebko vai arī pilnīgi visu. 
Viegli lietojami, piestiprināmi un 
noņemami, tie noteikti iepriecinās 
ikvienu, kam patīk ceļot.

 Velosipēda turētājs uz sakabes stieņa 
    (2 velosipēdiem – platforma)

  Velosipēda turētājs uz jumta

  PV/SAV pārveidošanas komplekts ar 
    bagāžas nodalījuma vākuTransportēšanas risinājumi
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 Ķīļi bagāžas nostiprināšanai

 Cieta materiāla bagāžas nodalījuma paklājs Tīkls kravas nostiprināšanai bagāžas nodalījumā

 Bagāžas nodalījuma paklājs ar aizsargpārsegu

Transportēšanas risinājumi

 Sakabes ierīce (Swan neck)

 Sakabes ierīce 
(uzstādāma bez 
instrumentiem)
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  Aizsargpārvalks izmantošanai 
iekštelpās

 Priekšējā bufera aizsarglīstes  Priekšējo un aizmugurējo dubļusargu komplekts

 Sānu aizsarglīstes (caurspīdīga uzlīme)
  Bagāžas nodalījuma malas 

aizsargs (caurspīdīga uzlīme) 

Aizsardzība
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Aizsardzība

 Auduma sēdekļu pārvalku komplekts 

  Gumijas paklāju

 Formēto paklāju komplekts  Perforēto paklāju komplekts   Velūra paklāju komplekts 

Grīdas paklāji
Citroën grīdas paklāji, kas ir efektīvi 
aizsargā automašīnas salona grīdu 
no nolietojuma ikdienā, ir izstrādāti 
lai tie lieliski iederētos uz Jūsu 
automašīnas grīdas.
Tie ir ērti lietojami, viegli kopjami, 
izturīgi un ilgmūžīgi, kā arī tie 
izskatās lieliski.
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 Ugunsdzēsības aparāts   Stūres bloķētājs Pretzādzības signalizācija

Pretzādzības 
signalizācija
Papildu drošībai Citroën piedāvā 
pretzādzības signalizāciju ar tālvadību 
no oriģinālās atslēgas.

Varat būt mierīgs, zinot, ka Jūsu 
jaunais Citroën C5 Aircross SUV ir 
pilnībā aizsargāts.

Drošība
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  Pretzādzības bultskrūvju komplekts
    vieglmetāla diskiem

  Sniega ķēžu klāsts

 Pretslīdes apvalku komplekts

  Drošības komplekts

  Plaša bērnu sēdeklīšu izvēle

Bērnu sēdeklīši
Vislielāko uzmanību ir pelnījuši paši 
mazākie pasažieri. Citroën bērnu

sēdeklīši palielinās viņu komfortu 
braucienu laikā. Viegli uzstādāmi, 
ērti lietojami, tie būtiski vienkāršos 
Jūsu dzīvi.

Drošība
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  230 V spraudnis + Carwatt USB  Universāls mobilo telefonu lādētājs  Universāls viedtālruņa turētājs

  12V multi kontaktligzda + USB krūzes turētājam

Automašīnas vadīšana, turot rokās 
tālruni, ir stingri aizliegta un, saskaņā ar 
Administratīvās atbildības likumu var tikt 
sodīta, piemērojot naudas soda vienības.

Jūs teicāt – 
mobils?
Uzturiet drošu savienojumu ar 
ārpasauli, izmantojot Citroën 
mobilos piederumus. 

  Skārienekrāna tīrīšanas komplekts 

Multimediji
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   Miniatūrais videoreģistrators Garmin® Dash Cam 45  Multivides ierīču turētājs

  Coyote® Nav+ navigācija

   7» DVD atskaņotājs ar USB/CD/audio savienotāju

    9» DVD atskaņotāju komplekts (+2 pāri austiņu)

Multimediji
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