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Citroën piedāvā praktisku aksesuāru klāstu, kas atbildīs Jūsu vajadzībām, 
braucot ar Citroën C3 Aircross SUV. Apvienojot dizainu ar kvalitāti un 
sekojot stingrām saderības, izturības un drošības prasībām, visi pieejamie 
aksesuāri ir mūsu vadošo inženieru apstiprināti.

Visus aksesuārus varat viegli uzstādīt un pielāgot pēc nepieciešamības, vai 
arī varat to uzticēt veikt mums, apmeklējot kādu no mūsu pārstāvniecībām.
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KOMFORTS

Labsajūtai paredzētais komforta papildaprīkojums būs 
lietderīgs visiem: gan maziem, gan lieliem automašīnas 
pasažieriem (ieskaitot mājdzīvniekus). Nepieciešamības 
gadījumā varat apmeklēt kādu no mūsu pārstāvniecībām, 
lai saņemtu papildu ieteikumus vai veiktu to uzstādīšanu.
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1.         Sānu un aizmugurējā loga saulessargs

2.         Bērnu sēdeklītis

3.         Gaisa aromatizators

4.         Aiz sēdekļa galvas balsta stiprināms drēbju pakaramais

5.         Priekšējo durvju gaisa plūsmas deflektori

KOMFORTS*

Citroën C3 Aircross SUV estētiskās un pielāgojamās žalūzijas var pilnībā aizsegt aizmugurējos sānu logus un arī aizmugurējo logu.

Tās aiztur saules starus, tomēr nodrošinoa lielisku caurredzamību.

Salona ventilācijas atverēs varat ievietot salona gaisa aromatizētāju 
(pieejami dažādi aromāti), lai radītu patīkamu un relaksējošu gaisotni 
Citroën C3 Aircross SUV salonā.

Šis dizainiskais un diskrētais pakaramais noderēs vienmēr, kad Jums 
būs nepieciešams novietot apģērbu tā, lai tas nesaburzītos. Tas 
piestiprināms aiz priekšējā sēdekļa galvas balsta.

Elegantie priekšējo durvju gaisa plūsmas deflektori ar Citroën logo kontrolē 
gaisa plūsmu, un braucot ar atvērtiem logiem, tie palīdz nodrošināt 
automašīnas aerodinamiku.

Izmantojot šo viegli uzstādāmo ISOFIX bērnu sēdekli kopā ar 3 drošības jostas stiprinājuma 
punktiem, Jūs varat būt pilnīgi droši par bērnu pārvadāšanu.
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DROŠĪBA

DROŠĪBA
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Jums pieejams daudzfunkcionālais pulvera ugunsdzēsības aparāts, 
kas ir vispiemērotākais veids automašīnām. Tas ir piestiprināts salonā 
uz grīdas zem priekšējā sēdekļa un noteikti noderēs, ja radīsies tāda 
nepieciešamība.

Gan Jūsu, gan dzīvnieka drošībai, braucienu laikā ieteicams izmantot 
aizsargrežģi. Iepriekš samontēts, tas ir ātri uzstādāms un viegli pielāgojams.

Tīkls kravas nostiprināšanai notur priekšmetus, kas ievietoti Citroën C3 
Aircross SUV bagāžnieka nodalījumā. Strauji bremzējot, tas notur kravu vietā, 
tādējādi palielinot arī Jūsu un pasažieru drošību.

Citroën sniega ķēdes un pretslīdes apvalki aizņem maz vietas, un tos ir viegli 
uzmontēt uz riteņiem. Braucot pa sniegu vai ledu, tie nodrošina nevainojamu 
stabilitāti uz ceļa un nepārspējamu saķeri.

Iebraucot vai izbraucot no stāvvietas, distances sensori brīdinās Jūs par tuvumā esošiem šķēršļiem ar brīdinājuma skaņu.

Tā diskrētie sensori tiek eleganti integrēti Citroën C3 Aircross SUV buferu dizainā. Mūsu vadošie inženieri ir apstiprinājuši šo sensoru savietojamību ar automašīnas elektrosistēmu.

1.         Distances sensori

2.         Ugunsdzēsības aparāts

3.         Aizsargrežģis

4.         Tīkls kravas nostiprināšanai bagāžniekā

5.         Sniega ķēdes un pretlīdzes apvalks
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Citroën transportēšanai paredzētie aksesuāri atvieglo visu veidu priekšmetu iekraušanu neatkarīgi no tā, 
vai tiek novietoti pasažieru salonā vai nostiprināti Citroën C3 Aircross SUV ārpusē.

Un, protams, vienmēr domājot par drošību.

2

TRANSPORTĒŠANA

4

Ātri piestiprināmajās un ietilpīgajās Citroën jumta kastēs varat ievietot somas, 
koferus vai citus priekšmetus, tādējādi atbrīvojot vietu Citroën C3 Aircross 
SUV salonā un bagāžas nodalījumā.

Uz Citroën C3 Aircross SUV jumta universālajiem jumta šķērsstieņiem varat 
uzstādīt dažāda veida aprīkojumu. Tie pasargā virsbūvi no skrāpējumiem un ir 
atbilstoši City Crash Test rezultātiem, un, protams, ir mūsu vadošo inženieru 
apstiprināti.
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TRANSPORTĒŠANA

1.         Velosipēdu turētājs uz jumta

2.         Slēpju un snovborda dēļu turētājs

3.         Vidēja garuma jumta kaste

4.         Jumta šķērsstieņi

1

Vai vēlaties doties braucienā un tad vēl izbraucienā ar velosipēdu? Nekas nevar būt vienkāršāks, ja Jums ir pieejams Citroën 
velosipēdu turētājs ar pretzādzības sistēmu. To dažu minūšu laikā varat piestiprināt uz jumta reliņiem, un katrs velosipēds 
tiek piestiprināts neatkarīgi viens no otra.

Citroën C3 Aircross SUV aerodinamisko slēpju un snovborda dēļu turētājs ir viegli uzstādāms un 
rīkoties ar to varat pat ar cimdiem rokās.

Šis aprīkojums nekādā veidā nebojā virsbūvi, jo tam ar to nav saskares punktu.
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TRANSPORTĒŠANA

TRANSPORTĒŠANA

Uz piekabes āķa uzstādītais velosipēdu turētājs salīdzinājumā ar šī paša aprīkojuma uzstādīšanas uz jumta, samazina vēja pretestību un 
līdz ar to arī degvielas patēriņu. Tas ir piemērots lielākajai daļai rāmju, un tam ir pārdomāta salocīšanas iespēja.

Lai padarītu visu veidu lietu transportēšanu drošāku, izvēlieties stingru, ūdensizturīgu un 
neslīdošu bagāžnieka nodalījuma paklāju. Tas turas uz bagāžas nodalījuma uz grīdas bez 
stiprinājumiem un efektīvi aizsargā nodalījumu no netīrumiem un skrāpējumiem. Tas precīzi 
izstrādāts, lai lieliski iederētos Citroën C3 Aircross SUV bagāžas nodalījumā.

Šis izturīgais, pēc izmēriem precīzi izgatavotais 
paklājs ir ļoti noderīgs, lai saglabātu bagāžnieka 
grīdas pārklājumu, ja bieži ievietojat priekšmetus 
sava Citroën C3 Aircross SUV aizmugurē.

Bez instrumentiem uzliekamais un noņemamais Citroën piekabes āķis 
ir izgatavots, pārbaudīts un atbilst visiem drošības noteikumiem. Tas 
netraucē distances sensoru darbību un saskan ar Citroën C3 Aircross 
SUV dizainu. Tā uzstādīšana un lietošana ir mūsu vadošo inženieru 
apstiprināta.
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Izmantojot aizmugurējā sēdekļa pārvalku, pasargājiet oriģinālo sēdekļa audumu no 
netīrumiem un putekļiem.

Pārvalks būs lieliski piemērots arī mājdzīvnieku pārvadāšanai, jo ir viegli uzvelkams un 
novelkams, tas ir mazgājams veļas mašīnā 30° temperatūrā un uzglabājot tas neaizņem 
daudz vietas.

Šie izturīgie paklāji pasargā Citroën C3 Aircross SUV grīdas segumu 
no nodiluma. Lielākai izturībai vadītāja paklājs ir aprīkots ar papēža 
spilventiņu.

Šo izturīgo pielāgoto paklāju komplekts atbilst Citroën C3 Aircross 
SUV grīdas formai un nodrošina optimālu tās aizsardzību. Tie paredzēti 
intensīvai lietošanai un tos ir viegli iztīrīt ar putekļsūcēju.

Velūra paklāji ar apdruku piešķir Citroën C3 Aircross SUV salonam 
papildu eleganci.

Dubļu sargi palielina drošību ceļu satiksmē sliktos laika apstākļos. Tie harmoniski saplūst 
ar Citroën C3 Aircross SUV virsbūves līnijām, kā arī izsargā apakšējās virsbūves daļas no 

ūdens vai dubļu šļakatām, kā arī no grants šķembām. Izgatavoti precīzi pēc izmēriem un ir 
viegli uzstādāmi.
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1.         Virsbūves pārvalks

2.         Priekšējo un aizmugurējo perforēto paklāju komplekts

3.         Priekšējo un aizmugurējo formēto paklāju komplekts

4.         Priekšējo un aizmugurējo velūra paklāju komplekts

5.         Aizmugurējā sēdekļa pārvalks

6.         Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi

AIZSARDZĪBA
Aizsargājiet savu automašīnu, lai tā lietošanas priekam 

kalpotu daudz ilgāk! Mēs piedāvājam efektīvus un viegli 
pielāgojamus aksesuārus, kas perfekti iederēsies Jūsu 

automašīnas salonā vai uz virsbūves, lai pēc iespējas labāk 
aizsargātu Jūsu Citroën C3 Aircross SUV no nolietojuma 

pazīmēm.

Augstas kvalitātes Citroën C3 Aircross SUV aizsargpārvalks izgatavots no elpojoša 
auduma un pasargās automašīnas virsbūvi no putekļiem un netīrumiem.

Tas ir praktisks, jo mazgājams veļas mašīnā un salocītā veidā uzglabājams speciālā 
somā.
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Viss ir tik praktiski!
Sākot ar viedtālruņa turētāju un universālu 
ierīču turētāju ar magnētu līdz ar 
pārvietojamai LED lampai, Citroën C3 
Aircross SUV pieejamie aksesuāri padara 
atrašanos salonā ērtāku un patīkamāku. 
Ergonomiskie un pārdomāti izstrādātie 
aksesuāri ir mūsu vadošo inženieru 
apstiprināti un tie visi nodrošina garantētu 
savietojamību ar Jūsu ierīcēm.

1.         Pretzādzības signalizācija

2.         Viedtālruņa turētājs

3.         Universāls ierīču turētājs ar magnētu   

            “Tetrax SMART” 

4.         LED lampa

Šis universālais ar NFC tehnoloģiju aprīkotais viedtālruņa turētājs ļauj viedtālrunī uzreiz atvērt un sākt lietot 
iecienītākās lietotnes. Tas stiprināms pie vējstikla vai borta paneļa un ir grozāms par 360°.

Tas piešķirs Citroën C3 Aircross SUV papildu eleganci, pateicoties tā rūpīgajam dizainam.

Novietojiet Citroën C3 Aircross SUV stāvvietā bez bažām. Pēc noklusējuma tālvadības pultī iestrādātā pretzādzības signalizācija nodrošina durvju, bagāžas nodalījuma, motora pārsega un 
perimetra aizsardzību.

Sistēma aktivizēsies automātiski līdz ar durvju aizslēgšanu, un reaģēs uz jebkuru mēģinājumu atvērt Citroën C3 Aircross SUV.

Šo praktisko turētāju ar magnētu var piestiprināt uz gaisa plūsmas atverēm vai borta paneļa, un droši ievietot 
ierīces, kuru svars nepārsniedz 400 g (piem., GPS, neliela izmēra planšetdators u.tml.).

LED lampa, kas ir 30 cm gara un elastīgi pielāgojama jebkādā virzienā, ļauj to izmantot priekšējam pasažierim, 
netraucējot vadītājam.
Tā ir noderīga gan lasīšanai, gan priekšmetu meklēšanai.
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