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Kvaliteedi 
musternäide
Valides Citroëni tarvikud tähendab astumist kvaliteedi, 
ohutuse ja stiili maailma. Need tarvikud on töötatud 
välja spetsiaalselt ühildumiseks kasutamisel teie uue 
Citroën C5 Aircross SUV linnamaasturiga ning need 
vastavad kõiges teie auto kõige keerukamate stiililiste ja 
tehnoloogiliste omadustega tagades kõrge kvaliteedi ja 
jõudluse taseme. Isikupära esiletoomisel oma sõiduki 
juures vastavalt isiklikele vajadustele võite Citroënile alati 
kindel olla.

Kvaliteet

Turvalisus

Mugavus Kohandamine
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Veljed
Meie valuveljed, mis on 
töötatud välja ja testitud 
vastavalt kõrgetele ohutus- ja 
jõudluskriteeriumitele ning 
vastavad samas kõikidele, hetkel 
kehtivate standarditega seatud 
nõudmistele, tagavad mitte ainult 
head sõiduomadused, vaid on 
lisaks veel ka ütlemata nägusad 
ja atraktiivsed. Kiirendamisest, 
kurvide läbimisest ja pidurdamise 
tõhususest tõusev sõidunauding 
on saavutanud täiesti uued 
mõõtmed. Juba esimesest 
pilgust neile jääb silma nende 
täiuslik harmoonia teie Citroëni 
dünaamiliste joontega. Ohutusest 
ja jõudlusest ei ole veel kunagi 
tõusnud sellist elevust.

 4-ne komplekt 
18» valuvelgi SWIRL

 4-ne komplekt 
17» valuvelgi ELLIPSE

 4-ne komplekt veljekapsleid
 Ice White valgeid / Infinite Blue siniseid / Black musta 
värvi / Crimson karmiinpunaseid/ Aden Red punaseid  Alumiiniumist pedaalidekomplekt

Stiil
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  Parkimisabi andurid sõiduki esi- ja tagaosas   Külgmiste päikesevarjude komplekt   Tagaakna päikesevari 

Parkimisabi
Teie Citroën C5 Aircross SUV 
linnamaastur hõlbustab teil tänu 
parkimisandurite süsteemile 
parkimist ka kõige kitsamates 
oludes. Lähenemisest takistustele 
teavitatakse helisignaaliga. 
Parkimine on lihtne nagu 
lapsemäng.

Mugavus

 2-ne komplekt tuulesuunajaid  Tagurduskaamera
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  Teisaldatav LED lugemislamp

  21-liitrine külmakast   Esiistme kaitse

  Eemaldatav tuhatoos

  Koeravõre 

Lugemislamp
Mitte pimestava valgusvihuga LED-
lamp võimaldab reisijale lugemise 
juhti sõitmisel seejuures häirimata. 
Valgusvihu suunatus on seadistatav 
vastavalt teie vajadustele. Lamp on 
kaasaskantav ning see on hõlpsalt 
paigaldatav ja eemaldatav.

Mugavus

  Riidepuu peatoe küljes
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  Suusaraam katusetaladele

   Keskmise pikkusega katuseboks (420 liitrit)

 Katuseraami risttalad

Katuseboksid
Kohvrid, kotid ja mis tahes muud 
esemed – katuseboksid annavad 
teile vabaduse võtta reisile kaasa 
mida hing ihaldab.  Vaevatult 
käsitletavate, kinnitatavate ja 
eemaldavatena on need hinnatud 
abivahendid kõikidele, kel 
reisimispisik sees.

  Jalgrattahoidik haakeseadmele 
(2 jalgratast - plate)

  Jalgrattahoidik katusetaladele 

  PV/SAV ümberseadistamise 
   komplekt koos pagasikattegaTranspordilahendused
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 Pagasi kinnitus

  Jäik pakiruumi matt   Pagasiruumi hoiuvõrk

 Pagasiruumi matt koos pamperikaitsega

Transpordilahendused

  Haakekonks

  Eemaldatav haakekonks 
– käsitsi paigaldusega
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  Kaitsekate kasutamiseks siseparklates

 Kaitseribad esipamperile  2-ne komplekt porilapatseid esi- ja tagaratastele

  Küljekaitse ribad (läbipaistev kile)   Pagasiruumi läve kaitse (läbipaistev kile)

Kaitse
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Kaitse

 Tekstiilist istmekatete komplekt 

  Kummist põrandamattide komplekt

 3D põrandakattemattide komplekt  Tafting põrandakattemattide komplekt   Veluurpõrandamattide komplekt 

Põrandamatid
CITROËNi põrandamatid, mis 
kaitsevad tõhusalt kulumise ja 
mustuse eest, on disainitud täpselt 
ühildumaks teie sõiduki põranda 
vormidega. Nende kasutuslihtsuse 
juures ei ole tehtud mis tahes järe-
leandmisi nende vastupidavuse ja 
nägususe osas.
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 Tulekustuti   Vargusvastane lukk  Sissemurdmisvastane alarm originaalpuldil

Sissemurdmis-
vastane 
signalisatsioon
Turvalisuse suurendamiseks 
on Citroënil pakkuda 
sissemurdmisvastane signalisatsioon 
puldiga originaalvõtmel. Teile on 
tagatud täielik meelerahu teadmisest, 
et teie uus Citroën C5 Aircross SUV 
linnamaastur on täielikult kaitstud.

Turvalisus
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  Vargusvastaste poltide komplekt valuvelgedele

  Ristatimustriga lumekettide valik

  Lumesukkade valik

  Ohutuspakett

  Laste turvatoolide valik

Lasteistmed
Kõige väiksemad reisijad väärivad 
kõige suuremat tähelepanu. 
CITROËNi lapseistmed tagavad 
lastele mugavuse teie sõitudel. 
Need, möödapääsmatult vajalikud 
ning hõlpsalt paigaldatavad ja 
kasutatavad tarvikud muudavad teie 
asjaajamised muretuteks.

Turvalisus
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  230 V pistik + Carwatt USB  12 V universaalne mobiiltelefoni laadija   Nutitelefoni universaalhoidik

  Mitme pesaga laadija

Juhtimine telefon käes on liiklusseaduse ja 
-eeskirjadega keelatud ning selle eest ootab 
ees kopsakas rahatrahv.

Kas ütlesite 
mobiil?
Tänu CITROËNi 
mobiiltelefonitarvikutele püsite 
välismaailmaga ühenduses 
ohutuse arvelt mis tahes 
järeleandmisi tegemata.

  Puutetundliku ekraani puhastuskomplekt 

Multimeedia
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   Sõidusalvesti koos GARMIN® Dash Cam 45 kaameraga  Multimeediaseadmete hoidik

  Coyote® Nav+ juhtimisabi 

   Takara® DVD-mängija 7» pööratava ekraaniga VR132W

    9» MUSE DVD®-videopakett (komplektis koos 2 kõrvaklappidega)

Multimeedia
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