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Citroën pakub teile täiemahulist vastupidavate ja praktiliste tarvikute valikut, 
mis vastavad teie vajadustele Citroën C3 Aircross linnamaasturi pardal. 
Meie poolt pakutavad, ühtviisi nii nägusad kui vastupidavad tarvikud 
on kõik kiidetud heaks meie inseneride poolt eesmärgiga tagada täpne 
sobivus, kauakestvus ja ohutus. Tarvikud on kõik hõlpsalt paigaldatavad ja 
käsitletavad ning lisaks on teil alati võimalus pöördumiseks meie esinduste 
poole alati, kui vajate nõu või abi tarvikute paigaldamisel.
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MUGAVUS

Salongis olmemugavuse suurendamiseks välja töötatud 
Comfort* mugavustarvikutest on kasu kõikidele sõidukis vii-
bijatele, nii suurtele kui ka väikestele (sh loomad). Rohkema 
info saamiseks tarvikute kasutamise või pagaldamise kohta 
olete alati oodatud meie esindustesse.
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1.         Päikesevarjud küljeakendele ja tagaklaasile

2.         Turvaiste

3.         Õhuvärskendaja

4.         Riidepuu peatoel

5.         Õhusuunajad

MUGAVUS*

*Confort

Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturi nägusad ja praktilised päikesevarjud katavad täies ulatuses nii aknad kui ka tagaklaasi. 

Need blokeerivad liialt intensiivse päikesekiirguse piiramata seejuures nähtavust.

Erinevates lõhnades saadaval olev, ventilatsioonisüsteemiga 
integreeritud õhuvärskendaja loob  Citroën C3 Aircross linnamaasturi 
salongis meeldiva ja lõõgastava miljöö.

See, riiete kortsumist ära hoida võimaldav, stiilne kuid 
diskreetne ja praktilise kasutusega riidepuu kinnitatakse 
esiistmete peatugede tagaküljele.

Elegantsed, Citroëni firmamärki kandvad tuulesuunajad tagavad värske 
õhu kontrollitud juurdepääsu salongi. Tuulesuunajad säilitavad sõiduki 
aerodünaamilisuse akende avamisel sõidu ajal.

See, lihtsalt kasutatav ja ISOFIX 3-punkti kinnitusega turvahäll võimaldab teile väikelaste täieliku 
ohutuse juures tagaistmel.
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*Confort

See, tüübikinnitust omav mitmeotstarbeline pulberkustuti vastab 
kolmele kõige olulisemale tuleklassile. Võimalike intsidentide korral 
on selle olemasolust sõidukis suur abi.

Nii teie looma kui ka teie endi turvalisuse huvides on soovitatav
koeravõre kasutamine sõidu ajal. Kasutusvalmiduses tarnituna 
on selle paigaldamine ühviisi nii kiire kui ka vaevatu.

Kõrge koorma turvavõrk hoiab Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturisse 
laaditud esemed turvaliselt sõiduki tagaosas . See hoiab ära koorma 
ettepaiskumise järskude pidurduste korral suurendades seeläbi ohutust 
reisijateruumis.

Citroëni lumeketid ja lumesukad võtavad vähe ruumi ning on hõlpsalt ratastele 
paigaldatavad. Nendega on tagatud ideaalne teelpüsivus ja hämmastavalt 
tõhus haardejõud sõitmisel lumel või jääl.

Parkimisabi on teile abiks parkimismanöövrite sooritamisel sõiduks parkimiskohale ja parkimiskohalt ära ning hoiatab teid lähenemisest takistusele helisignaali edastamise teel. 

Süsteemi diskreetsed andurid ühilduvad täiuslikult Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturi pamperite disainiga ning nende elektrooniline ühilduvus teie sõidukiga omab meie inseneride heakskiitu.

1.         Parkimisabi

2.         Tulekustuti

3.         Koerapiirded

4.         Kõrge koorma turvavõrk

5.         Lumekettide ja lumesukkade valik
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Citroëni poolt veose transportimise hõlbustamiseks väljatöötatud tarvikud võimaldavad erinevate esemete 
vaevatu laadimise nii teie Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturi siseruumidesse kui ka nende hõlpsa 
kinnitamise erinevatele kaubaveo platvormidele väljaspool sõiduki. Seda arusaadavalt alati maksimaalse 
ohutuse ja turvalisuse tingimustes.
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TRANSPORT

4

Citroëni vastupidavad ja kiirelt paigaldatavad suusaboksid võimaldavad 
teile teie kottide, kohvrite või muude esemete veo turvaliselt ja ohutult ilma 
vajaduseta teha selleks mis tahes järeleandmisi Citroën C3 Aircross SUV-
linnamaasturi reisijateruumis viibijate ruumi ja mugavuse arvelt.

Mitmekülgse kasutusega, ristsuunalised katusetalad võimaldavad teile 
erinevate kandesüsteemide paigaldamise teie Citroën C3 Aircross SUV-
linnamaasturi katusele. Need kaitsevad kere hõõrdumise ja kriimustuste eest. 
Need on teie ohutuse huvides meie inseneride poolt heaks kiidetud ja City 
Crash Test tüübikinnitusega.
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TRANSPORT

1.         Jalgrattaraam katusele

2.         Suusa- ja lumelaua raam

3.         Keskmise pikkusega suusaboks

4.         Põiktalad katusereelingutele

1

Soovite lisaks väljasõidule autoga veel ka jalgrattaga maastikule minna? Citroëni tüübikinnitusega ja vargavastase 
süsteemiga jalgrattahoidikuga on see imelihtne. Selle paigaldamiseks katusereelingutele kulub vaid mõni minut ning see 
võimaldab iga jalgratta kinnitamise raamile eraldi.

Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturi voolujooneline suusa- ja lumelaua raam on hõlpsalt sõidukile 
paigaldatav ja selle, suurte mõõtudega surunupp võimaldab laadimise ka kinnastega käes. 

Kere see mitte kuidagi ei kahjusta, kuna igasugune kokkupuutekoht puudub.
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TRANSPORT

TRANSPORT

Haakeseadmele paigaldatav jalgrattahoidik võimaldab võrdluses jalgrattahoidikuga sõiduki katusel kütusekulu kokkuhoiu tuuletakistuse 
arvelt. See sobib enamusele raamidele ja on lisaks nutikalt siledaks kokku liigendatav (mahutamine pagasiruumi).

Mis tahes liiki veoste tõhusaks transportimiseks valige pagasiruumi jaoks jäik, veekindel ja 
libisemiskindel veosekast. Selle paigaldamine on kinnitustevaba ja see annab pagasiruumile 
ülimalt tõhusa kaitse löökide ja määrdumise eest. Nii selle mõõdud, värvus kui ka 
viimistlus on töötatud spetsiaalselt välja täiuslikuks ühilduvuseks Citroën C3 Aircross SUV-
linnamaasturi kontseptsiooniga.

See vastupidav ja mõõtude järgi valmistatud 
põrandakate on väga kasulik pagasiruumi 
põrandaviimistluse hea säilivuse tagamiseks teie 
Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturi pagasiruumi 
intensiivsel kasutamisel.

Citroëni, tööriistavabalt eemaldatava kuuliga haakeseade on 
lihtsalt paigaldatav ning see on toodetud ja testitud vastavalt meie 
spetsifikatsioonidele ja vastab Euroopa määruste nõuetele. See ei pärsi 
tagumise parkimisabi talitlust ning see ühildub perfektselt Citroën 
C3 Aircross SUV-linnamaasturi disainiga. Maksimaalse ohutuse ja 
turvalisuse tagamiseks vastab see meie inseneride poolt seatud rangetele 
tingimustele.
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Selle kattega püsib tagaiste pikalt uueväärsena! Selle paigaldus ja selle eemaldamine on 
väga lihtne, pesemine temperatuuril 30° C, kate sobib ideaalselt näiteks lemmikloomade 
veoks istmel ja kate ei võta selle ärapaigutamisel ruumi.

Need vastupidavad põrandakatted hoiavad ära Citroën C3 Aircross 
SUV-linnamaasturi põranda viimistlusmaterjali kulumise. Juhi matt 
on veelgi suurema vastupidavuse saavutamiseks varustatud kannaosa 
tugevdusega.

See vastupidavate, mõõdu järgi valmistatud mattide komplekt ühildub 
optimaalse kaitse pakkumiseks täiuslikult Citroën C3 Aircross SUV-
linnamaasturi põranda vormidega. Need taluvad intensiivset kasutamist 
ning need on hooldatavad pesukäsna või tolmuimeja kasutamisel.

Elegantsed, samsspalistusega veluurmatid on erakordselt

nägusad ja muudavad Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturi salondi 

 eriti kutsuvaks.

Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturi küljekarpide kaitseks valige tarvikute hulgast 
porilapatsid, mis on ühtviisi nii tõhusad kui ka nägusad. Need on valmistatud 

mõõdu järgi, on hõlpsalt paigaldatavad ning hoiavad ära vee, muda jms paiskumise 
vastu keredetaile. Nende korrektne püsimine oma kohal on tagatud optimeeritud 

kinnitusmeetodiga.
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1.         Parkimiskate

2.         Nõeltöödeldud materjalist matikomplekt

3.         Vormitud vaibakomplekt

4.         Veluurist matikomplekt

5.         Tagaistme kate

6.         Porilapatsite komplekt

KAITSE
Teie Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturi kõrge 

järelturuväärtuse püsimiseks oleme töötanud välja tarvikute 
valiku sõiduki kaitsemiseks nii seest kui väljast sõiduki stiilsuse 

osas järeleandmisi tegemata. Nii oma vastupidavuse kui 
ka kauakestvuse osas meie inseneride poolt heaks kiidetud 

tarvikud kaitsevad sõiduki juures kõige ohustatumaid pindu nii 
kahjustuste kui ka kulumise eest.

See, mõõdu järgi valmistatud, kvaliteetne ja hingav tekstiilkate kaitseb 

teie Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturi kere tolmu ja mustuse eest. 

Toode on ülimalt praktiline, pestav masinas ja pakitav spetsiaalsesse hoiukotti.
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Tegemist on erakordselt praktiliste 
tarvikutega!
Alates magnetilisest nutitelefonihoidikust 
kuni teisaldatava LED-lambini välja 
aitavad multimeedia tarvikud kõik kaasa 
olme muutmisele. Citroën C3 Aircross 
SUV-linnamaasturi pardal lihtsamaks ja 
meeldivamaks. Need, meie inseneride poolt 
hoolikalt välja valitud ning ergonoomilised 
ja kõrgtehnoloogilised tarvikud on 
garanteeritult ühilduvad teie sõiduki 
henduvusfunktsioonidega.

1.         Sissemurdmishoiatus

2.         Nutitelefoni hoidik

3.         Tetrax Xway

4.         LED-lamp

See, NFC-tehnoloogiaga varustatud universaalne tugi võimaldab teile teie lemmikrakenduste vahetu käivitamise 
teie nutitelefonis. Kinnitamine esiklaasi külge iminapaga või armatuurlaua külge teibiga ning süsteem on 360° 
ulatuses pööratav. Selle, väljapeetud disainiga luksuslik viimistlus (alumiiniumribaga kummiümbris) ühildub 
perfektselt. Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturi kontseptsiooniga.

Muretu parkimine. Pult sissemurdmiskatse hoiatusega tagab uste, pagasiruumi ja kapoti, ruumianduri ja avamisanduri põhise kaitse. 

Süsteem lülitub uste lukustamisel tööle automaatselt ning see reageerib Citroën C3 Aircross SUV-linnamaasturi kõikidele lubamatutele avamiskatsetele.

See väga praktiline magnetiline tugi paigaldatakse õhuavade võrede külge või armatuurlauale. 
Sellesse paigutate muretult seadmed kaaluga kuni 400 g (GPS, mini-tahvelarvuti jne).

 Citroëni teisaldatav LED-lugemistuli koos selle, 30 cm pikkuse ja erinevasse suunda painutamist toetava varrega 
ning mittepimestava valgusvihuga võimaldab esiistmel reisijale lambi kasutamise ilma sellega juhti segamata. 
See on kasulik nii lugemiseks kui ka näiteks esemete otsimiseks ja leidmiseks sõidukist.
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