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Azzal, hogy a CITROËN márkát választotta, Ön a minőség, a 
biztonság és az egyedi stílus mellett tette le a voksát. Ez a három 
jellemző a márka által kínált tartozékok esetében is garantált.

A kifejezetten az új CITROËN C4 PICASSO modellhez kifejlesztett 
tartozékok teljes mértékben, mind a minőség, mind pedig 
a megbízhatóság és a biztonság tekintetében megfelelnek a 
legszigorúbb követelményeknek. A legapróbb részleteikben is 
CITROËN C4 PICASSO stílusához és technológiájához kifejlesztett 
tartozékok kifogástalan minőséget és kiváló teljesítményt 
garantálnak.

Engedje szabadon fantáziáját, és alkossa meg az ízlését és igényeit 
tükröző új CITROËN C4 PICASSO gépkocsiját!

Nem lesz nehéz a dolga!

 AHOGY ÖNNEK TETSZIK...



 04 STÍLUS

 A STÍLUSRÓL

Hologramos 
küszöbdíszlécek 
Cksz.: 1609690480

Alumínium 
küszöbdíszlécek
Cksz.: 1607556380

Önnel együtt új CITROËN C4 PICASSO gépkocsija is 
egyedülálló a világon: a márka által kínált tartozékok 
és extrák segítségével ugyanis saját ízlése szerint 
formálhatja autóját. Válasszon divatos vagy klasszikusan 
elegáns termékeink közül, és alakítsa új CITROËN C4 
PICASSO-ja minden részletét az Ön egyéniségének 
megfelelően!



KERÉKTÁRCSÁK

Biztonság és vonzó külső. 
A CITROËN által kifejlesztett 
könnyűfém keréktárcsák 
nagyszerűen egyesítik ezt a két – 
elsőre talán ellentmondásosnak 
tűnő – tulajdonságot. A könnyűfém 
keréktárcsákat szigorú teszteknek 
vetették alá, és a gépjármű 
sajátosságait fi gyelembe véve 
fejlesztették ki. A keréktárcsák 
tervezőink által megálmodott 
lendületes vonalai igazi egyéniséget 
kölcsönöznek CITROËN C4 
PICASSO gépkocsijának.

Díszkupak
Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.

 (1) Csavar és díszkupak nélkül.

GARBIN keréktárcsa (1)

16 colos, könnyűfém 
Cksz.: 1609838280

 ZEPHYR keréktárcsa (1)

Kétárnyalatú fekete / alumínium 
17 colos, könnyűfém 
Cksz.: 96770901ZV

LEVANT keréktárcsa LEVANT k ék á (1)(1

17 colos, könnyűfém
Cksz.: 1607274580

EOLE keréktárcsaEOLE k éktá (1)(1)

Hephais kétárnyalatú
szürke / alumínium
18 colos, könnyűfém
Cksz.: 96770905ZV

16 colos dísztárcsa 
lopás elleni biztosítással 
4 db-os készlet - cksz.: 9406.L1

NOTOS keréktárcsa (1) 
16 colos, könnyűfém
Cksz.: 96770897TW



 06 KÉNYELEM

TÖKÉLETES 
ELLAZULÁS
Az új CITROËN C4 PICASSO 
a kényelem kimeríthetetlen forrása. 
A kifejezetten Önöknek tervezett 
ergonómikus Citroën tartozékokkal 
megtapasztalhatja a nyugodt vezetés 
élményét.

Légterelők
Cksz.: 1609720580

Isotherm modul 
16 literes - 24 literes 

Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.

Kivehető hamutartó 
Cksz.: 7589.05



Fejtámlára rögzíthető vállfa 
Cksz.: 1607937780

ILLATPATRONOK

Már csak egy kellemes illat hiányzik 
új CITROËN C4 PICASSÓJÁBÓL? 
Utazásai során a gépkocsi 
szellőzőrendszerébe épített illatosítókkal 
kényeztetheti magát és utasait. 
A különböző virág- és gyümölcsillatok 
között biztosan talál kedvére valót. 
Élvezze a friss, illatos levegőt!

Napfényvédők a hátsó oldalablakokra
2. üléssor - cksz.: 1609507780
Leghátsó oldalablak - cksz.: 1609507980

Napfényvédő a hátsó szélvédőre
Cksz.: 1609507580

Különböző illatokban 
(vanília, trópusi mangó stb.) 
Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.



08 BIZTONSÁG

TELJES 
BIZTONSÁGBAN
Az Önök biztonsága számunkra mindennél 
fontosabb. A vezető és utasai biztonsága 
érdekében kifejlesztett felszerelések legapróbb 
részleteit is úgy alkottuk meg, hogy azok 
méltán kiérdemelhessék bizalmát, és nyugodt 
körülményeket biztosítsanak utazásaihoz. 
A riasztótól kezdve a parkolást segítő 
berendezésig csúcstechnológiás eszközök egész 
sora szolgálja az Önök biztonságát. 

„Y” mintás hólánc és hózokni 
Kérjük, érdeklődjön 
márkakereskedőjénél.

Kerékőr 
Lemez keréktárcsához - cksz.: 9607.R4
Alu. keréktárcsához - cksz.: 1606922580

Szállítóketrec kisállatoknak 
40 x 30 x 30 cm - cksz.: 1607076080 
60 x 42 x 42 cm - cksz.: 1607076180
Biztonsági öv kisállatoknak
Cksz.: 1607075980

Biztonsági csomag 
Kérjük, érdeklődjön 
márkakereskedőjénél.

Parkolóradar
Első - cksz.: 1610279180
Hátsó - cksz.: 1610279280



Riasztó feltörésvédelemmel 
2013 végén kerül forgalomba. 
Kérjük, érdeklődjön 
márkakereskedőjénél.

Utastéri elválasztó rács 
Cksz.: 1609640980

A legkisebbek érdemlik 
a legnagyobb fi gyelmet. 
Gyermeküléseivel a CITROËN is 
hozzájárul az Önök kényelméhez. 
Ezek a könnyen beszerelhető és 
egyszerűen használható – immáron 
nélkülözhetetlen – tartozékok 
megkönnyítik az életét.

GYERMEKÜLÉSEK

CITROËN Kiddy Comfort Pro gyermekülés
1-2-3. súlycsoport
Cksz.: 1606604580
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Alumínium tetőcsomagtartó (1) 
Cksz.: 1608499380

Tetőcsomagtartóra szerelhető 
kerékpártartó (1) 
Alumínium - cksz.: 1607798880
Acél - cksz.: 1607798780

Tetőcsomagtartóra szerelhető 
síléc-/snowboardtartó (1) 
4 pár síléchez - cksz.: 9615.14
6 pár síléchez - cksz.: 9615.15

Keresztirányú 
tetőcsomagtartó rudak 
Cksz.: 1607440480

Az új CITROËN C4  PICASSO 
alkalmazkodik Ön és családtagjai 
folyamatosan változó igényeihez. 
A Citroën praktikus és ergonómikus 
tartozékok széles választékát kínálja, 
melyek egytől egyig megkönnyítik 
csomagjai és szabadidős felszerelései 
szállítását.

CSAK PRAKTIKUSAN!



(1) Tartalma nem képezi a tartozék részét, csupán illusztráció.
(2) Kábelköteg szükséges hozzá, kérjük érdeklődjön márkakereskedőjénél.

TETŐBOXOK

Táskák, bőröndök, mindenféle egyéb 
holmik... az ember szeret sokmindent 
magával vinni utazásaihoz.Ezek a 
könnyen használható, rögzíthető és 
szükség esetén használaton kívül 
helyezhető kiegészítők garantáltan 
kedvére lesznek az utazások 
szerelmeseinek. Bárhova is vezessen az 
útjuk, tetőboxainkkal mindig a legjobb 
körülmények között érezhetik magukat... Vonóhorogra szerelhető 

kerékpártartó (1) (2)

2 kerékpárhoz - cksz.: 1607018380
3 kerékpárhoz - cksz.: 1607798980

Tetőrúdra szerelhető tetőboxok 
Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.

RDSO vonóhorog (2)

Szerszám nélkül leszerelhető vonóhorog
Cksz.: 1606526380

„Hattyúnyakú" vonóhorog (2)

Cksz.: 1606526280 
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MINTHA 
SKATULYÁBÓL...
Kompakt, modern és elegáns vonalaival 
az új CITROËN C4 PICASSO külseje mindenütt 
feltűnést kelt. A CITROËN által kínált külső és belső 
védőfelszereléseknek köszönhetően immár a belső tér is 
fokozott fi gyelemben részesülhet.

Csomagtér-peremvédő elem 
Cksz.: 1609543280

Takaróponyva 
Cksz.: 9985.28

Áttetsző védőcsíkok a hátsó lökhárítóra 
Cksz.: 1609871580

Áttetsző védőcsíkok az első lökhárítóra 
Cksz.: 1609871580



Csomagrögzítő (1) 
Cksz.: 9414.EE
Csomagtérszőnyeg használata szükséges.

Rugalmas csomagtértálca (1) 
Felső padló - cksz.: 1609494980

Csomagtérháló (1) 
Cksz.: 7568.FT 

Csomagtérszőnyeg (2)

Alsó padló - cksz.: 1609373280
Felső padló - cksz.: 1609697580 

CSOMAGTÉRTÁLCA

Óvja meg az eredeti padlószőnyeget 
a csúszásmentes csomagtértálca 
segítségével. Tökéletesen alkalmas 
szennyezett anyagok vagy 
tárgyak szállítására. Készüljön 
fel az indulásra ezzel a könnyen 
használható tartozékkal.

Megfordítható csomagtértálca
Alsó padló - cksz.: 1609240880

(1) Tartalma nem képezi a tartozék részét, csupán illusztráció.
(2) A csomagtér padlójának kialakítása a gépjármű felszereltségének függvényében változhat. A gépjárműhöz alkalmazható 
csomagtérszőnyeg tekintetében kérjük, vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.
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Hurkolt padlószőnyeg (1) 
Cksz.: 1609378880

3D padlószőnyeg(1) 
Cksz.: 1609399180

Eco formázott 
padlószőnyeg

Cksz.: 1609399380

3D gumiszőnyeg (1) 
Cksz.: 1609398380
Hagyományos gumiszőnyeg 
Cksz.: 1609397980

(1) Több szőnyeg egymásra helyezése szigorúan tilos. A védőszőnyegek megfelelő használatával kapcsolatban vásárlás előtt, kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél. 



PADLÓSZŐNYEGEK

A CITROËN szőnyegek tökéletesen 
illeszkednek gépjárműve padlójához, és 
speciális kialakításuknak köszönhetően 
hatékony védelmet nyújtanak a 
kopás és a szennyeződések ellen. 
Használatuk rendkívül egyszerű; 
tartósak és ellenállóak. Amellett, hogy 
tökéletesen tapadnak a padlóhoz, és 
így még nagyobb biztonságot nyújtanak 
a vezető számára, kialakításuk is 
egyedi és rendkívül ötletes. 

(2) Könnyen fel- és lehúzható. Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.

SUN üléshuzat (2) 
Szövet/TEP üléshuzat
Kérjük, érdeklődjön 
márkakereskedőjénél.

MOON üléshuzat (2) 
Szövet üléshuzat
Kérjük, érdeklődjön 
márkakereskedőjénél.

Oldalsó védőcsíkok 
Cksz.: 1609668880

Formatervezett sárfogók 
Első - cksz.: 1608924180
Hátsó - cksz.: 1608924280

Bársonyszőnyeg (1)

Cksz.: 1609371380



16 MULTIMÉDIA

Head-up display
Cksz.: 1606475080

Multimédiáseszköz-tartó (1) 
Cksz.: 9473.Z1

Hordozható videoberendezés
Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél. 

Új CITROËN C4 PICASSO gépkocsija sokkal 
több egy egyszerű autónál. A legmodernebb 
multimédiás berendezései a kényelem és 
az örömök kifogyhatatlan tárházát nyitják 
meg Ön előtt. Mostantól minden eddiginél 
kellemesebb és nyugodtabb légkörben 
tapasztalhatja meg a vezetés és az utazás 
örömét.

INNOVÁCIÓ 
A GYAKORLATBAN

Hordozható navigációs készülékek
Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.



CD-lejátszó (1)

Cksz.: 16107849ZD

Mobiltelefon-tartó (1)

Okostelefonhoz - cksz.: 1608578780
Univerzális - cksz.: 1608578880

A fedélzeti Wifi -egységnek köszönhetően 
az utazások során a világ egyetlen 
karnyújtásnyira lesz utasaitól. Laptopot, 
játékkonzolt, multimédia-lejátszót 
akár egyidőben is lehet használni a 
gépjárműben. Az előfi zetés nélkül kínált 
fedélzeti Wifi -egység speciális, 3G/3G+ 
internetes SIM-kártyával működik. 
Előfi zetési szerződését az Ön által 
választott szolgáltatóval kötheti meg.

CITROËN WIFI ON BOARD

WiFi-egység (1)

Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.
Cksz.: 9702.GV

(1) Tartalma nem képezi a tartozék részét, csupán illusztráció.



Megnevezés Fotó Cikkszám Oldal
Hattyúnyakú vonóhorog 1606526280 11
RDSO vonóhorog 1606526380 11
Keresztirányú tetőcsomagtartó rudak 1607440480 10
Keresztirányú tetőcsomagtartó rudak** – 1607440380 –
Hosszanti rudakra szerelhető keresztirányú 
tetőcsomagtartó rudak** – 1607689680 –

Merev tetőbox (rövid, 330 literes) – 1609665680 –
Merev tetőbox (hosszú, 420 literes) 1609665880 11
Merev tetőbox (középhosszú, 420 literes) – 1609665780 –
Összehajtható tetőbox (rövid, 340 literes) – 9459.K1 –
Összehajtható tetőbox (hosszú, 300 literes) – 9459.K2 –
13 pólusú vonóhorog-kábelköteg – 1609829380 –
7 pólusú vonóhorog-kábelköteg – 1609829480 –

SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK 

TARTOZÉKLISTA
Az alábbi táblázat segítségével áttekintheti tartozékkínálatunkat. 
További információkért látogasson el a legközelebbi 
márkakereskedésbe vagy a www.citroen.hu weboldalra.
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Megnevezés Fotó Cikkszám Oldal
Fehér díszkupak (4 db-os készlet) 9406.H8 5
Fényes fekete díszkupak (4 db-os készlet) 9406.H6 5
Alumínium küszöbdíszlécek – 1610796680 –
Alumínium küszöbdíszlécek  1607556380 4
Hologramos küszöbdíszlécek  1609690480 4
16” dísztárcsa lopás elleni biztosítással (4 db-os készlet)  9406.L1 5
Váltógombok – * –
AQUILLON 17” keréktárcsa** – 96770903ZV –
EOLE 18” keréktárcsa Hephais kétárnyalatú szürke/alu.  96770905ZV 5
GARBIN 16” keréktárcsa  1609838280 5
LEVANT 17” keréktárcsa 1607274580 5
NOTOS 16” keréktárcsa 96770897TW 5
ZEPHYR 17” keréktárcsa kétárnyalatú fekete/alu. 96770901ZV 5

STÍLUS

Megnevezés Fotó Cikkszám Oldal
Szivargyújtó – 8227.96 –
Kivehető hamutartó 7589.05 6
Fejtámlára rögzíthető vállfa 1607937780 7
Légterelők  1609720580 6
Beépített illatosító illatpatronokkal, matt fekete – 1607693080 –
Hővédő fólia a hátsó ablakokra, és a hátsó szélvédőre – 1610549280 –
Hővédő fólia a hátsó ablakokra, és a hátsó szélvédőre** – 1610549380 –
Illatpatron-utántöltők * 7
Térképolvasó lámpa – 1610747180 –
Isotherm modul - 16 literes – 9456.03 – 
Isotherm modul - 24 literes 12V - 230 V – 1606666780 – 
Isotherm modul - 24 literes 12V 1607002980 6
Napfényvédő a hátsó szélvédőre 1609507580 7
Napfényvédő a hátsó szélvédőre** – 1609507680 –
Napfényvédők az oldalablakokra (leghátsó oldalablak) 1609507980 7
Napfényvédők az oldalablakokra (leghátsó oldalablak)** – 1609508080 –
Napfényvédők az oldalablakokra (2. üléssor) 1609507780 7
Napfényvédők az oldalablakokra (2. üléssor)** – 1609507880 –

KÉNYELEM

Megnevezés Fotó Cikkszám Oldal
Hátsó parkolóradar 1610279280 8
Első parkolóradar 1610279180 8
Riasztó feltörésvédelemmel * 9
Kerékőr alumínium keréktárcsához 1606922580 8
Kerékőr lemez keréktárcsához – 9607.R4 –
Szállítóketrec kisállatoknak 40 x 30 x 30 cm – 1607076080 –
Szállítóketrec kisállatoknak 60 x 42 x 42 cm 1607076180 8
Biztonsági öv kisállatoknak 1607075980 8
„Y” mintás hólánc * 8
Isofi x talpazat Baby P2C MIDI gyermeküléshez – 1610864180 –
Hózokni * 8
Biztonsági ablakfólia az első ablakokra – 1610548980 –
Biztonsági ablakfólia az első ablakokra** – 1610549080 –
Utastéri elválasztó rács 1609640980 9
Utastéri elválasztó rács** – 1609641080 –
Ködfényszórókészlet – 1609712680 –
Biztonsági csomag * 8
Baby Safe gyermekülés – 1608847380 –
Baby P2C MIDI gyermekülés – 1610863980 –
CITROËN Kiddy Comfort Pro gyermekülés 1606604580 9
Kidfi x gyermekülés – 1608847880 –
Romer Duo Isofi x gyermekülés – 1608847680 –
Elsősegélycsomag – * –

BIZTONSÁG



VÉDELEM

SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK (folytatás)

Megnevezés Fotó Cikkszám Oldal
Rugalmas csomagtértálca (felső padló) 1609494980 13
Rugalmas csomagtértálca** – 1609495180 –
Megfordítható csomagtértálca (alsó padló) 1609240880 13
Hőformált anyagból készült csomagtértálca** – 1609837780 –
Oldalsó védőcsíkok 1609668880 15
Oldalsó védőcsíkok** – 1609668980 –
Áttetsző védőcsíkok 1609871580 12
Áttetsző védőcsíkok** – 1609871680 –
Formatervezett hátsó sárfogók 1608924280 15
Formatervezett hátsó sárfogók** – 1608924380 –
Formatervezett első sárfogók 1608924180 15
Csomagrögzítő 9414.EE 13 
Csomagtérháló 7568.FT 13
Takaróponyva 9985.28 12
Takaróponyva a hátsó üléspadra – 1607075880 –
Csomagtértakaró – 1607075780 –
MOON üléshuzat * 15
Üléshuzatok (3. üléssor)** – 1609658380 –
SUN üléshuzat * 15
Csomagtér-peremvédő elem 1609543280 12
Csomagtér-peremvédő elem** – 1609543380 –
Csomagtérszőnyeg** – 1609373480 –
Csomagtérszőnyeg (alsó padló) – 1609373280 –
Csomagtérszőnyeg (felső padló) 1609697580 13
Hagyományos gumiszőnyeg 1609397980 14

VÉDELEM (folytatás)
Megnevezés Fotó Cikkszám Oldal
Alumínium tetőcsomagtartó 1608499380 10
Átalakító készlet – * –
Átalakító készlet ** – * –
Tetőcsomagtartóra szerelhető síléc-/snowboardtartó - 
4 pár síléchez 9615.14 10

Tetőcsomagtartóra szerelhető síléc-/snowboardtartó - 
6 pár síléchez – 9615.15 –

Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó - 2 kerékpárhoz – 9615.08 –
Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó - 3 kerékpárhoz 9615.09 11
Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó - 2 kerékpárhoz – 1607018380 –
Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó - 3 kerékpárhoz 1607798980 11
Tetőcsomagtartóra szerelhető kerékpártartó - Acél – 1607798780 –
Tetőcsomagtartóra szerelhető kerékpártartó - Alu. 1607798880 10
Csomagrögzítő** – 1609698080 –

(–) A kiadványban nem szerepel.
(*) A teljes kínálatról kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.
(**) A hétüléses CITROËN C4 PICASSO speciális tartozéka.

Megnevezés Fotó Cikkszám Oldal
Hagyományos gumiszőnyeg** – 1609398180 –
3D padlószőnyeg - Eco 1609399380 14
3D padlószőnyeg - Eco** – 1609399480 –
3D padlószőnyeg 1609399180 14 
3D padlószőnyeg** – 1609399280 – 
3D gumiszőnyeg 1609398380 14
3D gumiszőnyeg** – 1609398580 –
Hurkolt padlószőnyeg 1609378880 14
Hurkolt padlószőnyeg** – 1609379080 –
Hurkolt padlószőnyeg (3. üléssor)** – 1609379280 –
Bársonyszőnyeg 1609371380 15
Bársonyszőnyeg** – 1609372580 –
Bársonyszőnyeg (3. üléssor)** – 1609372380 –

MULTIMÉDIA
Megnevezés Fotó Cikkszám Oldal
Head-up display 1606475080 16
WiFi-egység 9702.GV 17
Iphone-/Ipod-/Ipad-töltő – 1607018980 –
Iphone-/Ipod-/Ipad-töltő 2 USB-csatlakozóval – 1607019080 –
CITROËN rögzítőfülek telefontartóhoz – 1608578680 –
Kiegészítő tartozék TETRAX telefontartóhoz, 
iPhone 4/4S telefonokhoz – 1610097580 –

Átalakító (12V - 230V - USB) – 1609709480 –
Vezetést segítő rendszerek – * –
Hordozható navigációs készülékek * 16
Hordozható videoberendezések * 16
CD-lejátszó 16107849ZD 17
Elosztó - 2 csatlakozó + 2 USB-csatlakozó – 1610000780 –
Multimédiáseszköz-tartó 9473.Z1 16
Okostelefon-tartó (GPS) 1608578780 17
TETRAX univerzális telefontartó – 1608578880 –

®  CITROËN HUNGÁRIA KFT..- BUDAPEST, ANDRÉ CITROËN U. 1. – TEL.: (06-1) 348-48-48
CITROËN ALKATRÉSZ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG - WWW.CITROEN.HU
  A beszállítók fenntartják a forgalmazás esetleges leállításának, illetve bizonyos műszaki módosítások végrehajtásának jogát. 
A kiadványban látható fényképek illusztrációk. - Fotók: Citroën, Getty Images - Terv: 
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