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JEDINEČNÉ !
Rozhodnete-li se pro vůz značky CITROËN, vstoupíte do
světa, kde se kvalita, bezpečnost, styl a výkon snoubí v jedno.
Originální příslušenství CITROËN bylo vyvinuto přesně na
míru vašemu vozu. S jeho pomocí vytvoříte vůz, který se vám
bude podobat, odpovídát vašim představám a potřebám. Ale
nejen to… Testováno v nejnáročnějších podmínkách, originální
příslušenství CITROËN vám zaručí excelentní úroveň kvality
a bezpečnosti. CITROËN pro vás vybral u nejlepších
dodavatelů širokou škálu doplňků k originálnímu
příslušenství pro příjemnější cestování.
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Styl
C Automobil Import s. r. o., Hvězdova 1716/2B, 142 67 Praha 4, oddělení poprodejních služeb a náhradních dílů – www.citroen.cz
Výrobky uvedené v tomto katalogu jsou k dispozici do vyprodání zásob s výhradou ukončení prodeje ze strany dodavatelů a technických změn souvisejících s vývojem daných produktů.
Použité fotografie jsou ilustrativní, katalog má pouze informativní charakter, není smluvním dokumentem. Tiskové chyby vyhrazeny. Fotografie – zdroj: CITROËN, Thinkstock.
Překlad, grafická úprava a tisk: Shadow Production, s. r. o., 08/2016.

KOMFORT

4

+

V POHODLÍ
Užijte si radost z jízdy v maximálním pohodlí
ve svém novém voze CITROËN Jumpy díky
ergonomickému příslušenství navrženému
s ohledem na vaše potřeby.

5
1

1 - Popelník
2 - Zapalovač
3 - Osvěžovač vzduchu
4 - Sada deflektorů
5 - Protiskluzová podložka
6 - Parkovací asistent

PARKOVACÍ ASISTENT
Parkovací asistent usnadní
ovladatelnost vozu. Zvukový
signál vás upozorní na překážky
a parkování se pro vás stane
hračkou.

2

6

3
04

05

KOMFORT

1 - Sluneční clony na boční okna
2 - Sluneční clona na zadní okno
3 - Přenosná čtecí LED lampička
4 - Izotermický box

3

1

4

SLUNEČNÍ CLONY

5

SMYSL PRO DETAIL

Dopřejte spolucestujícím pohodlí
a vybavte svůj vůz slunečními clonami.
Jsou přizpůsobeny tvaru oken, brání
oslnění, poskytují stín a zabraňují
nežádoucím pohledům zvenčí.

Přenosná čtecí LED lampička
či izotermické boxy… ve vašem novém
voze CITROËN dbáme na detaily, které
vám zpříjemní cestování.

2
06

07

MULTIMÉDIA

+

INOVATIVNÍ

MÁTE NA MYSLI MOBILNÍ?
Zůstaňte ve spojení s okolním
světem díky příslušenství
CITROËN. Hands-free sada,
držáky a nabíječky mobilních
telefonů usnadní použití vašich
přístrojů ve voze.

Váš nový CITROËN Jumpy je víc než pouhý automobil.
S multimediální výbavou, která využívá nejmodernější technologie
a technická řešení, vstoupíte do zcela nové dimenze pohody
a potěšení – potěšení z řízení vozu a příjemné,
uklidňující atmosféry, která vás obklopuje.
2

3

1-N
 abídka DVD přehrávačů
2-D
 ržák multimediálních zařízení
3-M
 agnet TETRAX s logem CITROËN
4-U
 niverzální nabíječka mobilních telefonů
5-D
 ržák TETRAX

5

4
1
08

09

MULTIMÉDIA

1-Č
 ástečně zabudovaný navigační systém TomTom
2-Č
 ástečně zabudovaný navigační systém Garmin
3-H
 ands free sada
4 - Autorádia

1
2
4

ČÁSTEČNĚ ZABUDOVANÉ
NAVIGAČNÍ SYSTÉMY
V rámci nabídky navigačních
systémů vám nabízíme řadu
částečně integrovaných
navigačních systémů.
Uživatelsky přívětivé a funkční,
navigační systémy jsou cennou
pomocí na cestách. Již žádné
papírové mapy a zbytečný stres,
systém vás navádí hlasově
i vizuálně.

3
10

11

OCHRANA

+

NAVZDORY
ČASU
Kompaktní, moderní a elegantní, váš Jumpy okouzlí
na první pohled. Ochranné doplňky CITROËN určené pro
interiér i exteriér vám dávají možnost uchovat jeho původní
krásu a bezvadný vzhled.

KOBERCE CITROËN
Koberce CITROËN, které byly navrženy
s ohledem na specifický tvar podlahy vašeho
vozu, jsou účinným způsobem ochrany proti
opotřebení a nečistotám. Jejich používání
je snadné, jsou pevné a odolné. Kromě
toho, že drží na svém místě, což přispívá
k bezpečnosti řízení, jsou i zajímavým
designovým a kreativním prvkem.

3

1

12

2

1 - Přední zástěrky
2 - Zadní zástěrky
3-P
 řední gumový koberec
13

OCHRANA

REFLEXNÍ POLEPY
Přispějte ke své bezpečnosti a zvyšte
image, použitím reflexních polepů
zvýrazníte svůj vůz při práci či parkování.

1
3

2
1 - Přídavný zámek MUL-T-LOCK
2 - Přídavný zámek ArmaDLock
3 - Reflexní polepy
14

15

BEZPEČNOST

+

S DŮVĚROU
Bezpečnost nade vše! Příslušenství CITROËN,
které vám přinese klid a jistotu, se na ní podílí
velkou měrou, aby vás stejně jako vaše pasažéry
lépe chránilo na cestách. Alarm či elektronický
alkoholtestr… pro vaše bezpečí jsme vybrali
to nejlepší.

2

1 - Sněhové řetězy
2 - Přenosná signalizační lampa
3-B
 ezpečnostní sada:
vesta a trojúhelník
4-N
 ástroj na přestřižení
bezpečnostního pásu a rozbití okna

4

3

1

16

17

BEZPEČNOST

1 - Sada předních mlhových světlometů
2 - Elektronický alkoholtestr Ethyway
3 - Alarm

2

3

ALARM
Pro větší pocit bezpečí vám CITROËN
nabízí alarm s dálkovým ovládáním.
Váš Jumpy bude zabezpečen a vy získáte
pocit klidu. V rámci nabídky příslušenství
můžete přiobjednat pohybové čidlo pro
zabezpečení nákladového prostoru.

1
18

19

PŘEPRAVA
1 - Tažné zařízení bez koule
2 - Víceúčelové tažné zařízení
3 - Tažné zařízení s koulí
4 - Zarážka na střešní tyče
5 - Příčné střešní tyče

+

PRAKTICKY
Nový CITROËN Jumpy se umí přizpůsobit
vašim neustále se vyvíjejícím potřebám.
Široký sortiment funkčního příslušenství
usnadní přepravu vašeho nákladu.

PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ TYČE

4

3

1

20

Příčné střešní tyče CITROËN zajistí
spolehlivé upevnění střešních boxů či
dalšího vybavení. Instalace a používání
příčníků jsou mimořádně jednoduché.

5

2

21

STYL

+

STYLOVĚ
Vy jste jedineční, váš Jumpy také.
S příslušenstvím a doplňky CITROËN
přizpůsobíte vůz svým představám.
Nápadité nebo klasické, originální
příslušenství odráží vaši osobnost
v každém směru.
4

1

5

3

1 - Hliníková

opěrka
2-S
 ada 2 hliníkových chráničů
prahů předních dveří
3-H
 liníková hlavice 6st. řadicí
páky v provedení Zamak
4-H
 lavice 5st. řadicí páky
v provedení kůže / Zamak
5-H
 lavice 5st. řadicí páky
v provedení kůže / černý lak

2
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SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

MULTIMÉDIA

KOMFORT

OCHRANA

BEZPEČNOST

Název příslušenství

Reference

Název příslušenství

Reference

Název příslušenství

Reference

5

Univerzální nabíjecí USB kabel

1614156380

–

Sada předních zástěrek

1613407880

12

Sada předních mlhových světlometů

1607076280

18

1610279180

–

Univerzální nabíječka mobilních telefonů

1612401480

9

Sada zadních zástěrek

1613407980

13

Kabeláž pro mlhové světlomety

1615658480

–

1610279280

5

Držák na telefon TETRAX® SMART – smartphone

1613579280

–

Potahy 2 předních sedadel – koženka TEP

1614269380

–

Sada bezpečnostních šroubů pro hliníková kola

1612616480

–

LED kontrolka pro parkovací asistent

1610279080

–

Držák na telefon TETRAX® XWAY – telefon

1613579180

9

Potahy 3 předních sedadel (lavice) – koženka TEP

1614269480

–

Alarm

1612799980

19

Zapalovač

8227 96

4

Magnet TETRAX s logem CITROËN

1608578680

9

9671 6P

–

–

Potahy 3 předních sedadel (adaptabilní sedadla
spolujezdce) – koženka TEP

Ochranný modul proti zdvižení vozu

4

1613946180

–

8211 F9

Univerzální držák pro smartphone

1614269580

Popelník

4

Univerzální držák mini pro smartphone

1613946080

–

–

–

1607693080

16142696 80

1612242380

Osvěžovač vzduchu

Potahy 2 předních sedadel – látkové

Pohybové čidlo

–

Přenosné navigační systémy

*

–

–

*

16142697 80

1607145880

Náhradní náplně do osvěžovače vzduchu

Potahy 3 předních sedadel (lavice) – látkové

Zámek palivové nádrže

1607076080

–

1610747180

7

Částečně zabudovaný navigační systém Garmin

1607403580

10

Potahy 3 předních sedadel (adaptabilní sedadla
spolujezdce) – látkové

Přepravka pro zvířata 40x30x30 cm

Přenosná čtecí LED lampička

16142698 80

–

Přepravka pro zvířata 60x42x42 cm

1607076180

–

Izotermický box 16 l

9456 03

–

Částečně zabudovaný navigační systém TomTom

1614255580

10

Bezpečnostní pás k upoutání zvířete

1607075980

–

Izotermický box 20 l

1606666780

7

Adaptér 230V – 12V + USB

1612485880

–

1611138180

5

Rozdvojka + USB

1610000780

–

17

Prostiskluzová podložka s logem CITROËN
Sada k čištění obrazovek

1613581680

–

Prodlužovací kabel do zapalovače

1613256480

–

Sada 2 posuvných slunečních clon na boční okna

9659 ES

–

Anténa pro příjem DAB

1610570480

Sada 2 slunečních clon na zadní okna

9659 ER

6

Autorádia

*

Název příslušenství

Reference

Deflektory

1615052180

Přední parkovací asistent se 4 snímači
Zadní parkovací asistent se 4 snímači

–

–
11

Přední gumový koberec

1613997480

13

Reflexní polepy

1616450980

15

Nástroj pro přestřižení bezpečnostního pásu/rozbití
okna s logem CITROËN

1610220580

Sada přídavných zámků MUL-T-LOCK na zadní dveře
a pravé boční posuvné dveře

1617305580

14

Ústní nástavce Ethyway

1609838580

–

Sada přídavných zámků MUL-T-LOCK na zadní dveře
a dvoje boční posuvné dveře

Elektronický testovací přístroj na alkohol Ethyway

1609838480

18

1617305780

14

Chemický alkoholtestr (balónek)

1608959180

–

1619228880

14

Hasicí přístroj

1612226280

–

Bezpečnostní sada (výstražný trojúhelník a vesta)

1617925580

17

Přenosná signalizační lampa

1614448780

17

Lékárnička

1609289980

Sněhové řetězy

*

Sada 2 slunečních clon na boční okna (1 clona posuvná) 9459 F5

–

Propojovací kabel 3,5mm jack

9706 AH

–

Přídavný zámek na zadní dveře ArmaDLock

Sluneční clona na zadní okno

6

Propojovací kabel pro autorádio EZi-DAB Alpine

1610626580

–

Univerzální modul k autorádiu EZi-DAB Alpine

1610542280

–

Sada přídavných zámků ArmaDLock na zadní dveře
a jedny boční posuvné dveře

DVD přehrávače

*

8

Přenosná hands-free sada Parrot Minikit+

16 096 064 80

Přenosná hands-free sada Supertooth Buddy

9477 E3

Přenosná hands-free sada Supertooth HD voice

16 107 601 80

–

Držák multimediálních zařízení

9473 Z1

9

9659 ET

–

1619228980

–

–
16

10

Originální příslušenství CITROËN.
(–) Produkt není v tomto katalogu uveden.
(*) Informace o kompletní nabídce získáte u svého koncesionáře CITROËN.
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SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

STYL

PŘEPRAVA
Název příslušenství

Reference

Název příslušenství

Reference

Tažné zařízení bez koule

1612366780

20

Kola z lehké slitiny

*

–

Víceúčelové tažné zařízení

9627 CK

20

Sada 4 černých krytů na středy hliníkových kol

9406 H6

–

Tažné zařízení s koulí

9627 G1

21

Sada 4 krytů na středy hliníkových kol – bílá Banquise

9406 H8

–

Tažné zařízení s koulí ve tvaru labutího krku

1612366880

–

Sada 4 krytů na středy hliníkových kol – modrá Infini

1613174580

–

Tažné zařízení s koulí demontovatelnou bez nářadí

1612366980

–

Sada 2 hliníkových chráničů prahů předních dveří

1607556380

22

Svazek 13 PIN

1615100180

–

Hlavice 5stupňové řadicí páky – kůže/černý lak

16088722ZD

23

Svazek k tažnému zařízení, 13 PIN, přestavby

1617974980

–

Hlavice 5stupňové řadicí páky – kůže/Zamak

96738471VV

23

Redukce svazku 13 PIN na tažné zařízení 7/13 PIN

1608109580

–

Hlavice 6stupňové řadicí páky – Zamak

96738472VV

23

Řídicí jednotka pro svazek tažného zařízení, 13 PIN

1606476180

–

Hliníková opěrka nohy

9646 H1

22

Střešní nosič pro délku L1

1612587580

–

Hliníkový dekor spojkového a brzdového pedálu

96754064 80

–

Hliníkový dekor brzdového pedálu

96755045 80

–

Střešní nosič pro délku L2

1612587680

–

Střešní nosič pro délku L3

1612587780

–

Hliníkový střešní nosič pro délku L1

1612587880

–

Hliníkový střešní nosič pro délku L2

1612587980

–

Hliníkový střešní nosič pro délku L3

1612588080

–

Hliníkový žebřík na zadní dveře

1612588180

–

Příčné střešní tyče

1612491580

21

Zarážka na střešní tyče

1617146580

21

Originální příslušenství CITROËN.
(–) Produkt není v tomto katalogu uveden.
(*) Informace o kompletní nabídce získáte u svého koncesionáře CITROËN.

26

27

VÍCE INFORMACÍ O NABÍDCE ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
CITROËN NALEZNETE NA www.citroen.cz

