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AKSESUARAI
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„Citroën“ siūlo platų asortimentą transportavimui, patogumui 
ir saugumui skirtų aksesuarų jūsų „Citroën C5 X“ automobiliui. 
Estetiškos išvaizdos ir patvarius aksesuarus patvirtino mūsų 
inžinieriai, todėl jie atitinka griežčiausius patikimumo ir patvarumo 
reikalavimus.
Su lengvai montuojamais ir prižiūrimais specialiai „Citroën C5 X“ 
skirtais aksesuarais jūsų kelionė taps malonia ir lengva.
Kreipkitės į mūsų specialistus patarimo ir pagalbos montuojant 
aksesuarus.
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Norėdami išplėsti „Citroën C5 X“ transportavimo galimybes, mes 
atrinkome įvairius aksesuarus, įskaitant stogo bagažinę ir ant vilkties 
kablio montuojamą dviračių laikiklį, su kuriais savo įrangą galėsite 

transportuoti visiškai saugiai. Solidūs, estetiškos išvaizdos ir lengvai 
montuojami aksesuarai atitinka griežčiausius saugumo reikalavimus 
bei idealiai tinka jūsų automobilio konfigūracijai.

 TRANSPORTAVIMAS
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1.  Ant vilkties kablio montuojamas dviračių laikiklis

2. Stogo bagažinė
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TRANSPORTAVIMAS
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TRANSPORTAVIMAS
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1. Ant stogo skersinių montuojamas dviračių laikiklis

2. Stogo skersiniai

3. Be įrankių nuimamas vilkties kablys

4. Galinių purvasaugių komplektas

Turėdami specialius aksesuarus, saugiai į kelionę galite pasiimti viską, ko tik reikia. Ar jums reikia papildomos erdvės, ar 
transportuoti dviračius, mes turime sprendimą visiems jūsų poreikiams.
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SAUGUMAS & ĮKROVIMAS
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1. Apsaugos nuo įsibrovimo signalizacija 

2. Įkrovimo stotelė su įkrovimo kabeliu

Būkite ramūs bet kokioje 
kelionėje, nes įdiegta apsaugos 
signalizacija nuo įsibrovimo 
neabejotinai padidina automobilio 
saugumą.
Keliaukite saugiai su vaikais, 
pasirinkę ISOFIX patvirtintą 
automobilinę kėdutę. Idealiai 
tinkančią vaiko kūno formoms.
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S Patogiam automobilio įkrovimui kiekvieną 

dieną galite rinktis buitinio įkrovimo 
įrenginį arba „Wallbox“ įkrovimo lizdą 
(yra kelių skirtingų galių).
Taip pat siūlome universalius įkroviklius 
bei kelioninį krepšį įkrovimo kabeliui.
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1.  Bagažinės tinklelis

2.  Bagažinės kilimėlis su atvartu

3. Termiškai suformuotas bagažinės kilimėlis

4. Šunų aptvaras

5. Specialios formos kilimėlių komplektas

6. Guminių grindų kilimėlių komplektas 

7. Veliūrinių kilimėlių komplektas

Platus specialiai pritaikytų apsauginių aksesuarų asortimentas padės saugiai 
transportuoti jums reikalingus daiktus ir net kelionė su gyvūnu nekels rūpesčių, nes 
nereikės baimintis dėl sugadinto „Citroën C5 X“ salono.

APSAUGA
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APSAUGA
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