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„Citroën“ siūlo visą patvarių ir praktiškų priedų, patenkinsiančių jūsų 
poreikius, asortimentą, skirtą padidinto pravažumo automobiliui „Citroën 
C3 Aircross“. Mūsų priedus, kuriuose derinama estetika su kokybe, 
patvirtino mūsų inžinieriai, siekiant užtikrinti, kad jie atitinka labai griežtus 
suderinamumo, patvarumo ir saugos reikalavimus. Nors visi šie priedai 
yra lengvai sumontuojami ir reguliuojami, vis dėlto galite apsilankyti 
mūsų dirbtuvėse, jei pageidautumėte gauti daugiau patarimų ar kad mes 
padėtume jums sumontuoti šiuos priedus.

*Confort
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KOMFORTAS

„Comfort*“ priedai, skirti padidinti važiavimo komfortą, bus nau-
dingi visiems automobilyje sėdintiems keleiviams: tiek mažiems, 
tiek vyresniems (o taip pat ir naminiams gyvūnams). Jei reikia, 
galite apsilankyti mūsų dirbtuvėse, norėdami gauti daugiau 
patarimų ar pagalbos juos diegiant.
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1.         Šoninių ir galinių langų žaliuzės

2.         Kūdikio kėdutė

3.         Salono oro gaiviklis

4.         Laikiklis ant galvos atramos

5.         Oro deflektoriai.

KOMFORTAS*

*Confort

Skoningos ir lengvai reguliuojamos padidinto pravažumo automobilio „Citroën C3 Aircross“ žaliuzės visiškai uždengia šoninius ir galinį langus. 

Jos leidžia prislopinti pernelyg intensyvią saulės šviesą nesuprastinant matomumo.

Į vėdinimo sistemą integruotas salono gaiviklis, su kuriuo galima 
naudoti įvairius kvapus, užtikrina malonią ir atpalaiduojančią atmosferą 
jūsų padidinto pravažumo automobilyje „Citroën C3 Aircross“.

Ši išradingos ir skoningos konstrukcijos pakaba yra itin 
praktiškas sprendimas, skirtas kabinti ant priekinės sėdynės 
galvos atramos drabužius, kad jie nesusiglamžytų.

Elegantiškos išvaizdos priekiniai oro kreiptuvai su „Citroën“ ženklu užtikrina 
reguliuojamą šviežio oro srautą. Jie padeda išlaikyti optimalias automobilio 
aerodinamines ypatybes, kai važiuodami atidarote langus.

Naudodami šią lengvai reguliuojama kūdikio kėdutę su 3 standartiniais ISOFIX tvirtinimo taškais, 
mažylius vešite ant galinės sėdynės visiškai saugiai.
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*Confort

Šis patvirtintas daugiafunkcis miltelinis gesintuvas yra tinkamas 
gesinti 3 pagrindinių klasių gaisrus. Salone esantis gesintuvas bus 
labai naudingas galimo incidento atveju.

Siekiant užtikrinti tiek jūsų naminio gyvūno, tiek jūsų pačių saugumą kelionių 
metu, rekomenduojama naudoti pertvarą šunims. Ši pertvara jau surinkta, 
tad ją greitai sumontuosite ir lengvai pritaikysite.

Tinklas, skirtas didelių gabaritų kroviniams, leidžia išvengti didelių gabaritų 
objektų, padėtų padidinto pravažumo automobilio „Citroën C3 Aircross“ gale, 
judėjimo. Naudojant šį tinklą, kroviniai negali virsti į automobilio priekį staigaus 
stabdymo atveju, todėl kelionė salone sėdintiems keleiviams tampa saugesnė.

„Citroën“ sniego grandinės ir neslidūs ratų apvalkalai užima nedaug vietos ir 
juos lengva uždėti ant ratų. Jie leidžia laikytis kelio juostos ir užtikrina puikų 
sukibimą su kelio danga važiuojant sniegu ar ledu.

Automobilio statymo pagalbinė priemonė padeda manevruoti statant automobilį arba išvažiuojant iš statymo vietos, skleisdama garsinį signalą artėjant kliūčiai. 

Šios sistemos subtilūs jutikliai yra puikiai integruoti į padidinto pravažumo automobilio „Citroën C3 Aircross“ bamperių konstrukciją, o mūsų inžinieriai pasirūpino, kad jos elektronika būtų visiškai 
suderinama su jūsų automobiliu.

1.         Automobilio statymo pagalbinė priemonė

2.         Gesintuvas

3.         Grotelės šuniui

4.         Tinklas aukštiems kroviniams

5.         Sniego grandinių ir neslidžių ratų apvalkalų asortimentas
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„Citroën“ pagalbinės transportavimo priemonių padedami pakrausite savo automobilį paprasčiau: nesvarbu, 
ar kraunate daiktus į keleivių saloną, ar padidinto pravažumo automobilio „Citroën C3 Aircross“ išorėje. Be 
abejo, visada esant optimaliai saugai.
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TRANSPORTAS

4

Tvirtos ir greitai pritvirtinamos „Citroën“ stogo bagažinėje saugiai sutalpinsite 
savo krepšius, lagaminus ar kitus daiktus, ir tuo pačiu atlaisvinsite vietos 
padidinto pravažumo automobilyje „Citroën C3 Aircross“.

Universalūs skersiniai stogo strypai leidžia ant „Citroën C3 Aircross“ 
automobilio stogo sumontuoti įvairias transportavimo sistemas. Jie leidžia 
apsaugoti kėbulą nuo trinties ir įbrėžimų. Siekiant užtikrinti jūsų saugą, 
šie strypai išlaikė „City Crash Test“ bandymus ir jų saugą patvirtino mūsų 
inžinieriai.
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TRANSPORTAS

1.         Stoginis dviračių laikiklis

2.         Slidžių ir snieglenčių laikiklis

3.         Vidutinio ilgio stogo bagažinė

4.         Skersiniai stogo laikikliai

1

Norite nukeliauti kiek toliau ir ten pasivažinėti dviračiu? Nieko nėra paprastesnio nei „Citroën“ homologuotas dviračių 
laikiklis su integruota apsaugos nuo vagystės sistema. Jį galite pritvirtinti prie stogo strypų vos per kelias minues, 
kiekvienas dviratis tvirtinamas atskirai.

Padidinto pravažumo automobilio „Citroën C3 Aircross“ aerodinaminis slidžių ir snieglenčių laikiklį lengva 
sumontuoti, o jo didelio mygtuko pagalba nesunkiai pritvirtinsite slides ir snieglentes net nenusiimdami 
pirštinių. Automobilio kėbulas yra visiškai saugus, kadangi šis laikiklis neturi jokio sąlyčio su juo.
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TRANSPORTAS

TRANSPORTAS

Prie kablio tvirtinamas dviračių laikiklis, pasižymintis mažesniu aerodinaminiu pasipriešinimu, lyginant su stoginiu dviračių laikikliu, 
leidžia užtikrinti mažesnes degalų sąnaudas. Jis suderinamas su dauguma rėmų, taip pat labai patogiai sulankstomas (telpa į bagažinę).

Jei pageidaujate didesnio patikimumo transportuojant įvairius daiktus, rinkitės standžią, 
vandeniui atsparią ir neslidžią stogo bagažinę. Ji montuojama nenaudojant jokių kitų 
tvirtinimo elementų ir labai efektyviai apsaugo galinę erdvę nuo smūgių ir purvo. Jos 
matmenys, spalva ir apdaila buvo specialiai parinkti taip, kad idealiai derėtų su padidinto 
pravažumo automobiliu „Citroën C3 Aircross“.

Šis patvarus pagal individualius matavimus 
pagamintas kilimėlis yra labai naudingas norint 
apsaugoti bagažinės grindų dangą, jei dažnai 
gabenate daiktus padidinto pravažumo automobilio 
„Citroën C3 Aircross“ bagažinėje.

Greitai sumontuojamas „Citroën“ vilkimo kablys, nuimamas nenaudojant 
įrankių, pagamintas ir išbandytas laikantis Europos taisyklių bei mūsų 
specifikacijų reikalavimų. Šis kablys netrukdo galinei automobilio 
statymo pagalbinei sistemai ir gerai integruojasi į padidinto pravažumo 
automobilio „Citroën C3 Aircross“ konstrukciją. Jūs būsite visiškai 
saugūs, kadangi jo atitikimą standartams  garantuoja mūsų inžinieriai.
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Naudodami šį uždangalą apsaugosite galinės sėdynės išvaizdą ir apmušalus, todėl galite 
būti ramūs veždami įvairiausius keleivius! 

Jis puikiai tinka vežti naminius gyvūnus, jį lengva uždėti ir nuimti, skalbtinas 30 °C 
temperatūroje, neužima daug vietos.

Šie tvirti kilimėliai apsaugo padidinto pravažumo automobilio „Citroën 
C3 Aircross“ grindų dangą nuo susidėvėjimo. Vairuotojo kilimėlyje yra 
pagalvėlė kulnams, siekiant padidinti jo tarnavimo laiką. 

Šis patvarių kilimėlių komplektas atitinka padidinto pravažumo 
automobilio „Citroën C3 Aircross“ grindų formą, siekiant užtikrinti 
optimalią apsaugą. Jiems tenka didelis krūvis ir juos galima valyti kempine 
ar išsiurbti dulkių siurbliu.

Elegantiški veliūriniai kilimėliai su nubuką primenančiais raštais 
suteikia daugiau komforto ir didesnį stiliaus pojūtį padidinto pravažumo 
automobilio „Citroën C3 Aircross“ salone.

Apatinę padidinto pravažumo automobilio „Citroën C3 Aircross“ kėbulo dalį saugos 
šis efektyvių ir estetinės išvaizdos negadinančių purvasaugių komplektas. Šie lengvai 

montuojami purvasaugiai, pagaminti pagal individualius matavimus, suteikia apsaugą nuo 
vandens, purvo ar kitų kenksmingų veiksnių. Jų tvirtą laikymąsi užtikrina optimizuotas 

montavimo procesas.
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1.         Pastatyto automobilio uždangalas

2.         Neaustinės dangos kilimėlių komplektas

3.         Pritaikytos formos kilimėlių rinkinys

4.         Veliūro kilimėlių komplektas

5.         Galinės sėdynės uždangalas

6.         Purvasaugių komplektas

APSAUGA
Norėdami padidinti jūsų padidinto pravažumo automobilio 

„Citroën C3 Aircross“ ilgaamžiškumą, sukūrėme įvairių 
salono ir kėbulo apsaugai skirtų priedų, kurių stilius puikiai 

dera su jūsų automobiliu. Šie priedai, kurių patvarumą ir 
ilgaamžiškumą patvirtino mūsų inžinieriai, apsaugo didžiausią 

krūvį gaunančius paviršius nuo pažeidimų ir laiko poveikio.

Šis aukštos kokybės uždangalas iš orui laidaus audinio, pagamintas pagal individualius matavimus, 
apsaugos padidinto pravažumo automobilio „Citroën C3 Aircross“ kėbulą nuo dulkių ir purvo. Šį 

uždangalą galima skalbti skalbyklėje ir laikyti sulankstytą jam skirtame krepšyje.
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Jie tokie praktiški!

Nuo magnetinio išmaniųjų telefonų laikiklio 
iki nešiojamosios šviesos diodų lempos 
– naudojant daugialypės terpės priedus, 
kelionės padidinto pravažumo automobilio 
„Citroën C3 Aircross“ salone yra patogesnės 
ir paprastesnės. Šie ergonomiški ir labai 
techniški priedai, kuriuos išrinko mūsų 
inžinieriai, yra suderinami su visomis jūsų 
automobilio jungtimis.

1.         Signalizacija nuo vagystės

2.         Išmaniojo telefono laikiklis

3.         „Tetrax Xway“

4.         Šviesos diodų lemputė

Šis universalus laikiklis su NFC technologija leidžia tiesiogiai paleisti mėgstamas programas jūsų išmaniajame 
telefone. Tvirtinamas prie priekinio stiklo ar prietaisų skydelio siurbtuku ar klijais, šį laikiklį galima sukioti 360° 
kampu. Jo prabangi apdaila su skoningu dizainu (guminis paviršius, aliuminis įdėklas) puikiai atranda savo vietą 
padidinto pravažumo automobilyje „Citroën C3 Aircross“.

Pastatykite automobilį visiškai nesibaimindami dėl jo saugumo. Originali nuotolinio valdymo pulteliu valdoma signalizacija nuo įsibrovimo suteikia durų, 

stogo bagažinės ir variklio dangčio tūrio ir perimetro apsaugą. Automatiškai įsijungianti užrakinus automobilio duris, ji reaguoja į bet kokius bandymus atidaryti padidinto pravažumo 
automobilį „Citroën C3 Aircross“.

 Šis patogus magnetinis laikiklis tvirtinamas ant ortakių arba ant prietaisų skydelio. Ant jo galima 
saugiai tvirtinti iki 400 g sveriančius įrenginius (GPS, nedidelius planšetinius kompiuterius ir kt.).

Nešiojamoji „Citroën“ šviesos diodų lempa, tvirtinama ant 30 cm daugiakrypčio lankstaus stovo, ir pasižyminti 
neakinančia šviesa, leidžia priekiniam keleiviui ja naudotis netrukdant vairuotojui vairuoti. 
Ši lempa bus naudinga tiek skaitant, tiek ieškant kokio nors objekto.
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