
Дізнатися про повний асортимент запропонованих аксесуарів можна  
на сайті www.citroen.ua або в дилерській мережі CITROËN.



АКСЕСУАРИ

НОВИЙ SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS
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зміст
06 – СТИЛЬ

08 – КОМФОРТ

12 – РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ

16 – ЗАХИСТ

20 – БЕЗПЕКА

24 – МУЛЬТИМЕДІА
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якість

безпека

комфорт персоналізація
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якість понад усе
Обираючи аксесуари CITROËN,  
ви обираєте якість, безпеку та стиль.  
Усі оригінальні аксесуари CITROËN були 
розроблені спеціально для вашого нового 
SUV Citroën C5 Aircross та адаптовані до 
найменших стилістичних i технологічних 
особливостей вашого автомобіля, 
гарантуючи високу якість i надійність. 
Довіртеся CITROËN у питанні обладнання 
свого C5 Aircross відповідно до ваших 
потреб i побажань.
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легкосплавні 
диски
Легкосплавні диски 
створено й протестовано 
згідно з найсуворішими 
критеріями щодо безпеки 
та експлуатаційних 
характеристик, тож 
вони відповідають 
найсучаснішим 
стандартам. При 
пришвидшенні, 
гальмуванні та на віражах 
вони підсилюють ваші 
відчуття від водіння, 
забезпечуючи ще більше 
задоволення. З першого 
погляду їх дизайн 
підкреслює динамізм 
ліній вашого CITROËN. 
Безпека та ефективність 
ще ніколи не були такими 
привабливими.

стиль
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 Комплект із 4 легкосплавних 
дисків 18” SWIRL 

 Комплект із 4 легкосплавних 
дисків 17” ELLIPSE 

 Комплект із 4 декоративних ковпачків 
Ковпачки представлені в наступних 

кольорах: білий, синій, чорний, 
темно-червоний, яскраво-червоний 

 Комплект накладок 
на педалі, алюміній  
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  Передня та задня система 
допомоги при паркуванні 

система 
допомоги при 
паркуванні
Ваш новий SUV Citroën 
C5 Aircross допомагає 
вам припаркуватися в 
найскладніших місцях за 
допомогою спеціальних 
датчиків. Звуковий сигнал 
попереджає про будь-
які перешкоди. Відтепер 
паркування стає майже 
дитячою грою.

комфорт
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  Комплект бокових сонцезахисних шторок   Задня сонцезахисна шторка 

  Комплект із 2 повітряних дефлекторів   Кріплення для камери заднього огляду

09



 Переносна LED-лампа для читання 

  Ізотермічний модуль на 21 літр   Захисна накладка на переднє сидіння  

лампа 
для читання
Спеціальна світлодіодна 
лампа дозволяє пасажиру 
читати, не викликаючи 
дискомфорту для водія. 
Промінь світла можна 
регулювати відповідно 
до ваших потреб. Лампа 
портативна, її можна легко 
встановити та зняти.

комфорт
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  Попільничка

  Решітка для перевезення домашніх тварин  

  Вішалка на підголівник 
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  Кріплення для перевезення лиж 
на штангах даху 

   Багажний бокс середньої довжини (420 літрів) 

  Поперечні штанги даху 

багажні 
бокси
Валізи, сумки, будь-які 
речі – за допомогою 
багажних боксів ви 
можете взяти з собою 
у подорож усе, що 
забажаєте. Багажні бокси, 
які легко встановлювати 
та знімати, потішать усіх, 
хто любить подорожувати. 
Вирушайте у подорож за 
найкомфортніших умов.

рішення щодо транспортування
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  Кріплення для 
перевезення 
велосипедів на 
зчіпному пристрої 
(для 2 велосипедів) 

  Кріплення для Кріплення для 
перевезення 
велосипедів на 
зчіпному пристрої 
(для 2 велосипедів) 

  Кріплення 
для перевезення 
велосипедів  

 Комплект для переобладнання 
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  Вкладки 
багажника

  Піддон 
багажника  

  Сітка для фіксації 
багажу 

  Килим багажника 
із додатковим захистом 
бампера 

рішення щодо транспортування
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  Зчіпний пристрій

  Зчіпний 
пристрій, що 
демонтується 
без інструменту 

15



  Захисний чохол 

захист
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  Бокові захисні накладки 
(прозора)

  Комплекти передніх та задніх 
бризковиків 

  Захисні накладки 
на передній бампер 

  Захисна накладка 
на поріг багажника (прозора) 
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захист

  Комплект 
гумових 
килимків 

  Комплект 
ворсових 
килимків 3D 

  Комплект 
ворсових 
килимків

килимки
У якості ефективного 
бар’єра проти зносу та 
забруднення, килимки 
CITROËN чудово 
пристосовуються до 
особливостей підлоги 
вашого автомобіля. 
Окрім чудового зчеплення 
з підлогою, що сприяє 
комфорту водія, килимки 
також мають чудовий 
вигляд.
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  Комплект 
чохлів  
на сидіння 

  Комплект 
велюрових 
килимків  
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  Протикрадіжна сигналізація 

протикрадіжна 
сигналізація
Для додаткової безпеки 
CITROËN пропонує 
протикрадіжну сигналізацію, 
якою можна керувати 
за допомогою штатного 
брелока. Насолоджуйтеся 
відпочинком, знаючи, що 
ваш новий SUV Citroën C5 
Aircross повністю захищено.

безпека
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  Вогнегасник   Пристрій для блокування керма 
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  Комплект протиугінних болтів 
для легкосплавних дисків 

  Ланцюги для пересування по снігу

  Чохли проти ковзання 

 Аварійний комплект 

безпека
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  Дитячі автокрісла

дитячі 
автокрісла 
Найменші пасажири 
потребують найбільшої 
уваги. CITROËN сприяє 
вашому комфорту. Ці такі 
важливі аксесуари, які 
легко встановлюються та 
є простими у використанні, 
полегшать вам життя.

23



  Універсальне кріплення 
для смартфона 

Керування автомобілем з мобільним 
телефоном у руці суворо заборонено 
правилами дорожнього руху.

залишатися 
мобільним?
Залишайтеся на зв’язку 
в повній безпеці завдяки 
аксесуарам CITROËN 
для мобільної телефонії.

мультимедіа
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  Розетка 230V + USB Carwatt  Універсальний зарядний пристрій 12 V  

  Переносний пристрій з декількома 
роз’ємами    Комплект для очищення екрану 
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  Кріплення для 
мультимедійних пристроїв 

мультимедіа
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   Відеореєстратор 
   Локальний постачальник

  Навігатор
   Локальний постачальник
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