
НОВИЙ SUV 
CITROËN C3 AIRCROSS

АКСЕСУАРИ



2 ЗМІСТ

ЗМІСТ
C. 4 КОМФОРТ 

C. 6 КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА

C. 8 РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ

C. 12  ЗАХИСТ

C. 14  МУЛЬТИМЕДІА 

Citroën пропонує великий асортимент надійних та зручних 
аксесуарів, що дозволять вам відчувати себе максимально 
комфортно в вашому новому кросовері Citroën C3 Aircross. 
Поєднуючи в собі естетику та якість, наші аксесуари схвалені 
інженерами компанії щодо їх сумісності, ефективності 
та безпеки. Аксесуари прості в монтажі та використанні, 
однак ви можете звернутися в наші сервісні центри,  щоб 
отримати допомогу та консультацію від наших майстрів щодо 
встановлення та експлуатації обраного обладнання.

ОРИГІНАЛЬНІ 
ЗАПЧАСТИНИ
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КОМФОРТ

Естетичні та зручні сонцезахисні шторки кросовера Citroën C3 Aircross повністю захищають бокове та заднє скло.  
Вони зменшують інтенсивність сонячних променів, не зменшуючи оглядовість.

Ароматизатор салону з різноманітними ароматами, вбудований в 
систему вентиляції, створює приємну та розслаблюючу атмосферу в 
кросовері Citroën C3 Aircross.

Вішалка зі стриманим дизайном, що встановлюється за передніми 
підголівниками, допоможе вам перевозити ваш одяг в належному 
стані.

Елегантні повітряні дефлектори з логотипом Citroën, забезпечують контрольоване 
оновлення повітряного потоку. Допомагають зберегти аеродинамічні властивості 
автомобіля при відкриванні вікон під час руху.

КОМФОРТ4
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Аксесуари із лінійки «Комфорт», призначені для 
забезпечення комфорту в автомобілі, стануть в 
нагоді всім пасажирам, незалежно від їх віку, і навіть 
домашнім улюбленцям. 

При необхідності ви можете відвідати наші сервісні 
центри для отримання додаткової консультації або 
для встановлення аксесуарів.

1

1. Сонцезахисні шторки, бічні та задня 

2. Дитяче автокрісло

3. Ароматизатор салону

4. Вішалка з кріпленням на підголівнику

5. Комплект повітряних дефлекторів

Елегантні повітряні дефлектори з логотипом Citroën, забезпечують контрольоване 
оновлення повітряного потоку. Допомагають зберегти аеродинамічні властивості 
автомобіля при відкриванні вікон під час руху.

За допомогою цього легкого в користуванні дитячого крісла з 3-ма точками кріплення, схваленими 
ISOFIX, ви можете безпечно перевозити своїх дітей на задньому сидінні.

5



КОМФОРТ 
ТА БЕЗПЕКА

КОМФОРТ 
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Цей багатофункціональний порошковий вогнегасник відповідає 3-м 
найбільш важливим класам вогнестійкості. Вогнегасник стане вам у 
нагоді у випадку інциденту.

Решітка для перевезення домашніх тварин рекомендується для 
гарантування безпеки вашого домашнього улюбленця під час подорожі, а 
також для вашої власної безпеки. Решітка швидко та легко встановлюється.

Система допомоги під час паркування допомагає маневрувати при в’їзді або виїзді з паркувального місця та подає звуковий сигнал при наближенні до перешкоди. 
Датчики системи ідеально інтегровані в конструкцію бампера кросовера Citroën C3 Aircross та пройшли перевірку нашими інженерами щодо сумісності з вашим автомобілем.

1. Система допомоги під час паркування

2. Вогнегасник

3. Решітка для перевезення домашніх тварин

4. Сітка для перевезення високих вантажів 

5. Ланцюги для пересування по снігу та чохли проти ковзання
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Сітка для перевезення високих вантажів утримує об’єкти, розміщені в задній 
частині кросовера Citroën C3 Aircross і запобігає їх переміщенню по салону в 
разі раптового гальмування.

Ланцюги для пересування по снігу та чохли проти ковзання Citroën займають 
мало місця та легко встановлюються. Вони забезпечують ідеальну керованість 
та чудове зчеплення з дорогою при русі по снігу або льоду.

Система допомоги під час паркування допомагає маневрувати при в’їзді або виїзді з паркувального місця та подає звуковий сигнал при наближенні до перешкоди. 
Датчики системи ідеально інтегровані в конструкцію бампера кросовера Citroën C3 Aircross та пройшли перевірку нашими інженерами щодо сумісності з вашим автомобілем.
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РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ

РІШЕННЯ ЩОДО 
ТРАНСПОРТУВАННЯ

1. Кріплення для перевезення велосипедів на даху

2. Кріплення для перевезення лиж та сноубордів на даху

3. Багажний бокс середньої довжини

4. Поперечні дуги даху

1

Хочеш здійснити велопрогулянку? Це бажання дуже легко реалізувати з кріпленням 
для перевезення велосипедів від Citroën. До того ж, кріплення оснащене протиугінною 
системою. Його можна прикріпити до штанги даху всього за кілька хвилин, при цьому 
кожен велосипед кріпиться окремо.
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Рішення щодо транспортування Citroën дозволяють легко завантажувати різноманітні 
предмети, незалежно від того, розміщені вони в салоні або зовні вашого кросовера 
Citroën C3 Aircross. І, звичайно, завжди в оптимальних умовах безпеки. 

2

4

Багажні бокси Citroën міцні й швидко встановлюються, тому ви можете 
перевозити сумки, валізи або інші предмети в цілковитій безпеці, вивільняючи 
при цьому простір всередині кросовера Citroën C3 Aircross.

Універсальні поперечні дуги даху дозволяють встановлювати різноманітні 
системи для перевезення речей на даху вашого кросовера Citroën C3 Aircross. 
Вони захищають кузов автомобіля від подряпин. Для гарантування вашої 
безпеки всі дуги схвалені та сертифіковані нашими інженерами.

3

Аеродинамічні кріплення для лиж та сноубордів вашого кросовера Citroën C3 Aircross  легко встановлюються. 
Закріпити лижи можна навіть не знімаючи рукавички.  
Кріплення ніяким чином не пошкодить кузов, оскільки не має жодних точок дотику з ним.
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1. Піддон багажника жорсткий

2. Зчіпний пристрій, що демонтується без інструменту

3. Килим багажника 

4. Кріплення для перевезення велосипедів на зчіпному  
      пристрої

РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ

Щоб убезпечити транспортування всіх видів вантажів ви можете скористатися  піддоном 
багажника, виготовленим з жорсткого, водонепроникного матеріалу, що запобігає ковзанню. 
Піддон встановлюється без кріплення та ефективно захищає багажне відділення від 
пошкоджень та бруду. Його розміри, колір та дизайн були спеціально розроблені для адаптації 
з кросовером Citroën C3 Aircross.

Цей міцний, спеціально виготовлений килим багажника допоможе зберегти покриття 
багажного відділення, якщо ви часто перевозите різноманітні предмети в багажному 
відділенні вашого кросовера Citroën C3 Aircross.

Зчіпний пристрій від Citroën, який можна демонтувати без інструменту – 
вироблений у відповідності  до європейських норм і наших специфікацій. 
Відрізняється швидким монтажем. Пристрій не задіяний в роботі 
задньої системи допомоги при паркуванні та гармонійно інтегрується 
в конструкцію кросовера Citroën C3 Aircross. Схвалений нашими 
інженерами для гарантування вашої безпеки.

3
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РІШЕННЯ ЩОДО 
ТРАНСПОР-
ТУВАННЯ

4

Кріплення для перевезення велосипедів на зчіпному пристрої мінімізує витрати палива за рахунок зниження опору вітру в порівнянні 
з вантажем, розміщеним на даху. Кріплення адаптоване до більшості рам та легко складається до мінімального розміру (можливе 
перевезення в багажнику).
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1. Захисний чохол для зберігання  
     автомобілів у закритому приміщенні

2. Комплект ворсових килимків

3. Комплект 3D килимків

4. Комплект велюрових килимів

5. Чохол заднього сидіння

6. Комплект бризковиків

ЗАХИСТ
Для захисту вашого кросовера Citroën C3 Aircross 

від ознак старіння ми створили ряд аксесуарів для 
захисту інтер’єру та екстер’єру автомобіля, чий стиль 

прекрасно поєднується зі стилем  
автомобіля. Підтверджені нашими  

інженерами на міцність та довговічність,  
вони захищають найбільш відкриті  

поверхні від ушкоджень і зносу.

Цей чохол, виготовлений з повітропроникної тканини, захистить кузов вашого кросовера 
Citroën C3 Aircross від пилу і бруду. Чохол є дуже практичним у використанні, переться в 

пральній машині та складається у спеціальну сумку для зберігання.

ЗАХИСТ12
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Збережіть зовнішній вигляд і оббивку заднього сидіння за допомогою цього чохла та 
безтурботно перевозьте всіх, кого забажаєте!  
Чудово підходить для перевезення домашніх тварин, легко одягається та знімається, 
переться при температурі 30°C і може зберігатися не займаючи багато місця.

Ці міцні килимки запобігають зносу покриття підлоги кросовера Citroën 
C3 Aircross. Зі сторони водія килим має спеціальне потовщення в місці 
розташування підборів для більш тривалого терміну служби.

Цей комплект зносостійких, спеціально виготовлених килимків повторює 
форму підлоги кросовера Citroën C3 Aircross для оптимального захисту. 
Килимки придатні до інтенсивного використання і можуть бути очищені 
губкою або пилососом.

Елегантні велюрові килими додають комфорт та стиль в інтер’єр 
кросовера Citroën C3 Aircross.

Захистіть свій кросовер Citroën C3 Aircross за допомогою комплекту бризковиків, 
які поєднують в собі ефективність та естетичність. Бризковики легко монтуються, 

вони запобігають потраплянню бризок води та бруду. Оптимізована система фіксації 
забезпечує їх надійне кріплення.

6
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МУЛЬТИМЕДІА

2

Це універсальне кріплення, оснащене технологією NFC, дозволяє запускати ваші улюблені програми 
безпосередньо на вашому смартфоні. Кріплення фіксується на лобовому склі або панелі приладів за допомогою 
присоски або клея та може повертатися на 360 °. Коштовний вигляд та акуратний дизайн (спеціальне гумове 
покриття, алюмінієва вставка) ідеально підходить для кросовера Citroën C3 Aircross.

Відтепер ви можете спокійно залишати свій автомобіль на парковці. Система охоронної сигналізації на оригінальному пульті дистанційного керування забезпечує об’ємний та периметральний 
захист дверей, багажника і капота. Автоматично активується при блокуванні дверей та реагує на будь-яку спробу відкриття кросовера Citroën C3 Aircross.

Це практичне та універсальне кріплення з магнітом можна розмістити на вентиляційних отворах або на  
панелі приладів. Воно надійно утримує пристрої вагою до 400 г (GPS, мініпланшет тощо).
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Такі практичні!
Від кріплення для смартфона з 
магнітним затискачем до портативної 
світлодіодної лампи для читання — 
мультимедійні аксесуари роблять 
подорожі на кросовері Citroën C3 
Aircross легшими та зручнішими. Ці 
ергономічні та високотехнологічні 
аксесуари, підібрані нашими 
інженерами, гарантують сумісність 
з електричною системою вашого 
автомобіля.

1. Протиугінна сигналізація

2. Універсальне кріплення для смартфона

3. Універсальне кріплення з магнітним 
затискачем Tetrax Xway

4. Портативна світлодіодна лампа для читання

Відтепер ви можете спокійно залишати свій автомобіль на парковці. Система охоронної сигналізації на оригінальному пульті дистанційного керування забезпечує об’ємний та периметральний 
захист дверей, багажника і капота. Автоматично активується при блокуванні дверей та реагує на будь-яку спробу відкриття кросовера Citroën C3 Aircross.

Це практичне та універсальне кріплення з магнітом можна розмістити на вентиляційних отворах або на  
панелі приладів. Воно надійно утримує пристрої вагою до 400 г (GPS, мініпланшет тощо).

Портативна світлодіодна лампа для читання Citroën з гнучкою 30-сантиметровою ручкою та антибліковим 
променем дозволяє пасажирам користуватися лампою, не заважаючи водієві. Лампа забезпечить вам 
комфортне читання в салоні автомобіля. 

1
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ЩОБ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОВНИМ АСОРТИМЕНТОМ АКСЕСУАРІВ CITROËN 
Необхідно перейти на сайт www.citroen.ua.


