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Valides CITROËN’i valid sa ka kvaliteedi,
turvalisuse ja stiili. Need kolm sõna on
inspireerinud ka Citroën’i lisavarustust.
Spetsiaalselt välja töötatud tooted
rahuldavad sinu vajadust töökindluse ja
turvalisuse järele. Sinu käsutuses on suur
valik uuenduslikke ja suurepäraseid
abivahendeid, mis kutsuvad sind oma loovust
proovile panema ja looma oma unistuste
CITROËN DS4.
Tulemuseks on auto, mis sarnaneb sinuga,
annab sulle kindlustunde ja näitab sulle teed.
Sinu CITROËN DS4 kohaneb peaaegu kõikide
sinu vajaduste ja soovidega.

Nii lihtne see ongi.

04 STIIL

ASI ON
STIILIS

VELJED

CANBERRA(1)

BRISBANE(1)

17’’ läikivmust teemantvaluvelg 9406.E2

18’’ Banquise valge
teemant-valuvelg
9406.G6

Turvalisuse ja ilu ühendamine võib
tunduda keerukas, aga CITROËN
lahendas selle probleemi ja
tulemuseks on suurepärane valik
valuvelgi. Ranged testid läbinud
veljed pakuvad maksimaalset
garantiid ja vastupidavust. CITROËN
disainerit poolt loodud dünaamilise
kujuga veljed muudavad sinu
CITROËN DS4 tõeliselt isikupäraseks.

Sa oled unikaalne. Samuti sinu
CITROËN DS4. CITROËN tarvikute
ja lisavarustuse abil saad luua just
sinu isikupäraga sobiva sõiduki. Sa
võid olla loominguline või hoopis
klassikaline – meie tooted toovad
sinu unikaalsuse esile.

Kroomitud küljepeeglikorpused
9425.E3

HOBART(1)
DARWIN(1)

17’’ valuvelg 9406.K4

16’’ valuvelg,
4 komplektis
5407.15

Esispoiler
9400.JW

(1) Ilma poldi ja
poldikatteta.

06 MUGAVUS
SIRMID

LÕÕGASTU

Miks mitte muuta kaasreisijate elu mugavamaks ja varustada
oma auto sirmidega ? Akende kuju järgivad ja mõõdu järgi
valmistatud sirmid kaitsevad reisijaid silma paistva päikese
eest, hoiavad ära salongi ülekuumenemise ja varjavad
sõiduki sisemust kõrvaliste pilkude eest.

Sinu CITROËN DS45 on tõeline
heaoluallikas. Heaolu, mis tuleb
muretust sõidust ja just sinu jaoks
loodud ergonoomilisest
varustusest

Uksespoilerid
9421.C2

Tagaklaasi sirm
9459.J1

Termoskast
15 liitrit - 9456.03
21 liitrit - 9645.59
24 liitrit - 1606666780
(1) Ilma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.

Riidepuu peatoel

Külgakende sirmid

9414.93

9459.H9

08 TURVALISUS

Alarm(1)
9471.R1

ISIKLIK
KAITSE
Turvatool “Fair“

Sinu turvalisus on kõige tähtsam.
Sinu meelerahu tagamiseks
loodud CITROËN varustus aitab
muuta nii sinu kui ka sinu
kaasreisijate sõidud turvalisemaks.
Alates alarmist kuni parkimisabini
keskendub kõige kaasaegsem
tehnoloogia sinu kaitsmisele.

Grupid 0 -1 – Isofix 3 punkti
1606431380
Küsi müügiesindusest

Varastatud auto jälitusseade
“Traqueur SPOT SP”(1) 9690.18

Koeravõre
9412.23

(1) Koostöös korrakaitseorganitega.

PARKIMISABI
Parkimismanöövrite lihtsustamiseks pakub
CITROËN parkimisabisüsteemi.
Helisignaal teavitab sind takistustest.
Parkimine on imelihtne!

Turvakomplekt
9468.30

Libisemisvastane
kate
Küsi müügiesindusest

Rattaketid
Küsi müügiesindusest.

Alumiiniumvelje
turvapolt
9607.R5

Parkimisabi
Ees - 9690.01
Taga - 9452.96

10 TRANSPORT

Põikitalad(1)

Suusa-/lumelauahoidja
katusereelingutel(1)

9416.G4

4 paari - 9615.14
6 paari - 9615.15

PRAKTILISUS
Kuna sinu ja su pereliikmete vajadused võivad aja
jooksul muutuda, oskab sinu CITROËN DS4
sellega kohaneda.
Rikkalik funktsionaalsete ja ergonoomiliste lisade valik
muudab pagasi, suuskade või jalgrataste
transportimise oluliselt lihtsamaks.

KATUSEBOKSID
Kohvrid, kotid, igasugused muud esemed… katuseboksis võid vedada kõike,
mida sa oma reisidel vajad. Kaasaegse ja aerodünaamilise disainiga ning
äärmiselt löögi- ja ilmastikukindlad katuseboksid on funktsionaalsed ja
turvalised.
Lihtsalt käsitletavad, kinnitatavad ja ärapandavad katuseboksid ei valmista
kasutajale pettumust. Sõida kuhu iganes soovid ja just sellistes tingimustes,
nagu sulle sobib.

Pehme katuseboks
Lühike : 340 liitrit - 9459.K1
Pikk : 300 liitrit - 9459.K2

Jalgrattahoidja(1)
Alumiiniumist - 9615.13
Teras - 9615.12

Katuseboks
Lühike : 280 liitrit - 9459.J2
340 liitrit - 9459.J3
Poolpikk : 380 liitrit - 9459.J6
Pikk : 370 litrit - 9459.J4
430 liitrit - 9459.J5
1) Ilma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.

12 TRANSPORT
JALGRATTAHOIDJA HAAKEKONKSUL
Haakekonksule paigaldatav jalgrattahoidja on
turvaline, kvaliteetne ja funktsionaalne. Seade
sobib peaaegu kõikide jalgrattaraamidega, nii
suurte kui väikestega. Jalgrattahoidjat saab
kiiresti kinnitada ja kokku panna ning sellega aega
säästa. Milline suurepärane võimalus kahekesi
linnast välja sõita !

RDSO kuulpeaga veokonks(1)

Jalgrattahoidja haakekonksul(2)

9427.CN

2 jalgratast - 9615.08
3 jalgratast - 9615.09
4 jalgratast - 9416.F6

Küsi müügiesindusest.

Pagasivõrk(2)
7568.HN

Jalgrattahoidja haakekonksul
(platvorm)(2)
3 jalgrattale - 9615.10

Veokonks,
statsionaarne(1)

Pakiruumi jaotus(2)
9414.EE

9427.CL

Kasutamiseks koos põrandakattega

Küsi müügiesindusest.

(2) Ilma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.

(1) Olenevat pukseeritavast sõidukist telli juhtmed

9464.HG

14 KAITSE

ELEGANTNE SISU

PÕRANDAMATID

Sinu kompaktne, sensuaalne ja stiilne CITROËN DS4 võlub kõiki,
kes talle pilgu heidavad. CITROËN kaitsevahendid salongi ja kere
jaoks annavad sulle võimaluse oma autot alati puhta ja uuena
hoida. Sinu auto on alati sama ilus, nagu esimese päeval.
Nîmes”
istmekatted(1)
Kangas
9429.NA

Reims”
istmekatted(1)
Kangas
9429 LZ

(1) Kiirelt paigaldatavad turvapatjadega sobivad katted

Sõidukit tõhusalt kulumise ja
määrdumise eest kaitsvad
CITROËN põrandamatid sobivad
suurepäraselt sinu auto põranda
kujuga. Lihtsalt kasutatavad matid
on tugevad ja vastupidavad. Matid
suurendavad juhi mugavust ja on
samas ka ilusaks disainielemendiks.

Veluurmatt
Premium(2)
1606217180

Tekstiilmatt(2)

Põranda kuju järgiv matt(2)

Kummimatt(2)

9464.FJ

9464.FL

9464.FQ

(2) Mitut matti ei tohi üksteise peale panna. Küsi müügiesindusest infot mattide õige kasutamise kohta.

16 KAITSE
Pakiruumi põhi(1)
9424.H3

(1) Ei ühildu Hi-Fi süsteemiga

Porilapid
Ees - 9403.78
Taga - 9403.79

Sõiduki kate
9985.33

Pakiruumi läveliist
9614.S8

Kahepoolne pakiruumi kate(1)
Tekstiil/kumm
9464.HG

Läbipaistvad kaitseliistud 9424.K5

18 MULTIMEEDIA
CITROËN WIFI

UUDSED RAKENDUSED
Sinu CITROËN DS4 ei ole enam tavaline auto. Tipptasemel
tehnoloogiaga multimeediaga auto viib sind täiesti uude
dimensiooni, kus valitsevad heaolu ja nauding. Nauding
juhtimisest, mis toimub mugavas ja lõõgastavas keskkonnas

Kaasaskantavad
navigatsioonisüsteemid
Küsi müügiesindusest.
Garmin

TomTom

Tänu WiFi ruuterile on kogu maailm sinu
kaasreisijate jaoks vaid hiirekliki kaugusel.
Pardakompuutried, tahvelarvuteid,
mängukonsoole ja muusikafailide mängijaid saab
kasutada samaaegselt. Ilma abonementlepingu
kohustuseta müüdav WiFi ruuter töötab SIM
3G/3G+ kaardiga; internetilepingu võid sõlmida
enda poolt valitud võrguoperaatoriga .

Bluetooth
käed vabad
komplekt
Küsi müügiesindusest.

2 videoekraani
9702.JC

WiFi ruuter
9702.GV
Küsi müügiesindusest

Hi-Fi moodul(1)
9711.GG

Fikseeritud Bluetooth käed vabad komplekt

(1) Ei ühildu Hi-Fi süsteemiga

Küsi müügiesindusest.

Kiiruskaamerate
hoiataja
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