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СВОБОДА 
САМОВИРАЖЕННЯ
Обираючи CITROËN, ви обираєте якість, безпеку та стиль – три 
ключові слова, відображені в наших фірмових аксесуарах. Усі 
оригінальні аксесуари CITROËN були розроблені спеціально для 
нового CITROËN C1 і відповідають суворим вимогам щодо якості, 
надійності та безпеки. Аксесуари CITROËN якнайточніше адаптовані 
до найскладніших стилістичних i технологічних особливостей вашого 
автомобіля, а також забезпечують високу якість i надійність. 
Довіртеся CITROËN щодо обладнання свого CITROËN C1 відповідно до 
ваших потреб i побажань. Усе просто...

ЗМІСТ
04 – СТИЛЬ
08 – КОМФОРТ
12 – БЕЗПЕКА
16 – ЗАХИСТ
20 – РІШЕННЯ ЩОДО   
        ТРАНСПОРТУВАННЯ
24 – МУЛЬТИМЕДІА



ДЕПАРТАМЕНТ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ I ЗАПАСНИХ ЧАСТИН – www.citroen.ua
Товари постачаються за умови їх наявності на складі, крім можливих випадків припинення продажу постачальниками та можливих технічних модифікацій. 

Фотографії, розміщені в цьому каталозі, можуть відрізнятися від реального зображення продукту.



04 СТИЛЬ

ВАШ
ВЛАСНИЙ

СТИЛЬ

Ви унікальні, так 
само унікальним 

є ваш CITROËN 
C1. З аксесуарами 

та обладнанням 
CITROËN ви зможете 
створити модель, що 

відповідатиме вашому 
іміджу
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01 – Легкосплавний диск Magnet 14” 
02 – Легкосплавний диск Black Planet 15” 
03 – Легкосплавний диск Planet 15” 
04 – Хромована накладка на дзеркало 

заднього огляду
05 – Хромовані бічні молдинги                                      

(лише для 3-дверної версії)
06 – Дифузор заднього бампера                                     

(з хромованою накладкою                         
на вихлопну трубу)

1

2 3



06

Численні аксесуари для персоналізації 
вашого автомобіля! Аксесуари, спеціально 
розроблені стилістами CITROËN, 
забезпечують унікальний креативний 
простір для вираження вашої особистості.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

7
98
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СТИЛЬ
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07 –  Наклейки для персоналізації автомобіля 
CODE

08 – Наклейки для персоналізації автомобіля 
HARPER

09 – Велюрові килимки для персоналізації 
автомобіля HARPER

10 – Накладки на пороги 
11 – Накладка на важіль перемикання передач 

(матовий алюміній)
12 – Накладка на важіль перемикання передач 

(чорний алюміній)
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100%  
КОМФОРТУ

CITROËN розробив цілу лінійку аксесуарів для 
підвищення вашого комфорту – комфорту від 
подорожі за кермом вашого CITROËN C1.

КОМФОРТ
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Чому б не обладнати автомобіль 
сонцезахисними шторками для комфорту 
пасажирів. Повністю відповідаючи формі 
вікон, шторки захищають від прямих 
сонячних променів, оптимізуючи таким 
чином температуру в салоні, створюючи 
рятівний затінок i приховуючи від 
сторонніх поглядів.

СОНЦЕЗАХИСНІ ШТОРКИ

01 – Задня сонцезахисна шторка
02 – Холодильник 21 л
03 – Килимок-підставка
04 – Бокові сонцезахисні шторки
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КОМФОРТ
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А якщо вам захочеться відчути улюблений аромат 
у своєму новому CITROËN C1? Ароматизатори 
салону, повністю інтегровані у вентиляційну систему 
автомобіля, посилять враження від подорожі. CITROËN 
пропонує широкий вибір ароматів на будь-який смак – 
від квіткових до фруктових. Чудовий спосіб завжди 
залишатися в зоні комфорту.

ОСВІЖУВАЧІ ПОВІТРЯ

05 – Попільничка та електрозапальничка
06 – Комплект повітряних дефлекторів                              

(3-дверна версія)
07 – Портативний ароматизатор
08 – Асортимент змінних картриджів для 

ароматизаторів
09 – Центральний підлокітник

87
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БЕЗПЕКА  
В ПРІОРИТЕТІ

Ваша безпека понад 
усе. Захисне обладнання 
CITROËN, розроблене 
для вашої впевненості та 
безтурботності, захищає 
вас i ваших пасажирів під 
час подорожі.

БЕЗПЕКА
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ПРОТИТУМАННІ ФАРИ
Протитуманні фари CITROËN забезпечують 
максимальну безпеку під час подорожі.  
З накладками чорного кольору або 
персоналізованими під колір вашого 
автомобіля, вони дозволяють вам проявити 
креативність – просто виберіть, що 
відповідатиме вашим бажанням!

01 – Протикрадіжні болти для 
легкосплавних дисків

02 – Дитячі автокрісла
03 – Клітка та пасок для 

перевезення тварин 
04 – Протитуманні фари з 

чорними накладками

3

2

1
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Для додаткової безпеки CITROËN 
пропонує протикрадіжну 
сигналізацію, якою можна керувати 
за допомогою штатного брелка. 
Насолоджуйтеся відпочинком, 
знаючи, що ваш CITROËN 1 
повністю захищено.

ПРОТИКРАДІЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

4

5 6

БЕЗПЕКА
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04 – Протикрадіжна сигналізація
05 – Електронний пристрій для 

визначення рівня алкоголю                    
в крові

06 – Аварійний комплект
07 – Ланцюги для пересування              

по снігу
08 – Чохли проти ковзання
09 – Аптечка 
10 – Система допомоги під час 

паркування, передня та задня

9
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БЕЗДОГАННІСТЬ

Компактний, сучасний та елегантний, 
ваш CITROËN C1 зваблює з першого 
погляду. Як внутрішнє, 
так і зовнішнє захисне 
обладнання CITROËN 
надає можливість 
зберегти красу 
автомобіля 
з перших днів 
його експлуатації.

ЗАХИСТ16
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01 – Захисний чохол на автомобіль
02 – Захисні бокові молдинги 
03 – Стильні бризковики
04 – Асортимент товарів для догляду 

за автомобілем Technature

2

1
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05 – Ворсові килимки 3D
06 – Гумові килимки 3D
07 – Велюрові килимки

5

ЗАХИСТ

КИЛИМКИ
Ефективний бар’єр проти зношування та 
забруднення, килимки CITROËN чудово 
пристосовуються до особливостей підлоги 
вашого автомобіля. Вони є прості у 
використанні і одночасно міцні та надійні. 
Окрім чудового зчеплення з підлогою, що 
сприяє комфорту водія, килимки також 
мають креативний дизайн.
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8

08 – Килимки з килимового покриття
09 – Чохли на сидіння Brasilia
10 – Чохли на сидіння Essential

10

9
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ЩЕ БІЛЬШЕ 
ПРАКТИЧНОСТІ

Оскільки ваші 
потреби та потреби 
вашої сім’ї можуть 
змінитися, CITROËN 
C1 зможе змінитися 
разом з вами. 
Широкий асортимент 
функціональних 
i ергономічних 
аксесуарів полегшить 
перевезення багажу.

РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ
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01 – Алюмінієве кріплення для перевезення 
велосипеда на дугах даху(1)

02 – Термоформований піддон багажника
03 – Ворсовий килим багажника

(1) Демонстраційні аксесуари не постачаються.

Безпечне перевезення велосипеда без обо‘язкового 
демонтажу – мрія багатьох велосипедистів. Завдяки 
своїм стильним кріпленням для перевезення велосипедів, 
обладнаних протикрадіжним пристроєм i спроектованих для 
простого монтажу, CITROËN заощадить ваш час i полегшить 
пересування.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВЕЛОСИПЕДІВ
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1

РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ

Прості у використанні дуги даху 
спроектовано спеціально для безпечного 
та надійного перевезення ваших багажних 
боксів, кріплення до велосипедів, лиж тощо.

ДУГИ ДАХУ
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01 – Поперечні дуги                                  
(для 5-дверної версії)

02 – Кріплення для перевезення 
лиж на дугах даху(1)

03 – Багажний бокс, 330 літрів

3

2

(1) Демонстраційні аксесуари не постачаються.

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

БАГАЖНІ БОКСИ
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Відтепер ваш CITROËN C1 – 
це дещо більше, ніж 
просто автомобіль. З його 
високотехнологічним 
обладнанням ви зможете 
перейти в інший вимір.

МУЛЬТИМЕДІА

ЩЕ БІЛЬШЕ  
ІННОВАЦІЙ
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01 – Універсальний зарядний пристрій 
для телефону

02 – Універсальне кріплення 
з магнітним затискачем                    
TETRAX® SMART

03 – Портативний комплект                     
«Вільні руки»

3

1

CITROËN пропонує 
широкий вибір 
мультимедійних 
аксесуарів – штатні 
мультимедійні пристрої, 
щоб розважити 
пасажирів, GPS 
навігатори та відео-
реєстратори для вас. Щоб 
полегшити дорогу, у вас 
є можливість розмістити 
GPS або смартфон на 
спеціальній підставці, 
створеній спеціально для 
вашого CITROEN C1.

ШИРОКИЙ ВИБІР 
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 
ПРИСТРОЇВ



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


