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Citroën levert een compleet assortiment duurzame en praktische accessoires die 
zijn afgestemd op het gebruik dat u van uw Citroën C3 Aircross SUV wilt maken.  
Onze fraai uitziende en kwalitatief hoogwaardige accessoires zijn op basis van 
een zeer streng eisenpakket door onze ingenieurs getest op compatibiliteit, 
duurzaamheid en veiligheid.  
Ze zijn eenvoudig te installeren en te gebruiken, maar voor advies of hulp bij de 
installatie kunt u altijd contact opnemen met uw Citroën-dealer. 
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COMFORT

Met de Comfort-accessoires reizen alle inzittenden van 
de auto, zowel groot als klein (en dat geldt ook voor 
huisdieren), in alle comfort.  
Voor advies of hulp bij de installatie kunt u desgewenst 
altijd contact opnemen met uw Citroën-dealer.

1

1. Zonneschermen voor de zijruiten en de achterruit 

2. Kinderzitje

3. Parfumeur

4. Kleerhanger aan hoofdsteun

5. Windschermen

COMFORT

De fraai uitziende en handige zonneschermen voor de Citroën C3 Aircross SUV dekken de achterste zijruiten en de achterruit volledig af.  
Ze beschermen tegen al te fel zonlicht zonder het uitzicht te belemmeren.

De in verschillende geuren leverbare parfumeur verspreidt via het 
ventilatiesysteem een aangename geur door het interieur van de 
Citroën C3 Aircross SUV.

Met deze stijlvolle kleerhanger die achter de hoofdsteun van 
de voorstoelen kan worden bevestigd, houdt u de kleding die 
u meeneemt op een handige manier kreukvrij.

Met de windschermen vóór, voorzien van het Citroën-logo, kunt u op 
een aangename manier het interieur ventileren. Ze voorkomen overmatig 
windgeruis bij het rijden met iets geopende ruiten.

Met dit handige kinderzitje met drie goedgekeurde ISOFIX-bevestigingspunten kunt u  
de allerkleinsten veilig achterin vervoeren.
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COMFORT  

EN VEILIGHEID

COMFORT
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Deze goedgekeurde multifunctionele poederbrandblusser is geschikt 
voor de 3 belangrijkste brandklassen. Hij is veilig in het interieur 
aangebracht, zodat u hem in geval van nood altijd bij de hand hebt.

Voor de veiligheid van uw huisdier en die van uzelf raden wij u de installatie 
van dit hondenrek aan. Dit voorgemonteerde rek kunt u eenvoudig 
aanbrengen en afstellen.

Het bagagenet voor hoge belading houdt de voorwerpen in de bagageruimte 
van uw Citroën C3 Aircross SUV. Het net voorkomt dat bij stevig remmen 
bagage vanuit de bagageruimte het interieur in vliegt.

De sneeuwkettingen en sneeuwsokken van Citroën zijn gemakkelijk op te 
bergen en eenvoudig te monteren. Ze zorgen voor een optimale wegligging  
en tractie op sneeuw en ijs.

De parkeerhulp helpt u bij het inparkeren of het wegrijden uit een parkeervak en laat u met geluidssignalen weten hoever u nog verwijderd bent van eventuele obstakels.  
De parkeersensoren zijn onopvallend geïntegreerd in de bumpers en de compatibiliteit met het elektronische systeem van uw Citroën C3 Aircross SUV is getest door onze ingenieurs.

1. Parkeerhulp

2. Brandblusser

3. Hondenrek

4. Bagagenet voor hoge belading

5. Assortiment sneeuwkettingen en sneeuwsokken
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De Citroën-accessoires voor familie en recreatie vereenvoudigen het vervoer van wat u ook maar 
wilt meenemen, in het interieur, op het dak of op de trekhaak van uw Citroën C3 Aircross SUV.  
En dat natuurlijk allemaal zo veilig mogelijk.
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FAMILIE EN RECREATIE

4

In de stevige en snel te bevestigen dakkoffers van Citroën kunt u veilig uw 
tassen, koffers en andere voorwerpen vervoeren om zo plaats in het interieur 
van uw Citroën C3 Aircross SUV vrij te houden. 

De multifunctionele allesdragers zijn geschikt voor de bevestiging van verschillende 
dragersystemen op het dak van uw Citroën C3 Aircross SUV. Ze beschermen het 
dak tegen beschadigingen en krassen. Ze voldoen aan de City Crash Test-norm en 
zijn voor uw veiligheid getest en goedgekeurd door onze ingenieurs. 
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FAMILIE EN RECREATIE

1. Fietsendrager op het dak

2. Ski- en snowboarddrager

3. Dakkoffer halflang

4. Allesdragers

1

Zin om eens ergens anders te gaan fietsen? Met de goedgekeurde fietsendrager van Citroën met antidiefstalsysteem is dat 
geen enkel probleem. U bevestigt hem in enkele minuten op de dakrelingen en u kunt er twee fietsen onafhankelijk van 
elkaar op vastzetten.

De aerodynamische ski- en snowboarddrager kan eenvoudig op uw Citroën C3 Aircross SUV worden 
aangebracht en dankzij de grote drukknop kunt u hem zelfs met handschoenen aan beladen.  
Doordat hij de carrosserie niet raakt, zal het lakwerk van uw auto niet beschadigd raken.
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1. Stevige bak in bagageruimte

2. Trekhaak met afneembare kogel

3. Mat bagageruimte

4. Fietsendrager op trekhaak

FAMILIE EN RECREATIE

FAMILIE EN 
RECREATIE

4
Met de op de trekhaak bevestigde fietsendrager vermindert u ten opzichte van een fietsendrager op het dak de luchtweerstand en dus ook het 
brandstofverbruik van uw auto. Hij is geschikt voor de meeste fietsframes en kan handig worden opgevouwen, zodat hij in de bagageruimte past.

Vervoer uw voorwerpen veilig en kies voor deze stevige waterdichte en slipvaste bak voor 
de bagageruimte. Deze bak, die u eenvoudig op zijn plaats kunt schuiven, beschermt de 
bagageruimte efficiënt tegen beschadigingen en vuil. Hij is op maat gemaakt voor uw Citroën 
C3 Aircross SUV en past ook met zijn kleur en afwerking perfect in het interieur.

Deze stevige en op maat gemaakte mat zorgt voor een optimale bescherming van de vloerbekleding van 
de bagageruimte wanneer u regelmatig voorwerpen achter in uw Citroën C3 Aircross SUV vervoert.

De afneembare trekhaakkogel van Citroën kunt u in een handomdraai 
monteren. Hij voldoet aan de Europese normen en aan onze eigen 
strenge kwaliteitseisen. Deze trekhaak verstoort de werking van het 
parkeerhulpsysteem niet en past perfect bij het design van de Citroën C3 
Aircross SUV. De trekhaak is voor uw veiligheid getest en goedgekeurd 
door onze ingenieurs.
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Met deze hoes houdt u de originele bekleding van de achterbank netjes zodat u zorgeloos 
passagiers of huisdieren op de achterbank kunt vervoeren!  
Deze hoes kan eenvoudig worden aangebracht en verwijderd, is op 30° uitwasbaar en kan 
zonder plaats in te nemen worden opgeborgen.

Deze stevige matten van naaldvilt beschermen de vloerbekleding van uw 
Citroën C3 Aircross SUV tegen slijtage. De mat aan de bestuurderszijde is 
uitgevoerd met een hakstuk, voor een extra lange levensduur. 

Deze stevige op maat gemaakte matten sluiten perfect aan op de vloer 
van uw Citroën C3 Aircross SUV, voor een optimale bescherming. Ze zijn 
geschikt voor intensief gebruik en kunnen eenvoudig met een natte spons 
of stofzuiger worden schoongemaakt.

Deze velours matten, afgewerkt met een fraaie nubuck rand, geven het 
interieur van uw Citroën C3 Aircross SUV een extra comfortabel en stijlvol 
karakter.

Deze stijlvolle spatlappen beschermen de onderzijde van de carrosserie van uw Citroën C3 
Aircross SUV doeltreffend tegen opspattend water, modder en steenslag. Ze zijn op maat 

gemaakt en eenvoudig te monteren. Dankzij het geoptimaliseerde bevestigingssysteem 
blijven ze goed op hun plaats zitten.
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1. Beschermhoes voor de auto

2. Mattenset, naaldvilt

3. 3D-mattenset

4. Mattenset, velours

5. Beschermhoes achterbank

6. Set spatlappen

BESCHERMING
Om uw Citroën C3 Aircross SUV langer mooi te houden, hebben 

we een compleet assortiment perfect passende accessoires voor de 
bescherming van het interieur en exterieur van uw auto 

ontwikkeld. Ze beschermen de meest kwetsbare 
oppervlakken tegen beschadigingen, slijtage 

en verwering. De stevigheid en levensduur 
ervan is getest door onze ingenieurs.

Deze op maat gemaakte, ademende hoes van een hoogwaardig materiaal beschermt de carrosserie van 
uwe Citroën C3 Aircross SUV tegen stof en vuil. Deze praktische hoes kan in de wasmachine worden 

uitgewassen en kan worden opgeborgen in de meegeleverde tas.
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Slim bedacht! 
Onze multimedia-accessoires, van de 
smartphonehouder met magneet tot de 
portable led-lamp, maken het gebruik 
van uw Citroën C3 Aircross SUV nog 
gemakkelijker en aangenamer. Deze 
door onze ingenieurs geselecteerde 
praktische en hightech accessoires 
garanderen een optimale compatibiliteit 
met de connectiviteit van uw auto.

1. Inbraakalarm

2. Smartphonehouder

3. Tetrax XWAY

4. Led-lamp

Met deze universele houder met NFC-technologie kunt u direct uw favoriete apps starten op uw smartphone. 
Hij kan met de zuignap of zelfklevende voet aan de voorruit of op het dashboard worden bevestigd en is 
360° draaibaar.  
Met zijn luxueuze uitvoering en fraaie design (zacht materiaal, aluminium afwerking) past hij perfect in het 
interieur van de Citroën C3 Aircross SUV.

Parkeren zonder u zorgen over uw auto te hoeven maken. Met het inbraakalarm schakelt u via de originele afstandsbediening de interieurbeveiliging  
en de inbraakbeveiliging (portieren, achterklep en motorkap) in.  
Het systeem wordt automatisch geactiveerd bij het vergrendelen van de portieren en reageert op elke poging om in uw Citroën C3 Aircross SUV in te breken. 

Deze bijzonder handige magneethouder kan op de ventilatieroosters of het dashboard worden geplaatst.  
Hierop kunt u veilig apparaten met een gewicht van max. 400 g bevestigen (GPS, minitablet, enz.). 

De portable led-lamp van Citroën, met een in alle richtingen verstelbare arm met een lengte van 30 cm,  
kan door de voorpassagier worden gebruikt zonder de bestuurder te hinderen.  
Handig om te lezen, maar ook om iets te zoeken.
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VOOR MEER INFORMATIE OVER DE ACCESSOIRES VAN CITROËN:
Ga naar www.citroen.nl/accessoires. FE

BR
U

A
RI

 2
02

1


