NIEUWE CITROËN C5 X EN
C5 X PLUG-IN HYBRID
ACCESSOIRES
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Citroën biedt u een uitgebreid assortiment accessoires om de
vervoersmogelijkheden, het comfort en de veiligheid van uw Citroën C5
X nog verder te vergroten.
Deze fraaie en robuuste accessoires zijn door onze ingenieurs getest zodat
u de zekerheid hebt dat ze betrouwbaar zijn en lang meegaan.
Onze speciaal voor uw Citroën C5 X ontworpen accessoires zijn
gemakkelijk te monteren en te hanteren en komen elke reis weer van pas.
Onze dealers staan altijd voor u klaar om u advies te geven, de accessoires
voor u te monteren of u te helpen bij de montage ervan.
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Om de vervoersmogelijkheden van uw Citroën C5 X te vergroten
hebben wij verschillende accessoires geselecteerd, waaronder een
dakkoffer en een op de trekhaak te monteren fietsendrager waarmee u
veilig uw uitrusting kunt vervoeren.

Ze zijn robuust, fraai en gemakkelijk te monteren, voldoen aan de
actuele veiligheidsnormen en passen perfect op uw auto.
1. Fietsendrager op de trekhaak
2. Dakkoffer
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Met de juiste accessoires kunt u alles wat u maar wilt in alle veiligheid vervoeren. Of u nu extra ruimte nodig hebt of fietsen
wilt vervoeren, wij hebben een oplossing voor uw wensen.

1. Fietsendrager op allesdragers
2. Allesdragers
3. Trekhaak met afneembare kogel
4. Spatlappen achter
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1. Anti-inbraakalarm
2. Laadstation met laadkabel

Om het dagelijkse opladen van uw auto
te vergemakkelijken, kunt u kiezen uit
verschillende laadstations of wallboxen die
bij u thuis kunnen worden geïnstalleerd. Ze
zijn leverbaar in verschillende vermogens.
Daarnaast behoren een universele lader
en een tas waarin de laadkabels kunnen
worden opgeborgen tot ons assortiment.
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OPLADEN

VEILIGHEID

Laat uw auto voorzien van een
anti-inbraakalarm en ga zorgeloos
op reis.
Om uw kinderen een comfortabele
en veilige reis te garanderen
bieden wij verschillende ISOFIXkinderzitjes aan.
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Met ons assortiment beschermende accessoires kunt u allerlei voorwerpen en zelfs uw
huisdieren zorgeloos meenemen, zonder dat u bang hoeft te zijn dat het interieur van
uw Citroën C5 X beschadigd raakt.

1. Bagagenet
2. Mat voor de bagageruimte,
met bumperbescherming
3. Thermisch gevormde bak voor
de bagageruimte
4. Hondenrek
5. Set op maat gemaakte matten
6. Set rubber matten
7. Set velours matten
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Ga naar www.citroen.nl of, op uw mobiele telefoon, naar http://m.citroen.nl, of download de gratis app.
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