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FARK YARATAN 
DOKUNUŞLAR
Citroën’i seçmek aynı zamanda kaliteyi, güvenliği ve stili seçmek 
demektir. Bu üç kelime ise markanın tüm aksesuarlarına ilham 
kaynağı olmaktadır.

Citroën C-Elysée için hazırlanan aksesuar gamı size güvenliği ve 
konforu garanti ediyor. Citroën’in yenilikçi ve benzersiz donanımları, 
sizi, tüm hayal gücünüzü kullanarak yeni bir Citroën C-Elysée 
yaratmaya davet ediyor. Yeni Citroën C-Elysée’nin aksesuarları, 
arzularınıza göre tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak, sizi rahat ettirerek 
yolunuzda rehberlik edecek.
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SİZİN İMAJINIZ
Siz benzersizsiniz, Yeni Citroën C-Elysée de öyle!
Citroën aksesuar ve donanımları ile hayalinizdeki modeli 
yaratabilirsiniz. Yaratıcı veya klasik ürün gamı ile kişiliğinizi 
aracın tüm hatlarına yansıtabilirsiniz. 

Jant BOSTON (1) 

Hafif alaşımlı 16’’
4’lü takım - Ref. : 1609939680

Jant BARFLEUR (1)

Hafif alaşımlı 15’’
Ref. : 1607240680

(1) Jant göbeği ve vidaları ayrı satılmaktadır.

Jant CAEN (1) 
Hafif alaşımlı 16’’
Ref. : 1607241180



HAFİF ALAŞIMLI JANTLAR

Hafif alaşımlı Citroën jantları, estetiği ve 
güvenliği temsil ediyor. Her türlü testten 
başarı ile geçerek size tam bir güvenlik 
sunuyor. Citroën’in stilistleri tarafından 
tasarlanmış dinamik ve şık Citroën 
jantları ile mutlaka tanışmalısınız. 

Jant TUORLA (1) 

Hafif alaşımlı 15’’
4’lü takım. Satış noktanıza danışınız.

Spoiler
Ref. : 1607741880
Boyasız teslimat yapılır. Satış noktanıza danışınız.

Aerodinamizm tutkunları, spoiler in C-Elysée’ye kattığı 
sportif çizgiye bayılacak. C-Elysée için özel olarak 
tasarlanan spoiler, aracınızın tasarımına mükemmel 
uyum sağlar. Ürün kalitesi, boyutu ve dizaynı ile yol 
testleri çerçevesinde belirlenen her ihtiyaca cevap 
veriyor. 

Jant kapağı 
Ref. : 9406.L3 (15“)

Krom egzos çıkış borusu
Satış noktanıza danışınız.
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Vites topuzu
Deri ve Alüminyum - Ref. : 2403.CV

El freni kaplama
Alüminyum
Ref. : 1606636880

Deri direksiyon simidi
Ref. : 96769959ZD



KİŞİSELLEŞTİRME

Citroën C-Elysée’niz ile size özel 
farklı bir iç görünüm yaratmak 
istiyorsanız alüminyum ve 
kromdan oluşan bu aksesuar 
serisine bayılacaksınız. İnce 
işçiliği ile aracınıza tam bir 
uyum sağlarken daha spor 
bir görünüm yaratır. 

Basamak koruma 
Ref. : 1609096680

Ayak dinlendirme pedalı
Alüminyum
Ref. : 96769959ZD

Debriyaj pedalı
Alüminyum
Ref. : 2130.34

Fren pedalı
Alüminyum 
Ref. : 4504.26

Krom yan ayna kapağı 
Ref. : 1608411180

Krom sis far çerçeve 
Ref. : 1608882980
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EVİNİZDEKİ RAHATLIK
Yeni Citroën C-Elysée sizin için başlıca rahatlık kaynağıdır. 
Bu rahatlığı da Citroën’in sizin için tasarladığı aksesuarlarla 
hissetmeniz çok kolaydır. Konforunuz her zaman için ön planda 
tutulur. 

Rüzgarlık 
Avant - Ref. : 1608504080

Arrière - Ref. : 1608503980

Mini bar
16 Lt - Ref. : 9456.03
21 Lt - Ref. : 9645.59

24 Lt - Ref. : 1607002980



ARAÇ PARFÜMÜ

Citroën C-Elysée nizde sizi rahatlatacak 
birbirinden güzel kokular olsa...
Aracınızın havalandırma sistemine 
entegre edilen parfümler ile 
yolculuklarınız daha da keyifli hale 
geliyor. Çiçek, meyve kokuları...
Zevkinizi yansıtacak olanı parfümü seçin, 
yeni C-Elysée‘nizin havasına hava katın.

Parfüm kartuşu
Siyah - Ref. : 1607693080 
Gri - Ref. : 1607693180 

Zevkinize göre bir parfüm ile tamamlayın 
(vanilya, tropikal meyve kokuları…)

Kolçak 
Ref. : 1607550680

Perde 
Arka cam - Ref. : 1608370780
Yan camlar - Ref. : 1608370680

Askılık 
(Ürün görseli mevcut değildir)
Ref. : 1609734180

Küllük
Ref. : 7589.05

Çakmak 
(Ürün görseli mevcut değildir)
Ref. : 8227.96
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YAKIN KORUMA
Citroën’de güvenliğiniz her şeyin üstünde 
tutulur. Citroën donanımları sadece sizin değil, 
yolcularınızın da güvenliğini sağlayacak yüksek bir 
teknolojiye sahiptir. Alarm, park sensörü ve diğer 
tüm detaylar sizi daha fazla güven vermek için 
düşünülmüştür.

Bijon kilit  
Alüminyum - Ref. : 1606922580 
Ref. : 9607.R4

Sis far kiti 
Ref. : 1609008080



Çocuklarınızın vücut yapısına 
uyumlu olarak geliştirilmiş Citroën 
çocuk koltukları, yolculuklarınızı 
sırasında en üst seviyede koruma ve 
konfor sağlar. Yerleşimi ve kullanımı 
çok kolay olan bu aksesuarların, 
Avrupa standartlarına uyumluluğu 
Citroën tarafından onaylanmıştır.

ÇOCUK KOLTUĞU

Çocuk koltuğu
Kiddy Comfort 
Grup 1-2-3
Ref. : 1606604580

Park sensörü 
Ön - Ref. : 9690.01
Arka - Ref. : 9452.96

Alarm 
Ref. : 1609121480



PRATİK ÇÖZÜM
Aracınız, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına uygun 
hale gelebilmelidir. Citroën, size hayatınızı 
kolaylaştıracak komple bir aksesuar serisi 
sunuyor. Bavul, bisiklet ve kayaklarınızı taşıma 
kolaylığı sizi yolculuğa davet ediyor. 

Bisiklet taşıyıcı (1) 

Çeki demiri üzerinde
2 bisiklet – Ref. : 9615.08
3 bisiklet – Ref. : 9615.09
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Çeki demiri (1)

Ref. : 9427.EE

Çeki demiri  (1) 

Aletsiz Sökülebilir 
Ref. : 9427.EF



Tavan barları 
üzerinde kofra
Satış noktanıza danışınız.

TAVAN KOFRASI

Kalabalık bir aileniz ya da taşınacak çok eşyanız 
varsa Citroën tavan kofraları tam size göre. 
Yeni Citroën C-Elysée ile tamamen uyumlu olan 
bu aksesuarlar, aracınızın taşıma kapasitesini 
yükselterek size ekstra yer kazandırır.

Bisiklet taşıyıcı (tavan barı 
üzerinde) (1) 

Alüminyum - Ref. : 1607798880 
Çelik - Ref. : 1607798780  

Enine tavan barı
Ref. : 1606497180 

(1) Elektrik kablosu ile tamamlanması gerekmektedir.

Kayak/snowboard taşıyıcı 
(1)

4 çift - Ref. : 9615.14
6 çift - Ref. : 9615.15
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İLK GÜNKÜ GİBİ

Citroën’in koruma aksesuarları, aracınızın iç 
güzelliğini ortaya çıkarma imkanı sunuyor. Özel 
olarak tasarlanmış olan bu aksesuarlarındaki 
detaylar aracınızı hem koruyor hem de 
güzelleştiriyor. 

Saydam Bagaj koruma bandı 
Ref. :1609016380



PASPAS

Yerleştirmesi ve bakımı kolay 
olan Citroën paspasları Citroën 
sürücülerine eşsiz bir konfor 
sunmaktadır. Araç zeminini, 
oluşabilecek kirlerden korumak 
üzere tasarlanan Citroën paspasları 
kayma riskine karşı da mükemmel 
bir koruma sağlamaktadır. Sağlam 
ve dayanıklı olan bu paspaslar 
C-Elysée’nizin iç çizgilerine 
mükemmel uyum sağlayacaktır. 

Paspas 

Ref. : 1608038580

Paspas
Ref. : 1608039880

Kadife paspas
Ref. : 1608040080

Kauçuk paspas
Réf. : 1608029180



16 KORUMA

Bagaj bölmesi 
Ref. : 1608096680

Çift taraflı bagaj paspası
Ref. : 1608314280

Bagaj koruma 
Ref. : 1608096580 

BAGAJ ALTI 
KENAR RAFI

Bagaj altı kenar rafı, eşyalarınızı 
araç içine yerleştirebilmeniz için 
aracınıza özel geliştirilmiştir. 
Kenar rafı size ekstra alan 
sağlayarak seyahatlerinizi daha 
rahat geçirmenizi sağlar.

Bagaj altı kenar rafı
Ref. : 1608888980



Paçalık
Ön - Ref. : 1607396780 
Arka - Ref. : 1607396880

Saydam koruma bandı
Ön ve arka - Ref. : 1608903480

Yan koruma çıtaları
Ref. : 1607226780
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TEKNOLOJİ 
ELİNİZİN ALTINDA

DVD okuyucu
Ref: 1606623280

Yeni Citroën C-Elysée, basit bir 
otomobilden çok daha fazlasını 
sunuyor. En ileri teknolojik donanımlar, 
yolculuklarınızı daha neşeli ve rahat hale 
getiriyor. Citroën’in sunduğu bu aksesuar 
serisi, sürüş keyfinize keyif katacak. 

Multimedya taşıyıcı (1) 
Ref. : 9473.Z1 

(1) Gösterilen ürün, aksesuara dahil değildir.

2 adet ekran başlığı ile beraber 
taşınabilir DVD okuyucuyla hem 
çocuklar hem de ailenin
geri kalanı için Citroën’iniz 
artık çok daha keyifli.

DVD OKUYUCU



MKi9000 Bluetooth ve kablolu müzik aktarımlı 
araç kiti
Ref: 05X0038
Özellikler:
• Her türlü (iPod (5G) / iPhone, USB bellek, USB MP3 çalar, 
analog MP3 çalar, A2DP Bluetooth cep telefonu, kaynaktan 
müzik aktarma
• Entegre 20 W dijital amplifikatör
• Telefon rehberi senkronizasyonu*
• Rehberdeki isimleri sesli okuma (Text to Speech) özelliği
• Sesli arama
• Çağrı bekletme, tekrar arama
• Çoğul kullanıcı, 5 telefon eşleşme
• Sesli menü erişimi
• Yeni eko giderici - gürültü azaltıcı (DSP-3)
• Müziği kontrol edebilen 6 tuşlu radyo frekanslı uzaktan 
kumanda ünitesi

MKi9200 Renkli ekranlı Bluetooth ve 
kablolu müzik aktarımlı araç kiti
Ref: 05X0039
Özellikler:
• Tüm MKi 9000 özellikleri
• TFT 2.4’ renkli ekranda çağrı görüntüleme ve 
numara arama
• Ekranda kenü erişimi
• Duvar kâğıdı
• Arayanın fotoğrafını gösterme
• Tam şarkı listesi görüntüleme
• Albüm kapağı gösterme

* Destekleyen telefonlarda
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