
Multimedie Tryghedsaftale Børnesæder

Omdrejningstæller PæresætBilplejeFeriepakke
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TILBEHØR, UDSTYR & SERVICE TIL DIN CITROËN

Måttesæt



R E V U E  X - T R A

Tilbudene er kun gældende hos de Citroën-forhandlere, der deltager i kampagnen.

Klæd din Citroën lidt anderledes på!

Citroën C1

Citroën C3

Citroën C4 Picasso

✃

✃

✃

OZ 5-Star 6,0x14" kr. 6.995,-

OZ 5-Star 6,5x15" kr. 8.595,-

OZ SuperturiSmO Gt 7,0x17" kr. 16.095,-

OZ 5-Star
6,5x15" ........................................................ kr. 8.395,-

OZ SuperturiSmO Gt
6,5x15" ........................................................ kr. 9.495,-

Leveres med 195/45-15" michelin pilot exalto 
– til biler med sportspræg.

OZ 5-Star
6,0x14" ........................................................ kr. 6.895,-

Leveres med 175/65-14" michelin energy Saver 
(nyhed) – godt for tegnebogen og miljøet.

7,0x16" ........................................................ kr. 11.195,-
7,0x17" ........................................................ kr. 13.295,-

Leveres med 195/50-16" michelin pilot exalto 
– til biler med sportspræg.

OZ michelanGelO 8
7,0x16" ........................................................ kr. 12.095,-

Leveres med 195/50-16" michelin energy Saver 
– godt for tegnebogen og miljøet.

7,0x17" ........................................................ kr. 14.295,-

Leveres med 205/40-17" michelin pilot Sport pS2 
– til biler med sportspræg.

OZ SuperturiSmO Gt
7,0x16 ......................................................... kr. 11.995,-

Leveres med 215/55-16" michelin primacy hp 
– bilfabrikanternes foretrukne.

7,0x18 ......................................................... kr. 19.995,-

Leveres med 225/45-18" michelin pilot Sport pS2 
– til biler med sportspræg.

OZ caravaGGiO
7,0x16 ......................................................... kr. 11.995, -

Leveres med 215/55-16" michelin primacy hp 
– bilfabrikanternes foretrukne.

OZ SuperturiSmO 6,0x14" kr. 7.895,-

OZ michelanGelO 8 6,5x15" kr. 9.495,-

OZ caravaGGiO 7,0x17" kr. 16.095,-

Leveres med 165/60-14" Michelin Energy – godt for tegnebogen og miljøet.

Ovenstående leveres med 195/55-15" Michelin Energy Saver (Nyhed) – godt for tegnebogen og miljøet.

Leveres med 215/50-17" Michelin Primacy HP – bilfabrikanternes foretrukne. Rally Centeret®  

fælGrenS 
med i købet!
Ved køb af et sæt OZ 
alufælge med dæk 
inden den 1. juli 
2008, leveres 2 stk. 
originale fælgrens 
med i købet.

✃

✃

✃
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* På biler med bremsetromler bag foretages kun visuel kontrol.   ** Tilbudet gælder kun hos de forhandlere, der skilter med det.

Sommertjek

Klimaservice

10 sikkerhedskontroller:
Udstødning
Motorolieniveau
Dæk (slidmønster og alder)
Støddæmpere/affjedring
Batteri
Pærer i udvendige lygter
Sprinklersystem
Viskerblade
Kontrol af bremsebelægning*
Servo- og bremsevæskeniveau

Opfyldninger:
Sprinklervæske (maks. 5 liter)
Luft i dæk
Luft i reservehjul
Kølervæske (maks. 1 liter)

Kampagnepris til 31.07.08

399,- inkl. moms**

Ligesom alle andre systemer skal 
også airconditionanlægget jævnligt 
serviceres. Vi anbefaler minimum et 
årligt eftersyn, hvor vi samtidig ren-
ser systemet med et specialudviklet 
Citroën produkt for at undgå dårlig 
lugt i kabinen. Endvidere kan vi til-
byde genopfyldning eller udskiftning 
af væsken i systemet.

NYHED! 
Gør det selv aircon- og kabinerens. 
Prøv også vores nye aircon- og kabi-
nerens, hvor du effektivt fjerner dår-
lig lugt og bakterier inde i kabinen 
samt i luft kanalerne. Vi anbefaler at 
du – ud over vores klimaservice – 
foretager denne rensning selv 1 til 2 
gange årligt. Kr. 148,- Kom ind og 
hør nærmere. 

Sommertjek med gratiS gave gratis påfyldning af original servicerens Værdi 100,-

Kampagnepris til 31.07.08

799,- inkl. moms**

ved bestilling  

af klimaservice 

medfølger gratis  

1 stk. evian  

ansigtsfrisker 

til de første 

300 kunder.
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Tilbudene er kun gældende hos de Citroën-forhandlere, der deltager i kampagnen.

Bilpleje

Premium filtre
Ny generation af kabinefiltre. Det bedste 
af det bedste inden for filtrering af luften, 
der kommer udefra og ind i kabinen. 
Nedsætter markant dårlige lugte, for-
urening, støv og skidt m.m. 
få folderen hos din lokale forhandler.

C2/C3/C4/C8  kr. 660,-
Xsara Picasso kr. 600,-
C5 II kr. 675,-

Originale viskerblade
Vinterens kulde og frost er hård ved 
bilens viskerblade. Bliv sommerklar 
med nye viskerblade i samme originale 
kvalitet, som blev monteret, da bilen 
blev produceret.

Citroën har designet OPTIMAT,  
et skræddersyet program af gulv 
måtter, som er udviklet specielt til 
din Citroën. Elegant og praktisk, 
med et diskret logo af din Citroën-
model, og som gør det let at holde 
din bil dejlig ren og ryddelig. 

•  Vaskbar og vandtæt 
•  Høj kvalitet med kant udført i  

U-form for perfekt pasform 
•  Skridsikker takket været den  

noprede underside

Passer til C2, C2, C4, C5 og C4 Picasso.

Måttesæt

504,-

• Glasrens • Insektfjerner • Tjærefjerner 
• Multisvamp • Strikhandsker

Ved køb af ovenstående sæt 
inden 1. juli 2008 monterer vi gratis,  

mens du venter.

Insektfjerner

87,-
Glasrens

87,-
Fælgrens

87,-
Shampoo

98,-

Bilplejesæt i praktisk taske med 
velcro i bunden. Indeholder det 
mest basale inden for den originale 
bilplejeserie.

Se hele udvalget af original bilpleje på 
www.citroen.dk

C2/C3  kr. 412,-
Xsara  kr. 355,-
Xantia kr. 385,-
Xsara Picasso  kr. 385,-
Berlingo kr. 305,-
C5 I kr. 445,-

398,-
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Tilbudene er kun gældende hos de Citroën-forhandlere, der deltager i kampagnen.

Feriepakke
Citroën feriepakke indeholder de 
vigtigste produkter til ferieturen:

•  Førstehjælpskasse 
•  Advarselstrekant
•  Sikkerhedsvest 
•  Pæresæt med sikringer

Design i elegante farver med integreret Citroën-logo
•  Udført i stærkt ABS-materiale, modstandsdygtigt  

over for frost og UV-stråler. 
• Sikker låsning med 3 låsepunkter. 
•  Der medfølger 2 stropper til at holde bagagen fast  

og 2 “stødpuder” på de lange bokse. 
• Åbning og lukning ved hjælp af gasdæmpere.

citroën tagboks program 
280 L XR kort  (130x80x34)  kr. 2.545,- 
340 L kort  (150x83x34)  kr. 3.260,-
370 L lang  (225x60x34 ca. 5 par ski)  kr. 3.260,-
430 L lang  (225x82x34 ca. 7 par ski)  kr. 5.095,-

citroën tagbøjler og tagrails
Husk også tagbøjle og -rails til montering af tagboksen.  
Vi har hele det originale program. 

Eks. Citroën C1 tagbøjler kr. 832,- eller  
Citroën Grand C4 Picasso kr. 1.303,-

Vores originale solgardiner er udviklet specielt til hver 
enkelt model og passer derfor perfekt. En god ting, der 
køler bilen på de varme sommerdage.

Tagbokse Solgardiner

citroën c1 5-dørs
Sæt til bagdøre  kr. 510,-
Bagrude  kr. 860,-

citroën c3 
Sæt til bagdøre  kr. 1.079,-
Bagrude kr. 1.160,-

citroën Grand c4 picasso
Sæt til bagdøre kr. 999,-
Sæt til bageste 
sideruder  kr. 999,-
Bagrude  kr. 710,-

citroën c4 5-dørs 
Sæt til bagdøre  kr. 1.420,-
Bagrude  kr. 1.249,-

kr. 540,- C5 & C4 Picasso

495,-
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Tilbudene er kun gældende hos de Citroën-forhandlere, der deltager i kampagnen.

Pæresæt

Med et originalt pæresæt har 
du altid en ekstra pære klar, 
hvis du får brug for det. 
Derudover inkluderer sættet 
også sikringer, så du er godt 
rustet til turen.

duo plus isofix barnesæde (9-18 kg.) 
Sikker montering med Isofix samt 
3 Isofix beslag “Top teather” (C4 Picasso).  
Let og enkel justering.                                                                                                     kr. 3.125,-

Du har en økonomisk og miljøvenlig bil. 
Med en omdrejningstæller kan du sikre 
det optimale gearskifte til glæde for både 
miljø og din økonomi.
Inkl. montering                                  kr. 1.950,-

Børnesæder

recaro Start barnesæde (9-36 kg.)
Kan justeres efterhånden som barnet 
vokser. Kan udvides med tilbehør som 
lændestøtte, fodhviler m.m.    kr. 2.700,-

Har man først prøvet sædevarme, kan 
man ikke undvære det. Hvis du alle-
rede nu får monteret sædevarme i  
din C1, er du klar til vinterens kolde 
morgenture. Termostatstyret varme i 
både ryg og bund.
Inkl. montering                              kr. 3.995,-

C1 sædevarme

C1 omdrejningstæller

kr. 174,- C5 & C4 Picasso

128,-
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Tilbudene er kun gældende hos de Citroën-forhandlere, der deltager i kampagnen.

underholdningssystem
“State-of-the-art” underholdningssystem med nyeste touch-screen betjening. 
Kittet består bl.a. af A/V-box, DVD-afspiller (som også afspiller MP3, CD-R(W)  
og musik-CD’er) samt 2 typer farveskærme, der giver et krystalklart billede.

bærbar dvd med tv-tuner     kr. 2.499,-

Multimedie

USB BoxC1 Blue PowerPack C3 California baglygter

Frække baglygter giver en fræk bagdel. 
California baglygter til C3 & C3 Pluriel.
Inkl. montering                                        kr. 2.425,-

MP3 er nutidens musik, og Citroën er 
fremtidens biler. Nu kan du tilslutte en 
MP3-afspiller eller memorystick med 
USB stik, din iPod® eller en anden afspil-
ler med jack stik. Med iPod® eller USB 
tilslutningen, kan du betjene din afspiller 
med bilens ratbetjening, se trackinfo i  
bilens display, og samtidig oplades din  
afspiller.
Passer bl.a. til C2, C3, C4, C4 Picasso, 
C5, C6, og den ny Berlingo.       kr. 2.300,-

Giv dig selv en oplevelse hver gang du  
kører. Med en C1 Blue PowerPack får du 
optimal lyd i bilen. C1 Blue PowerPack 
indeholder:
•  Blaupunkt Milano MP28 CD/MP3/WMA 

afspiller, front AUX-IN, 4 x 40 Watt.
•  2 x 200 watt Blaupunkt højttalere i  

instrumentbordet.
•  Original hattehylde med 2 x 120 Watt 

max power højttalere og integrerede 
tweeters.                                    kr. 3.499,- 

2 muligheder for opgradering: 
Compact Subwoofer til bagagerum 
140 watt og/eller Hamburg MP57 med 
Bluetooth handsfree og USB indgang.
kr. 1.500,-  pr. stk.

Til samme modeller kan du få et så-
kaldt “kabel med jack stik”, hvis du 
blot vil have lyden fra din MP3-afspil-
ler igennem bilens lydsystem.  
kr. 323,-

Med 6.5” widescreen skærme 
Inkl. montering                            kr. 9.999,-

Med 6.5” widescreen touchskærme
Inkl. montering                          kr. 14.999,-

Opgradér med digital tv-modtager
Inkl. montering                         kr. 4.999,-

Kan tilsluttes alle VST In-Car 
Entertainment systemer.
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Tilbudene er kun gældende hos de Citroën-forhandlere, der deltager i kampagnen.

citrOËn trYGhedSaftale 
forlænger de rettigheder, du har som ejer af en 

fabriksny Citroën. 

Rettighederne forlænges fra de normale 24 måneder 
til hele 48 måneder (dog maks. 120.000 km). Aftalen 

dækker evt. omkostninger forbundet med udskiftning 
og/eller reparation af defekte komponenter på din Citroën. 

En CITROËN TRYGHEDSAFTALE kan tegnes til og  
med ud løbet af din bils 24. måned.

Kontakt din Citroën-forhandler for informationer angående pris, vilkår og oprettelse af en CITROËN TRYGHEDS- og/eller SERVICEAFTALE til netop din Citroën-
model. Aftalepriser og generelle aftalevilkår fås også på hjemmesiden www.citroen.dk.

Aftaler der giver ro i sjælen

citrOËn Serviceaftale
giver dig et bilbudget, der holder 100%! 

Aftalen dækker al vedligeholdelse af din Citroën 
på et autoriseret Citroën-værksted – lige fra 

regelmæssige serviceeftersyn til reparationer 
forårsaget af tekniske defekter. 

Assistanceordning er også inkluderet i aftalen. 

En CITROËN SERVICEAFTALE kan oprettes til og med  
det første store serviceeftersyn efter 1.500/2.500 km.


