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Toerenteller
Een toerenteller is meer dan
een "sportieve luxe". Ze stelt u
in staat bij die toerentallen te
rijden die u een optimaal
vermogen garanderen.

•

Dubbeltonlge
slgnaalhoorn
Klinkt vale jonge automobllisten
als muziek In de oren. Anderen
daarentegen zeggen"voor mij
hoeft hat nlet". Maar daar is de
Chrysler collectie op
gebaseerd: voor elk wat wils!

Dubbele uitlaat
Zwaar verchroomde uitlaat in
dupto. Ultsluitend verkrijgbaar
voor de Simca 1100.

lnderdaad, autorijden moet ook een sportlef genoegen zljn. Vandaar dat
er best wat sportiefs aan de auto mag warden toegevoegd. Er zijn legio
mogelijkheden. Ga maar eens neuzen bij uw Simca-Chrysler dealer!
Sportvelgen

Tunnelboxen

Llchtmetaal velgen in twee verschillende ultvoeringen:
met een zwart bewerkt oppervlak en met een
onafgewerkt oppervlak. In belde gevallen met
gepolijste randen.
Deze velgen hebben niet alleen een sportleve functie
maar ook een praktisch nut. Ze zijn llchter en
bevorderen daardoor de wegligging.

Zowel leverbaar met en zonder
speaker. Voor alle Simca
modellen.
•

•

•

Sportdemper met
verchroomde pljp
Verkrijgbaar voor alle typen
Simca 1 000, 1 000 Spec ial en
Raltye.

Sportsplegel
Een mooi gestroomlijnd model
dat u vrijwel op alle sportauto's
kunt zien. Daze zwaar
verchroomde spiegel heeft een
heel belangrijk praktisch
voordeel: u hoeft hem niet
steeds weer in de juiste stand te
zetten. Hij blijft zitten zeals -ie
zit!

•

De reputatie die
onze automerken
hebben opgebouwd ...
die reputatie hebben
ook al onze accessoires.

•

Chrysler accessoires zijn er
voor extra veiligheid
voor meer rijcomfort
voor uw autovakantie
voor nag meer autoplezier!
•

'

Wie deelneemt aan het verkeer draagt een grote
verantwoordelijkheid. Elke automobillst moet zeker
zijn van zijn auto, zeker weten dat het een volkomen
veilige auto is. De 340 Simca-Chrysler dealers in
Nederland zullen er graag het hunne toe bijdragen. En
dat is veel. Maar daarnaast kan elke automobilist zelf
nag het nodige doen in het belang van zichzelf, zljn
medepassagiers, zij n medeweggebruikers.
Veiligheids-accessoires aanschaffen en (laten)
aanbrengen bijvoorbeeld. In het Chrysler assortiment
zijn ze ruimschoots aanwezig. Om een paar
voorbeelden te noemen:

J

Automatlsche
J-punts autogordel
Sluiting en ontsluiting kan met een hand
geschieden. De automaat zorgt ervoor,
dat tijdens het rijden hat bovenlichaam vrij
naar voren kan bewegen. Bij plotselinge
schokken blokkeert de automaat echter
onmiddellijk. Beschikbaar voor alle
modellen.

Kinder- veiligheldsgordel

Achterruitverwarmlng

Ook die voldoet aan alle eisen die eraan
moeten worden gesteld. Eveneens
goedgekeurd door TNO.

Goed zicht aan alle kanten is voorelke automobilist een
eerste voorwaarde voor vellig rijden. Een
achterruitverwarming is dan ook in elke auto een
onmisbaar accessoire. Voor de kosten behoeft u hem
besllst niet achterwege te Iatan! Zie de prijslijst.

•

Kinderzitje met gordel
(opblaasbaar)

\

Oat vooral op de veiligheid van kinderen
moet worden gelet spreekt vanzelf. Dit
kinderzitje is voor de klelnste een
comfortabel veiligheidsstoeltje. Op maat
verkrijgbaar voor alle Slmca's en Franse
Chryslers. Goedgekeurd door hat TNO
lnstituut in Delft.

•

..
•

Nu wordt dat kijken in ons Nederland maar al te vaak
gedwarsboomd door regen, sneeuw of mist. Vooral
mist vormt een groot gevaar op de weg. Vandaar het
grote belang van goede verlichting.
''Met mist overdag groat licht'' Is een devles dat nooit
in de wind mag warden geslagen. Toch blijft dat grate
licht in vele gevallen ontoereikend.
Om aan dat euvel tegemoet te komen zijn er
aanvullende lampen gekomen: mistlampen en
verstralers. Om zelf beter te zien en om beter gezlen te
warden. De naam Marchal Is op dlt gebied een
lichtend voorbeeld. lll-het Chrysler
verllchtlngs-assortiment komt die naam dan ook
veelvuldlg voor.
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Marchal mistlampensets

Reservelampjes

Complete sets bestaande uit 2 lampen, 2 jodiumgloeilampen, 1 schakelaar en 1
relais. Er zijn zowel ronde als reohthoekige lampen, zowel gele als witte. De
sets zijn verpakt in een attractief plastic koffertje dat voor vele doeleinden
geschikt is.

U weet het uit eigen ervaring: op de
meest ongelegen ogenblikken geeft
een lamp de geest. Die moat
onmlddellijk worden vervangen. Een
set reservelampjes hoort dan ook in
uw auto.

Marchal
mistlamphoezen

I Mlstlampen en

\

•

verstralers
•

Als u de prijslijst even inkijkt zult u zlen
dat de oollectie zloh niet beperkt tot
sets in koffertjes. En ook niet tot het
merk Marchal. De vertrouwde merken
Cibie, Duoelller, Halla en Philips treft u
er ook in aan. Misschien bemoeilijkt
dat uw keus. Maar wat let u om u door
uw Simca-Chrysler dealer te laten
adviseren?
Wat het monteren van daze lampen en
verstralers betreft kunt u uiteraard
weer rekenen op de vakkundige
service van uw Simca-Chrysler
dealer.

In feite stevige plastic doppen die de
lampen sekuur beschermen zolang ze
geen dienst behoeven ta doen .

Marchal m•stachterlampen en
achterultrijlampen
Een Marchal mistachterlamp met toebehoren Is in plastic koffer verkrijgbaar.
Desgewenst aangevuld met een achteruitrijlamp.

Achteru1trijlampen zijn ook
separaat verkrijgbaar, zowel
in ronde a1s rechtnoek1ge
u1tvoering. De pnjslijst
lnformeert

u

verder.

•

AVIMA
Snelheidsverklikker
Een vlndlng van deze tijd. Om
automoblllsten aan de
voorgeschreven maximum
snelheden te herlnneren. Heel
eenvoudlg door als een soort
''wekker'' te fungeren zodra de
maximum snelheld overschreden
wordt. 't Apparaat heeft een
handzaam formaat en Is snel te
monteren.

Vetligheidsdriehoek
Verpllcht In elke auto. En dlent aan wettelljke
voorschrlften te voldoen. Oat doet deze dan ookl
Deze goed reflecterende drlehoek staat stevlg op
een sollde metalen standaard. Wordt geleverd In
plastic etul.

•

•

Firemaster
brandblusser
Maar ook al zijn ze er om in
belangrijke mate uw veiligheid te
bevorderen mogen ze toch best
mooi uitgevoerd zijn. Omdat
''mooi'' erg persoonlijk is, is het
Chrysler assortiment zeer rulm. Wilt
u een ovale spiegel? Een
rechthoekige? Een sportsplegel?
Ze zijn er in ch room en matgrijs, met
vlak en met bol glas. Kiest u maar
ult.

I

•

•

Een brandblusapparaat In de auto
Is besllst geen overbodlge luxe.
Prijs u gelukklg als u hem noolt
hoeft te gebrulken. Maar 't kan uw
geluk betekenen als hlj voor 't
grlJpen Is.
Deze Flremaster Is een
poederblusser waarop u volledlg
kunt vertrouwen. Voorzlen van
rljkskeunnerk. En klembeugel met
2 schroeven. Na gebrulk kan de
Flremaster weer warden gevuld.

•

•
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Bovendlen: hoe verzorgder een auto er u it ziet hoe waardevoller hij Is. Een
auto goed onderhouden betekent dan ook een grote dienst bewijzen aan
uw autobudget. Blj inruil kan u dat honderden guldens schelen.
Nu is het besllst niet zo dat u elke week zuchtend weer aan de slag moet.
Om een voorbeel d te noemen: als uw auto met de beste kwalitelt was is
behandeld, kan hij er weer een paar maanden tegen. En voor die beste
kwalltelt hoeft u het niet ver te zoeken. Uw Simca-Chrysler dealer kan u
eraan helpen. Te kust en te keurl
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Bagagespln
Met 6 zaer rekbate vangarmen. waarmee u
letterlijk alle kanten uit kunt.

Trekhaak
Precies op maat verkrijgbaar voor elke Simca
en elke Franse Chrysler. Vandaar de grate
sortering: 1 0.

lmperiaal

•

Een soort "zok:Jer'' voor uw auto waarop u van
aJles en nog wat kwijt kunt. Ze zijn beschlkbaar
voor alle Simca modellen. En ze zijn
gemakkelijk te monteren en te demonteren.

••

I

Radio is nauwelijks meer uit de auto weg te denken. Een
autoradio is zowel nuttlg als plezierig. Nuttlg omdat u tijdlg
gewaarschuwd kunt worden betreffende verkeersopstoppingen,
wegomleidingen en wat dies meer zij.
Het plezler van een autoradio is er van 's morgens vroeg bij het
eerste nieuws tot's avonds laat bij muziek, om ondanks het late
uur toch nog ontspannen te kunnen rijden. Oat plezler kan echter
ook worden vergald door een slechte ontvangst. Een autoradio
van een gerenommeerd merk is dan ook aanbevelenswaardig.
Chrysler voerteen uitgebreid Philips assortiment, varierend van
een FM/stereo-LG-MG Turnolock/cassette apparaat tot een
MG autoradio. Al wat er bij zo'n autoradlo hoort is natuurlijk
verkrijgbaar bij uw Simca-Chrysler dealer: antenne,
luidsprekers, klankborden, montagepanelen, enz.
Ook wat dat monteren betreft bent u aan het goede adres: de 340
Simca-Chrysler dealers hebben samen al tienduizenden
autoradio's ingebouwd. Ze doen het nu bijna met hun ogen die ht!

Wle een auto gewend Is kan er ook tl)dens zl)n vakantle moellijk
bulten. Omdat je probleemloos overal heen kunt. Omdat Je
zoveel mee kunt nemen zelfs je vakantleverbll)fl
•.•

Denk aan de caravan, denk aan de tent. Ook voor dat plezlerlge
doel kan uw Slmca-Chrysler dealer u goede dlensten bewl)zen.
Nlet alleen door ervoor te zorgen dat uw auto In topco ndltle op
vakantle gaat.Maar ook door mlddel van acceBSolres.

Stuurkontaktsrot
Aanbevelenswaardig vooral als u
uw auto vaak onbeheerd moet
achterlaten op de openbare weg.
Zaker in hat buitenland.

Bagagenetjes

en eris
no

Vloermatten
In de prijslijst staan n1et minder dan 37 verschillende kokosmattan
(sets) 'Jpgesomd: voormatten en aohtermatten in natural maar ook in
rood, anthraciet en blauw.
Er zijn ook sterke, mode me nylonmatten beschikbaar: in grijs, rood en
cognackleur. Voor uw auto zijn er 42 mogelijkheden!

Benzinetankdop
Weer zo'n voorziening met een
groot praktisoh nut. Verkrijgbaar
voor alle Simca's en Franse
Chryslars·in zwaar verchroomde
uitvoering.

Uitlaatsierstukken

Flacons autolak

Merk Hagus, in twee ver�chillende ultvoeringen .

Het wegwerken van llchte
lakbeschadigingen kunt u best
zelf... mits u over precies dezelfde
lak beschikt. Een kwestie van
even in hat rek neuzen bij uw
dealer.

\
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Er zijn zo vaak van die kleine dingen waarvoor u graag een vast plekje
in uw auto zou wlllen hebben. Oat vaste plekje kunt u gemakkelijk
creeren door middel van zo'n handlg bagagenetje.

Y#lelsierrtngen
Er zijn zwaar verchroomde sierringen voor alle Simca's, die heel
gemakkelijk te monteren zijn.
Maar als u geen doe-het-zelf automobilist bent weet u wel iemand die
dat monteren met alle plezier voor u doet: uw Simca-Chrysler dealer.
Voor de Franse Chryslers zijn er speciale wielsierrlngen met dop.

•

Sleepkabel

Asbakje

Motorkapslot

Nee, ga nu niet van het standpunt uit dat uw Simca of Chrysler t6ch
noo1t weigert. Al heeft u zelf nooit pech... 't is toch ook fijn om anderen
te kunnen helpen.
Er is een kabel met een trekkracht van 1800 kg en een van 2300 kg,
beide van geplastificeerd staal.

Het nut daarvan behoeft niet te

Een motor is een denrtate
kostbaar ding dat-ie best achter
slot en grendel mag. Voor de
kosten behoeft u het beslist niet te
laten. Zie de pr j slijst!

worden aangetoond.

Autoradiopaneel met luidspreker
Maakt het inbouwen van uw autoradio reuze eenvoudig. Verkrijgbaar
in versohillende uitvoeringen.
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