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A kiadvány tájékoztató jellegű, 
és szerepelhetnek benne olyan járműtartozékok is,

melyeket a Peugeot jelenleg Magyarországon nem forgalmaz.
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TARTOZÉKOK

PEUGEOT Partner gépkocsijához a tartozékok 
széles választéka áll rendelkezésére. A márka által 
kínált termékek jelentősen megnövelik autója 
szállítókapacitását, gondoskodnak a gépjármű optimális 
védelméről, és fokozott biztonságot nyújtanak. 

A rendkívül ellenálló és tartós kiegészítők gyorsan 
fel- és leszerelhetők, és sokáig segítenek megőrizni 
Peugeot-ja eredeti állapotát.

A tartozékokat a PEUGEOT mérnökei 
egytől-egyig gondosan tesztelték, így azok 
a legszigorúbb normáknak is megfelelnek.

A nyugodt utazások érdekében a mérnökeink által megbízhatósági 
és tartóssági szempontból is tesztelt és jóváhagyott eredeti PEUGEOT 
tartozékok a legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek.



SZÁLLÍTÁS

Testre szabott kiegészítőinknek 
köszönhetően rengeteg tárgy biztonságos 
szállítására van lehetőség.

A Peugot Partner gépkocsijához kínált 
tartozékok extra védelemmel látják el 
a raktér falait, és különböző nehéz vagy 
nagy méretű felszerelések megbízható 
rögzítését is lehetővé teszik.

1. Prémium minőségű fa oldalfalborítás
2. Műanyag oldalfalborítás
3. Nyersfa oldalfalborítás
4. Alumínium tető standard méretű modellekhez
5. Alumínium tető hosszú modellekhez
6.  Tetőcsomagtartó rúdkészlet
7. Acél tető standard méretű modellekhez
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SZÁLLÍTÁS

Függetlenül attól, hogy a rakományt az autó belsejében, a tetején vagy 
utánfutón szeretné szállítani, kínálatunkban garantáltan megtalálja 
az adott típusú tárgyhoz kialakított biztonságos megoldást.

A könnyen kezelhető tartozékok pillanatok alatt felszerelhetők és 
stabilan rögzítik a szállítmányt.

1. Dönthető létratartó – vízszintes helyzet
2. Csőszállító
3. Dönthető létratartó – döntött helyzet
4. Belső válaszfal csövek száíllításához
5. Vonófej nélküli vonóhorog
6. MULTIS vonóhorog
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VÉDELEM

Peugot Partner gépkocsija gyakran ki van 
téve a sérülés veszélyének. 

A gépkocsi külső és belső felületeinek 
védelmében a PEUGEOT strapabíró és 
könnyen tisztítható védőelemeket kínál.

1.  Műanyag bevonatú textil üléshuzatok
2. Hátsó sárfogók (2 db)
3. Gumiszőnyegszett
4. Hurkolt padlószőnyegszett
5. 3D padlószőnyegszett
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BIZTONSÁG
Ezek a biztonsági kiegészítők szélsőséges időjárási 
körülmények között is hatékony védelmet nyújtanak és 
növelik a biztonságot.

ELEKTROMOS TARTOZÉKOK

A PEUGEOT elektromos töltőberendezésének hála egy teljes napra 
biztosított a nyugalma.

A különböző töltési megoldásokkal kompatibilis eszköz megfelel 
a jelenlegi megbízhatósági előírásoknak és biztonsági szabványoknak.

1. Mode 3 típusú töltőkábel (7 m)
2. Töltőkábeltáska
3. Töltőberendezés

1. MulTlock biztonsági zárkészlet (hátsó)
2.   ArmaDlock biztonsági zárkészlet
3. Fényviszaverő jelzőcsíkok
4. „Y” mintás hóláncok
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