
ÚJ PEUGEOT 301
TARTOZÉKOK

A kiadvány tájékoztató jellegű, 
és szerepelhetnek benne olyan járműtartozékok is, 
melyeket a Peugeot jelenleg Magyarországon nem forgalmaz.



Az eredeti PEUGEOT tartozékokat a katalógus táblázataiban 

ez az embléma jelöli.
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A PEUGEOT VÉDJEGY

A PEUGEOT a dizájn határait feszegetve olyan tartozékok széles választékát 

fejlesztette, illetve válogatta ki Önnek, amelyek tökéletesen illeszkednek 

autójához.

A márka dizájnerei és mérnökei által tervezett eredeti PEUGEOT tartozékok 

rendkívül ízlésesek és tökéletesen biztonságosak. E magas színvonalú 

termékpalettát a legmegbízhatóbb beszállítóink kínálatából gondosan 

kiválasztott tartozékok egészítik ki, így új PEUGEOT 301 gépkocsija 

kialakításakor számtalan lehetőség közül választhat.

A legszigorúbb szabványoknak megfelelő, mérnökeink által megbízhatósági 

és tartóssági szempontból is tesztelt és jóváhagyott eredeti PEUGEOT, 

illetve egyéb kiegészítő tartozékok segítségével szabadon kifejezésre 

juttathatja egyéniségét.





NÉLK ÜLÖZHE TE TLEN  TA R TOZÉKOK





VÉDELEM

STÍLUSOS VÉDŐELEMEK 

Óvja új PEUGEOT 301-ét a mindennapi sérülésektől a gépkocsihoz illő, 

praktikus és diszkrét tartozékokkal: első és hátsó sárfogók, külső védőcsíkok, 

védőszőnyegek és üléshuzatok. Bátran vágjon neki a kalandoknak, 

de mindvégig őrizze meg gépkocsija kifogástalan megjelenését.
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1. 3D hurkolt padlószőnyegszett 

2. Gumiszőnyegszett

3. Hurkolt padlószőnyegszett

4. Átlátszó csomagtérperem-védő 

5. Védőponyva beltéri használatra 

6. Stílusos első sárfogók

7. Stílusos hátsó sárfogók

8. Fekete oldalsó védőcsíkok

9. Üléshuzatok
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SZÁLLÍTÁS

TEGYE KÖNNYEBBÉ A MINDENNAPOKAT!

Egész biztosan szokott olyan eszközöket szállítani, amelyek nélkül 

elképzelhetetlen az élete. Új PEUGEOT 301-ében nem lesz probléma helyet 

találni a plusz csomagoknak. Ideális rakodóhelyet biztosítanak a könnyen 

felszerelhető hosszirányú tetőrudak, melyekre további tartozékokat (síléctartók, 

kerékpártartók, tetőboxok stb.) rögzíthet. Hódoljon szabadon a hobbijainak: 

a gépkocsijához kínált szállítóeszközökkel garantáltan egyszerűbb lesz az élete.

1. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 

2. Mindkét oldalán használható csomagtérszőnyeg

3. Csomagtérpadló alatti tároló 

4. Hőformázott csomagtéri műanyag tároló

5. Rekeszes csomagtérbetét 

6. Félhosszú tetőbox (420 l) 

7. Rövid, rugalmas tetőbox (280 l)

8. Keresztirányú acél tetőcsomagtartó rudak

9. Tetőrúdra szerelhető síléctartó – 4 pár léchez

10. Tetőrúdra szerelhető acél kerékpártartó – 1 kerékpárhoz

11. Hattyúnyakú vonóhorog
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KÉNYELEM

MINDENT A KÉNYELEMÉRT

Az apró részleteken rengeteg minden múlik. Speciális tartozékaink 

gondoskodnak arról, hogy mindig jól érezze magát, és örömét 

lelje utazásaiban. 

A PEUGEOT 301 oldalablakaira vagy hátsó szélvédőjére rögzített 

napellenzők tökéletesen követik az ablakok formáját, és védik 

az utasokat az erős napsugárzástól. Még praktikusabbá és kényelmesebbé 

varázsolhatja az utasteret az itt bemutatott tartozékokkal, melyek kivétel 

nélkül azért készültek, hogy kellemesebbé tegyék az utazást. 

1. Napellenző a hátsó szélvédőre

2. Napfényvédők a hátsó oldalablakokra 

3. Középső könyöktámasz tárolórekeszekkel

4. Fejtámlára rögzített vállfa 

5. Első légterelők

6. LED-es olvasólámpa 

7. Hamutartó szálcsiszolt alumíniumgyűrűvel 

8. Kivehető illatosító 

9. Riasztó és parkolóradarok
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BIZTONSÁG

MÉG NAGYOBB BIZTONSÁGBAN

PEUGEOT 301-e fedélzetén teljes lehet a nyugalma. Utazásait 

gyermekülések, kisállatoknak készült tartozékok és téli felszerelések 

teszik biztonságosabbá. Távollétében a kormányzár és a kerékőrcsavarok 

gondoskodnak gépjárműve védelméről és az Ön nyugalmáról.

1. Kisállatketrec (60 x 42 x 42 cm)

2. Peugeot márkajellel ellátott övvágó/üvegtörő

3. Díszkeretes ködfényszórókészlet

4. Gyermekülések 

5. Hóláncok

6. Hózoknik

7. Kormányzár

8. Kerékőrcsavarok alumínium keréktárcsákhoz
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Minden egyes tartozékkal egyedibbé teheti PEUGEOT 301-ét. 

Az autó külsejét krómozott tükörházakkal és a karosszéria vonalaival 

tökéletesen harmonizáló keréktárcsákkal szabhatja testre. Az utasteret 

alumíniumból készült pedálokkal és lábtámasszal teheti karakteresebbé. 

Új PEUGEOT 301-ével így még büszkébben róhatja az utakat. 
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STÍLUS

MERŐBEN MÁS

1. Szálcsiszolt alumínium váltógomb piros szegéllyel 

2. Alumínium lábtámasz

3. 4 db-os MATT PIROS piros szegélyű, gyémántfényű díszkupakkészlet alumíniumkerekekhez 

4. 4 db-os díszkupakkészlet alumíniumkerekekhez – FEKETE 

5. 4 db-os díszkupakkészlet alumíniumkerekekhez – ANTRACITSZÜRKE 

6. 4 db-os díszkupakkészlet alumíniumkerekekhez – HÓFEHÉR

7. Krómozott visszapillantótükör-burkolatok

8. Krómozott kipufogóvég 

9. Hátsó spoiler 
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4 db alumínium keréktárcsából 

álló készlet – 15’’ HARVEY

4 db alumínium keréktárcsából 

álló készlet – 15’’ AZOTE

4 db alumínium keréktárcsából 

álló készlet – 16’’ SPA 

4 db alumínium keréktárcsából 

álló készlet – 16’’ S LINE
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PEUGEOT 301 gépjárműve a vezetést segítő, illetve a kellemes időtöltést 

szolgáló tartozékok széles választékával várja. Célunk, hogy az autózás 

eddig ismeretlen élményében részesítsük. Az olyan eszközöknek 

köszönhetően, mint a legújabb generációs multimédiáseszköz-tartó, 

a vezetéssegítő, a hordozható DVD-lejátszó vagy a beépített USB-töltő és 

230 voltos csatlakozó az utazás egészen új dimenzióit fedezheti fel. 
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MULTIMÉDIA

CSÚCSTECHNOLÓGIA

1. Univerzális tartóelem Tetrax mágneses csipesszel 

2. Műszerfalra rögzíthető Garmin navigációs rendszer

3. Hordozható navigációs rendszerek

4. Kihangosító készletek 

5. Útvonalrögzítő Garmin Dash Cam 35 kamerával 
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www.peugeot.hu
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