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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

Az esztétikus, ugyanakkor strapabíró eredeti 
PEUGEOT tartozékokkal hatékonyan gondoskodhat 
Rifter gépkocsija védelméről, és saját ízlésének és 
igényeinek megfelelően alakíthatja ki autóját.

Az általunk kínált tartós megoldásoknak 
köszönhetően még kényelmesebb lesz az utazás, 
egyszerűbbé válik a szállítás, és nő a biztonság.

Fedezze fel a PEUGEOT tervezőmérnökei által 
tesztelt és jóváhagyott kiegészítőket!

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



KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG

Praktikus és esztétikus, ugyanakkor 
masszív kiegészítőink hosszabb és 
rövidebb útjain egyaránt optimális utazási 
körülményeket biztosítanak.

Amellett, hogy megkönnyítik az életét, 
stílusukban tökéletesen harmonizálnak 
Peugeot Rifter gépkocsija belterével.

1.  Oldalsó napfényvédők résnyire nyitható oldalablakhoz 
és hátsó háromszögablakhoz

2. Napfényvédő a hátsó szélvédőre
3.  21 literes isotherm modul
4. Könyöktámasz az első üléshez
5. Fejtámlára rögzített vállfa
6. Gyermekülések 
7. „Y” mintás hóláncok
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SZÁLLÍTÁS

A Rifter egyik vitathatalan erőssége a nagy szállítókapacitás, 
melynek maximális kiaknázása érdekében a PEUGEOT külső és 
belső kiegészítők széles választékát kínálja. 

Valamennyi tartozék tesztelése és jóváhagyása a hatályos európai 
szabványoknak megfelelően történt.

1. Rugalmas csomagtéri tároló �
2. Csomagrögzítő háló magas rakományok rögzítéséhez
3. Csomagrögzítő háló
4. Csomagrögzítő ékek
5. Szerszám nélkül leszerelhető vonófejes vontatóegység (RDSO)
6. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó
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ELEKTROMOS TARTOZÉKOK
Ez a megbízható és ellenálló töltőeszköz valamennyi hatályos 
biztonsági szabványnak megfelel. Nyugodt szívvel kelhet útra, hiszen 
a berendezés valamennyi létező töltési megoldással kompatibilis.

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

1. Hosszú tetőbox (420 literes)
2.   Hosszanti tetőrudakra szerelhető keresztirányú tetőcsomagtartó rudak
3. Talpakon álló tetőcsomagtartó rudak
4. Tetőcsomagtartó rudakra szerelhető síléctartó
5. Tetőrudakra szerelhető kerékpártartó
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VÉDELEM

Tartozékaink segítségével sokáig 
megőrizheti gépkocsija szennyeződés, 
felverődés vagy súrlódás veszélyének 
kitett felületeinek tisztaságát és épségét. 

A strapabíró és dekoratív kiegészítők 
hosszú távon gondoskodnak a karosszéria 
és a beltér védelméről.

1.  Védőponyva beltéri használatra
2.  Utastéri elválasztó rács

A választott opciónak megfelelően

3. Padlószőnyegszett
4. 3D padlószőnyegszett
5. Gumiszőnyegszett
6. Hátsó sárfogók (2 db)
7. Szövet üléshuzatok
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 Tervezés és kivitelezés: 
Altavia Paris, 10 rue Blanqui, Saint-Ouen, 93400 France

Automobiles Peugeot, 
552 144 503 R.C.S. Nanterre – 2021. július

KONFIGURÁTOR
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RENDELÉS


