Akcesoria

Expert & Boxer

ZAADAPTUJ SWÓJ SAMOCHÓD
DO WŁASNYCH POTRZEB

Expert i Boxer to samochody funkcjonalne i praktyczne, zapewniające
duży komfort prowadzenia i jazdy. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu
można je dostosować do własnych potrzeb.
Akcesoria zaprezentowane w tym katalogu zostały opracowane
we współpracy z centrum stylistyki i biurami projektowymi Peugeot.
Zapewnia to spójność technologiczną i estetyczną
z fabrycznym wyposażeniem.

Oryginalne akcesoria Peugeot to także wysoka jakość. Gwarantują
one bezpieczeństwo i spełniają europejskie normy homologacji.
Zapoznaj się z przedstawionymi akcesoriami i wybierz produkty, które
najbardziej odpowiadają Twoim oczekiwaniom i ułatwią Ci codzienną
pracę.

WYGODNY TRANSPORT
Dzięki akcesoriom Peugeot Twój Expert czy Boxer może przewieźć wszystko, co zechcesz. Galeria
dachowa, rolka ułatwiająca załadunek czy drabinka okażą się bardzo pomocne, zwłaszcza przy
załadunku i transporcie dużych przedmiotów.

Galeria dachowa stalowo-aluminiowa Boxer
Wykonana ze stalowych rurek mocowanych do
aluminiowych listew bocznych. Maksymalne
dopuszczalne obciążenie wynosi 108 kg dla
Boxera L1H1.
O szczegóły pytaj w autoryzowanych punktach
sprzedaży.

Galeria dachowa stalowa Boxer (nieprzedstawiona na zdjęciu)
Wykonana ze stalowych rurek. Łatwy montaż niewymagający
wiercenia. Dostępna dla Boxera H1 i H2.
O szczegóły pytaj w autoryzowanych punktach sprzedaży.
Galeria dachowa Expert (zdjęcie na poprzedniej stronie)
Wykonana ze stalowych rurek. Wymaga zamówienia dodatkowo
czterech wzmocnień sprzedawanych oddzielnie. Maksymalne
dopuszczalne obciążenie wynosi 95 kg. Dostarczana z owiewką i rolką
ułatwiającą załadunek.
O szczegóły pytaj w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Boxer

Expert

Drabinka
Wykonana ze stali. Ułatwia załadunek towarów na galerię dachową.

Bagażnik bazowy poprzeczny Boxer
Składa się z trzech aluminiowych drążków. Montaż nie wymaga
wiercenia. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 100 kg.

Rolka ułatwiająca załadunek
Bardzo pomocna przy umieszczaniu długich
przedmiotów na galerii dachowej.

Bagażnik bazowy poprzeczny Expert
Wykonany ze stali pokrytej czarną powłoką z PCV. Wyposażony
w ogranicznik zapobiegający przesuwaniu się ładunku. Maksymalne
obciążenie wynosi 100 kg rozłożonych równomiernie na 3 drążkach
dachowych. Drążki sprzedawane są pojedynczo.

Zestaw plastikowych pojemników
Łatwy i szybki montaż. Duża liczba pojemników
(łącznie 24 sztuki w trzech różnych rozmiarach)
umożliwia bezpieczne przewożenie przedmiotów
bez narażania ich na uszkodzenie. Każdy
pojemnik ma miejsce na etykietę identyfikacyjną.
Oddzielnie należy zamówić zestaw mocujący.

Haki holownicze
Dostarczane bez wiązki i zaczepu kulowego. Masa holowanej przyczepy może być różna w zależności
od modelu. Można ją sprawdzić w instrukcji obsługi samochodu lub w autoryzowanej sieci Peugeot.

OCHRONA PRZEWOŻONYCH ŁADUNKÓW

Kratki zabezpieczające tylne szyby
Wykonane z blachy stalowej pomalowanej na biało.
Pozwalają zabezpieczyć przewożone towary przed
kradzieżą.

1 Folia zabezpieczająca szyby
W kolorze czarnym, matowa z zewnątrz,
przejrzysta od wnętrza samochodu.
Umożliwia pokrycie dwóch szyb tylnych
lub dwóch bocznych. Chroni przewożone
towary przed spojrzeniami ciekawskich.
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2 Osłony progów
Wykonane z czarnego PCV, mają dużą
wytrzymałość na uderzenia i ścieranie.
Dostępne do Peugeot Expert.
(Nieprzedstawione na obrazku).

Chlapacze
Skutecznie zabezpieczają przed odpryskami kamieni oraz błotem.
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3 Chlapacze standardowe
Dostępne do Peugeot Expert i Boxer.
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4 Chlapacze profilowane
Dostępne do Peugeot Expert.

BĄDŹ PRZEWIDUJĄCY
Wybierz odpowiedni produkt z naszej oferty akcesoriów, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia przykrego zdarzenia
w trakcie podróży.
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1 Autoalarm
Sterowanie autoalarmem odbywa się za
pomocą oryginalnego kluczyka z pilotem
centralnego zamka. Zapewnia podwójną
ochronę: perymetryczną (obwodową)
i objętościową.

2 Czujniki parkowania
przednie lub/i tylne
Są bardzo pomocne podczas manewrów
parkowania, zwłaszcza tam, gdzie
powierzchnia do ich wykonania jest
ograniczona. Pozwalają zabezpieczyć
zderzaki przed porysowaniem. Sygnał
dźwiękowy o różnej częstotliwości wskazuje
na odległość samochodu od przeszkody.
Im mniejsza odległość, tym większa
częstotliwość, aż do sygnału ciągłego
informującego o konieczności zatrzymania
pojazdu.

3 Światła przeciwmgielne
Poprawiają widoczność i tym samym
zwiększają nasze bezpieczeństwo za
kierownicą, szczególnie nocą i w złych
warunkach atmosferycznych (mgła).

Łańcuchy śnieżne/osłony antypoślizgowe typu pająk
Są niezbędnym, a czasami nawet obowiązkowym wyposażeniem
samochodu podczas jazdy zimą w górach. Gwarantują wygodną
i bezpieczną jazdę w warunkach zimowych. Osłony antypoślizgowe
typu pająk dobrze sprawdzają się przy sporadycznym użyciu.
Są praktyczne i łatwe do zamontowania.

Blokada koła
Uniemożliwia wszelkie przemieszczanie samochodu. Daje podwójne
zabezpieczenie: blokuje koło i odkręcenie jego śrub. Wyposażona
w zamek.

Kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy i apteczka
Są to produkty, które powinny znaleźć się w wyposażeniu każdego
samochodu. W niektórych krajach europejskich posiadanie tych
akcesoriów jest regulowane prawnie. Przezorny zawsze ubezpieczony!

ZADBAJ O KOMFORT W PODRÓŻY
Komfort w podróży niekiedy zależy od jednego małego szczegółu. Spraw, aby Twój Peugeot Boxer lub Expert był jeszcze
wygodniejszy i doposaż go w odpowiednie akcesoria.

Pokrowce na fotele
Idealnie harmonizują z wnętrzem samochodu. Kompatybilne z bocznymi poduszkami
powietrznymi.

Peugeot Boxer
Pokrowce na fotele Lombo

Peugeot Expert
Pokrowce na fotele Vartel
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1 Moduł izotermiczny o pojemności 15 litrów
Umożliwia przewożenie w odpowiedniej
temperaturze do 3 butelek 1-litrowych.
Ma dwie funkcje: chłodzenia i ogrzewania.
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2 Moduł izotermiczny o pojemności 24 litrów
Umożliwia przewożenie do 2 butelek 2-litrowych.
Do zainstalowania we wnętrzu samochodu za pomocą
pasa bezpieczeństwa.
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3 Dywaniki
Idealnie przylegają do podłogi samochodu, zapewniając bardzo dobre
zabezpieczenie oryginalnej wykładziny. Dzięki mocowaniom po stronie
kierowcy nie przesuwają się pod stopami.
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4 Dywaniki gumowe
5 Popielniczka
Zapalniczka
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6 Owiewki drzwi przednich
Odpowiednio wyprofilowane,
aerodynamiczne, idealnie pasują
do wymiarów przednich drzwi.
Umożliwiają naturalną wentylację
wnętrza samochodu, bez
zawirowań powietrza i przeciągów.

MULTIMEDIA
Dzięki akcesoriom multimedialnym podróżowanie samochodem staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Na przykład dzięki nawigacji
nie tracisz czasu na szukanie drogi i otrzymujesz ostrzeżenia o ewentualnych korkach.
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1 Moduł WiFi on Board
Moduł WiFi on Board umożliwia kilku pasażerom jednoczesne
korzystanie z internetu bezprzewodowego w czasie podróży
samochodem. Pracuje dzięki karcie SIM z dostępem do internetu,
która nie wchodzi w skład zestawu. Jest sprzedawany bez
abonamentu. Klient ma wolny wybór operatora sieci telefonii
komórkowej i rodzaju abonamentu.
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2 USB Box
Umożliwia podłączenie do niego poprzez złącze USB odtwarzacza
MP3, iPoda lub jakiegokolwiek odtwarzacza muzycznego
(wyposażonego w złącze typu jack). Kierowca może sterować swoimi
plikami muzycznymi bez odrywania wzroku od drogi, nie ryzykując
spowodowania wypadku. Zarządzanie plikami odbywa się za pomocą
przełączników umieszczonych przy kierownicy.
3 Systemy nawigacji
Doprowadzą do wybranego celu za pomocą wskazówek głosowych
i wizualnych. Peugeot w swojej ofercie akcesoriów ma kilka systemów
nawigacji.

Obudowa na zestaw głośnomówiący
montowana w schowku pod radiem
Dzięki obudowie zestaw głośnomówiący jest
niewidoczny, co zmniejsza ryzyko kradzieży. Przed
zamówieniem należy sprawdzić, czy w schowku nie
jest już umieszczona zmieniarka CD.

Autoradia
W ofercie Peugeot każdy powinien znaleźć autoradio
dostosowane do własnych potrzeb. Oferujemy wiele modeli
– od najprostszych po zaawansowane technologicznie.

Wyświetlacz prędkości (HUD)
Montowany na przedniej szybie w polu widzenia
kierowcy. Ma funkcję informowania kierowcy
o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.

Zestawy głośnomówiące bluetooth
Umożliwiają prowadzenie rozmowy bez konieczności
trzymania telefonu. Podnoszą Twoje bezpieczeństwo za
kierownicą samochodu. Istnieją różne typy zestawów
głośnomówiących: zintegrowane z systemem audio
samochodu lub przenośne, z wyświetlaczem lub bez,
z wejściem USB umożliwiającym odtwarzanie plików
muzycznych itd.

Kompletna oferta akcesoriów do Peugeot Expert/Boxer
jest dostępna w autoryzowanej sieci Peugeot.

