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AKSESUĀRI 
Visi oriģinālie PEUGEOT aksesuāri ir veidoti kā 
eleganti automašīnas papildinājumi. Tāpat tie ir 
izturīgi, lai palīdzētu jums rūpēties par savu Rifter, 
pielāgojot to atbilstoši jūsu gaumei vai ikdienas 
vajadzībām. Tie piedāvā ilgtspējīgus risinājumus, lai 
palielinātu komfortu braucienu laikā un atvieglotu 
visu veidu priekšmetu pārvadāšanu un vēl vairāk 
paaugstinātu jūsu drošības līmeni. Atklājiet 
mūsu plašo aksesuāru klāstu, ko pārbaudījuši un 
apstiprinājuši PEUGEOT vadošie inženieri un dizaineri!

Bezrūpīgai braukšanai PEUGEOT oriģinālie aksesuāri visos 
aspektos atbilst visstingrākajiem kvalitātes standartiem, un mūsu 
inženieru komandas apstiprinājušas to uzticamību un izturību.



KOMFORTS UN DROŠĪBA

Īsiem vai gariem braucieniem, šie praktiskie, 
estētiskie un izturīgie aksesuāri uzlabos jūsu 
komforta līmeni. Radīti, lai padarītu jūsu dzīvi 
vienkāršāku, tie nevainojami iederēsies jūsu Rifter 
salonā.

1. Žalūziju komplekts sānu un nepilna izmēra logiem
2. Aizmugurējā loga žalūzija
3. Izotermiska soma (21 l)
4. Priekšējā sēdekļa elkoņbalsts
5. Drēbju pakaramais
6. Bērnu sēdeklīši
7. Krusta formas sniega ķēžu komplekts
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TRANSPORTĒŠANAS RISINĀJUMI
Viens no PEUGEOT Rifter neapstrīdamajiem plusiem ir tā lielais 
transportēšanas potenciāls un, lai to maksimāli izmantotu, PEUGEOT 
piedāvā dažādus aksesuārus salona telpas praktiskuma palielināšanai 
un pie tā virsbūves stiprinājumus transportēšanas risinājumus. Viss 
aksesuāra klāsta ir pārbaudīts un ir apstiprināts saskaņā ar spēkā 
esošajiem Eiropas standartiem.

1. Bagāžas nodalījuma paliktnis
2. Bagāžas nodalījuma tīkls (palielinātai slodzei)
3. Bagāžas nodalījuma tīkls
4. Bagāžas nodalījuma atbalsta leņķi
5. Sakabes āķis ar lodveida šarnīru – noņemams bez instrumentiem
6. Velosipēdu turētājs uz platformas
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ELEKTRĪBA
Jūs varat doties ikdienas gaitās pilnīgā mierā, izmantojot elektriskā 
PEUGEOT uzlādes aprīkojumu. To var pielāgot dažādām pieejamajām 
uzlādes iespējām, un tas atbilst piemērojamajiem uzticamības un 
drošības standartiem.

1. 3. tipa uzlādes kabelis (7 m)
2. Uzlādes kabeļa soma
3. Uzlādes stacija

1. Garā jumta kaste (420 l)
2. Jumta stieņi un šķērsstieņi
3. Jumta stieņi
4. Slēpju turētājs 
5. Jumta velosipēdu turētājs
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AIZSARDZĪBA
Ir pieejams plašs aksesuāru klāsts, lai 
palīdzētu aizsargāt automašīnas salonu 
un virsbūvi no nolietojuma un bojājumiem, 
tādējādi pagarinot tās kalpošanas laiku. Izturīgi 
un dekoratīvi, tie nodrošina jūsu Rifter salona 
apdares un virsbūves ilgstošu aizsardzību.

1. Virsbūves pārvalks
2. Metāla starpsiena
3. Paklāju komplekts 
4. Formētu paklāju komplekts
5. Gumijas paklāju komplekts
6. Aizmugurējie dubļu sargi
7. Sēdekļu pārvalki
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