PEUGEOT TRAVELLER PAPILDPIEDERUMI
www.peugeot.lv

IZVĒLIETIES PEUGEOT
KVALITĀTI
PEUGEOT ir izveidojis un izvēlējies plašu, ideāli piemērotu piederumu klāstu jūsu
automašīnai.
PEUGEOT oriģinālie piederumi ļauj jums izpaust savu personību, un mūsu stila
dizaineri un inženieri tos ir paredzējuši un izstrādājuši īpaši jūsu PEUGEOT Traveller.
Piederumi, kurus piedāvājam papildus šim klāstam, ir izstrādāti atbilstoši
stingriem kvalitātes un drošības kritērijiem, un PEUGEOT tos ir atlasījis pie
labākajiem piegādātājiem.
Visus PEUGEOT piederumus ir pārbaudījuši un apstiprinājuši mūsu inženieri,
un tie atbilst ne tikai stingrākajiem standartiem, bet arī PEUGEOT drošības un
izturības kritērijiem.
Iepazīstieties šajā katalogā ar PEUGEOT Traveller oriģinālajiem piederumiem
un PEUGEOT piederumu izlasi, lai pilnīgi drošā veidā individuāli pielāgotu savu
automašīnu.
Ar šo simbolu apzīmētie papildpiederumi ir sertificēti „PEUGEOT oriģinālie
piederumi”.
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sertificēti „PEUGEOT oriģinālie piederumi”.
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RITEŅU UZGAĻI

CEĻOJIET
AR STILU
Jaunais PEUGEOT Traveller jūs aicina izpaust savu individuālo stilu. Dodiet priekšroku
lieliskajiem vieglmetāla diskiem, izvēlieties kādus no mūsu riteņu uzgaļiem un papildiniet
salonu ar īpaši pielāgotu aprīkojumu. Šos piederumus ir izstrādājis PEUGEOT, un tie
nevainojami iekļaujas jūsu PEUGEOT Traveller līnijās.

Melns

Melni lakots pārnesumu sviras rokturis
(5 pārnesumi)

Balts

Ādas un gluda hroma apdares pārnesumu sviras
rokturis (5 pārnesumi)

Ar dimanta efektu

1
Gluda hroma pārnesumu sviras rokturis
6 (6 pārnesumi)

Durvju slieksnis

1 17’’ alumīnija diski
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KOMFORTS
UN MIERS
Jūsu PEUGEOT Traveller komforts liks jums iemīlēt ceļu. Radiet
patīkamu atmosfēru visiem saviem pasažieriem, izmantojot
aromātisko gaisa atsvaidzinātāju, iepludiniet svaigu gaisu,
izmantojot deflektorus durvīs, un izbaudiet praktiskos drēbju
pakaramos uz galvas balstiem.
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Piepīpētājs

Pārnēsājama lampa lasīšanai

Pelnutrauks un aromātiskais gaisa atsvaidzinātājs

Drēbju pakaramais uz galvas balsta

1 Gaisa deflektors
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BRĪVAIS LAIKS
ĢIMENES LOKĀ
Ar savu plašo transportēšanas aprīkojuma klāstu PEUGEOT Traveller pielāgojas visas ģimenes vēlmēm. Gan neuzkrītošie,
gan efektīvie šķērseniskie jumta stieņi jums ļauj pārvadāt apjomīgus priekšmetus un vienkārši uzstādīt jumta bagāžas kasti,
izmantojot ātrā stiprinājuma sistēmu.

Šķērseniskie jumta stieņi

Cietā jumta bagāžas kaste
Velosipēda turētājs uz jumta stieņiem ar ātro
stiprinājumu

Slēpju turētāji uz jumta stieņiem

1
Velosipēda turētājs uz jumta stieņiem ar klasisko
stiprinājumu

1 Velosipēdu turētājs uz platformas

Kravas aizturis
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PADARIET SAVU
CEĻU VIEGLĀKU
Papildiniet savu bagāžas nodalījumu atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām. Ķīļi notur jūsu priekšmetus vietā, bet noslēgtais
un neslīdošais nodalījums saglabā jūsu bagāžas nodalījumu nevainojamā kārtībā. Neaizmirstot arī par velosipēdu turētājiem un
sakabēm, kas īpaši izstrādātas jūsu PEUGEOT Traveller un kas ir uzstādāmas un noņemamas dažās minūtēs.

Caurspīdīgs bagāžas nodalījuma slieksnis

Autosakabe ar skrituli, kas nomontējams bez
instrumentu palīdzības (RDSO)

Bagāžas nodalījuma ķīļi

Bagāžas nodalījuma soma

1
1 Velosipēdu turētājs uz kronšteina
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Gulbja kakla izliekuma sakabes āķis

Bagāžas nodalījuma paliktnis
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CEĻOJIET AR
PILNU PĀRLIECĪBU
Ļaujiet sevi vadīt vairākiem sava PEUGEOT Traveller piederumiem. Pilnībā izbaudiet ceļu, izmantojot jauno skārienjutīgo GPS ar balss
vadību. Jaunākie ērti ceļos, baudot DVD lasītāju.

Izoterma modulis

Daļēji iebūvēta navigācija

Tom Tom ® GPS

Garmin ® Dash Cam

DVD atskaņotājs
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INDIVIDUĀLI
PIELĀGOTA AIZSARDZĪBA
Individuāli pielāgojiet un aizsargājiet sava PEUGEOT Traveller salonu, izmantojot visu ekskluzīvo
piederumu klāstu: grīdas paklāju, sēdekļa pārvalkus un alumīnija kājas balstu. Ceļojiet brīvu garu un
saglabājiet savu salonu tīru un kārtīgu, lai kādām aktivitātēm jūs nodotos.

Gumijas virspaklājs

1
Filca paklājs

Auduma pārvalks „Sévilla“
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Iebūvēts planšetes turētājs

Tetrax ® smart atbalsts

Iebūvēts viedtālruņa turētājs ar USB ligzdu

Multivides atbalsta sistēma

12 V / 230 V + USB ligzda

Tālruņa uzlādes ierīce

MULTIVIDES
PASAULE
Apvienojot dizainu un ergonomiju, mūsu multivides aprīkojums padara laimīgu visu ģimeni.
Skārienjutīgās planšetes atbalsti aizraus jaunākos, bet tālruņa uzlādes ierīces, reāllaika satiksmes
informācija vai pat brīvroku komplekts uzlabos jūsu braukšanas prieku.
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OPTIMĀLA
DROŠĪBA
Aprīkojiet savu PEUGEOT Traveller – sniega ķēdes, autosēdeklis, signalizācija vai pat
pretnozagšanas uzgriežņi. Tik daudz svarīgu piederumu, lai dotos ceļā pilnīgā mierā.
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Palīgsistēma automašīnas
novietošanai stāvvietā,
braucot uz priekšu

Palīgsistēma
automašīnas
novietošanai stāvvietā
atpakaļgaitā

Bērnu sēdekļu klāsts

Pretslīdes apvalki
Jostas griezējs un āmurītis loga izsišanai
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Pretielaušanās
signalizācija

Vieglmentāla disku
pretnozagšanas skrūve

Pārnēsājama apgaismojuma
un avārijas signalizācijas lampa

Drošības piederumi
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