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UZAICINĀJUMS 
doties ceļojumā
Atklājiet mūsdienīgu redzējumu uz 
ceļojumiem un lieliem plašumiem 
ar PEUGEOT „Traveller“. 
Pārliecinošs dizains, uzslavas 
cienīgas PEUGEOT prasmīgās 
braukšanas īpašības, BlueHDi Euro 
6 dzinēji, augstākā līmeņa noskaņa 
un komforts u.c. ... šajā modelī ir 
apvienotas visas priekšrocības, lai 
jums piedāvātu rāmus braucienus. 

Un lai jūs pavadītu ikdienā, 
PEUGEOT „Traveller“ modelim ir 
pieejamas trīs garuma versijas ar 
fiksētu 1,90 m augstumu. Ar savām 
daudzajām aprīkojuma un 5, 7 vai 
8 sēdvietu konfigurācijas iespējām 
pat versijā „Compact“ PEUGEOT 
„Traveller“ ir lietotājam ērts un 
pielāgojas jūsu vajadzībām. 



SPĒCĪGA personība
PEUGEOT „Traveller“ ir uzaicinājums 
doties atpūtas braucienos un garos 
pārbraucienos. Tā mūsdienīgais 
un elegantais siluets ļauj nojaust 
plašo, labi pārdomāto un lietotājam 
draudzīgo salonu. 

PEUGEOT „Traveller“ ir jautrs un 
mājīgs un arī zina, kā izcelties. Ar 
savu jauno vertikālo radiatora režģi, 
LED gaismas signatūru un virsbūvē 
integrētajiem ksenona** priekšējiem 
lukturiem PEUGEOT „Traveller“ spēcīgi 
apliecina savu stilu. 

* Standarta aprīkojumā. 
** Standarta aprīkojumā vai kā izvēles   

aprīkojums atkarībā no versijas.



RĀMI BRAUCIENI  
AR savienojamības 
iespējām 
Automašīnas salonā PEUGEOT 
„Traveller“ ir izspēlējis braukšanas 
komforta kārti. Izmantojot 
pakāpienu, ir vieglāk piekļūt 
paaugstinātajam sēdeklim, kas 
paceļas pāri ceļam un piedāvā 
hečbeka cienīgu vadāmību. 
Ieņemiet vietu: tīrā un modernā 
dizaina vadītāja vietā ir uzstādīts 
elegants aprīkojums. Tādas 
ergonomiskas iekārtas kā ekrāns 
acu augstumā (Head-Up Display)* 
un 7” skārienjūtīgs ekrāns vienmēr 
atrodas redzeslokā un rokas 
stiepiena attālumā. 

Jūs ļoti viegli varat padarīt 
vienkāršākus savus brauciena 
maršrutus, izmantojot jaunās 
paaudzes savienoto 3D navigācijas 
sistēmu ar balss vadības funkciju. 
Tā ietver pieslēgtos pakalpojumus 
un „TomTom Traffic“** satiksmes 
informāciju reāllaikā .
7’’ skārienjūtīgs ekrāns ietver 
arī funkciju „Mirror Screen“, ar 
kuru jūs varat izmantot sava ar 
„Apple CarPlayTM“, „MirrorLink®“ 
vai „Android Auto“*** saderīgā 
viedtālruņa, lietojumprogrammas. 

* Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas.

** Atkarībā no galamērķa.

*** Tikai „MirrorLink®“, „Apple CarPlayTM“ vai „Android Auto“ sertificētas lietojumprogrammas darbojas, 
automašīnai stāvot vai braucot atkarībā no gadījuma. Braucot dažas attiecīgo lietojumprogrammu funkcijas 
ir liegtas. Dažu veidu saturam, kas var būt pieejams jūsu viedtālrunī bez maksas, var būt nepieciešams 
„MirrorLink®“, „Apple CarPlayTM“ vai „Android Auto“ sertificētas ekvivalentas lietojumprogrammas maksas 
abonements. Funkcija „Mirror Screen“ darbojas, izmantojot „MirrorLink®“ tehnoloģiju tālruņiem ar Androïd, 
Blackberry un Windows Phone sistēmu, kas saderīgi ar „MirrorLink®“, un „Apple CarPlayTM“ tālruņiem ar iOs 
sistēmu, „Android Auto“ tehnoloģiju ar tālruņiem ar Androïd sistēmu, ar nosacījumu, ka tālruņa abonements 
ietver sava operatora nodrošinātu interneta piekļuvi. Jaunie viedtālruņi tiks pakāpeniski aprīkoti ar šīm 
tehnoloģijām. Papildu informācija pieejama:http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/ 



PIEKĻUVES aprīkojums
Ar brīvroku bīdāmajām durvīm* jūs varat 
atvērt un aizvērt PEUGEOT „Traveller“ 
durvis, pat ja jums ir aizņemtas rokas. Šī 
unikālā iekārta atbloķē un automātiski 
atver sānu bīdāmās durvis ar vienkāršu 
kājas kustību zem automašīnas 
aizmugures bufera. Jums tikai jāglabā 
pie sevis elektroniskā atslēga. 

No salona vairs nav nepieciešams vilkt 
rokturi. Nospiediet pogu, kas atrodas 
uz priekšējā paneļa priekšpusē vai 
aizmugurē: durvis atveras automātiski.  
Lai vadītājam dzīve būtu vieglāka, 
PEUGEOT „Traveller“ piedāvā arī 
brīvroku piekļuves un iedarbināšanas 
sistēmu (ADML*).

Lai viegli piekļūtu bagāžas nodalījumam 
stāvvietās, kas ir pārāk šauras, lai atvērtu 
uz augšu paceļamo bagāžas nodalījuma 
aizvirtni, aizmugures logs ir atverams. 
Visbeidzot ir iespējama piekļuve pilsētas 
vai apakšzemes autostāvvietām, 
tirdzniecības centriem un tūrisma zonām, 
jo automašīnai ir ierobežots 1,90 m 
augstums.

*Standarta aprīkojumā vai kā izvēles aprīkojums 
atkarībā no versijas.



VAIRĀK MODULARITĀTES  
un elastības
„Peugeot Traveller“ modelis ir pieejams 
ar 5, 7 vai 8 sēdvietu konfigurāciju, kas 
pieejamas visās trijās garuma versijās, 
un spēj pielāgoties jūsu vēlmēm. 
Otro un trešo rindu veido dalīts 2/3 
– 1/3 vienlaidu sēdeklis, kura abas 
daļas ir pilnībā neatkarīgas, kuras var 
pārbīdīt pa sliedēm, lai viegli mainītu 
aizmugurējo telpu.  Ar izņemamajiem 
un bīdāmajiem sēdekļiem ir iespējams 
ļoti viegli mainīt visas konfigurācijas, lai 
iegūtu izmaināmu un visām situācijām 

pielāgojamu telpu. Nolokot priekšējā 
pasažiera sēdekļa atzveltni, ar PEUGEOT 
„Traveller“ ir iespējams pārvadāt arī līdz 
3,50 m garus priekšmetus*.

Kompaktajā versijā, kas ir tikai 4,60 m 
gara, var visās sēdvietās viegli iekāpt 8 
personas.  Lai izmantotu 1350 l plašu 
bagāžas nodalījumu, ir tikai jānoloka 
3. rindas sēdekļi. Izņemot tos pilnībā, 
bagāžas nodalījums paplašinās līdz 
1978 l,  un — izņemot arī 2. rindas 

sēdekļus — pat līdz 3397 l. Nekas nav 
vienkāršāks kā to uzstādīšana atpakaļ 
vietā: sēdekļi nofiksējas savā vietā paši, 
tiklīdz tiek uzlikti atpakaļ uz sliedēm.
PEUGEOT „Traveller“ piedāvā arī 
daudzus  nodalījumus (kopējais tilpums 
līdz 49 l), kas ir gan atvērti, gan slēgti un 
izvietoti pa visu salonu.

*Pieejams tikai „Active“ versijai.



LAI REDZĒTU dzīvi kopumā
Abi atsevišķi aptumšojamie stikla jumti* 
nodrošina unikālu apgaismojumu salonā 
un panorāmas skatu uz debesīm.
Daudzfunkcionālie griesti aprīkoti ar 
LED noskaņas apgaismojumu**, bet 
atsevišķās lasīšanas lampiņas vēl vairāk 
uzlabo katra pasažiera ērtības. 
Lai atrašanās automašīnā būtu vēl 
patīkamāka, PEUGEOT „Traveller“ 
modelim ir atsevišķi ventilatori 
un savā kategorijā unikāla neatkarīga 

aizmugures gaisa kondicionēšanas 
sistēma ar vieglu gaisa pūsmas sadali.  
PEUGEOT „Traveller“ modelim ir četras 
12 V kontaktligzdas un viena 220 V 
un USB kontaktligzda jūsu ārējo ierīču 
uzlādei. 

Un lai dalītu ceļu ar ģimeni vai draugiem, 
standarta aprīkojumā iekļauts bērnu 
uzraudzības spogulis, aviācijas tipa 
planšetes pirmās rindas sēdekļu 

atzveltnēs, saules aizsargaizkari otrajā 
rindā un bagāžas pārsegs***. 

*Standarta aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā 
no versijas.
**Pieejams tikai ar „Allure“ aprīkojuma līmeni. 
***Ar kompakto versiju nav pieejams.



BRĪVĪBAS sajūta
PEUGEOT „Traveller“ ir aprīkots 
ar jaunās paaudzes „Grip 
control®“*, kas uzlabo saķeri ar 
ceļu, izmantojot savu pretslīdes 
sistēmu. Sniegs, bezceļš, smiltis, 
ESP standarta vai „off“ režīms 
— neatkarīgi no ceļa seguma, 
izmantojot grozāmo pārslēgu, 

kas atrodas uz priekšējā paneļa, 
jūs atradīsit pielāgotu motoriku 
rāmākai braukšanai un izkļūšanai 
apgrūtinātiem apstākļiem.

*Kā izvēles aprīkojums vai nav  
pieejams atkarībā no versijas.



PEUGEOT piedāvā plašu automašīnu klāstu ar zemiem 
izmešu rādītājiem: vairāk nekā pusei no pasaulē pārdotajām 
automašīnām izmešu daudzums ir mazāks par 140 g CO2 uz km. 
Šī snieguma pamatā ir pārbaudītas tehnoloģijas, kuru ieviešanā 
PEUGEOT ir bijis viens no celmlaužiem: ar kvēpu daļiņu filtru 
aprīkotais dīzeļdzinējs (tika laists klajā no 2000. gada) ir uzstādīts 
plašai modeļu grupai, un ar to ir aprīkotas vairāk nekā 2,1 miljons 
automašīnu.  

Ar jauno PEUGEOT „Traveller“ tiek piedāvātas jaunas 
tehnoloģijas, no kurām arī BlueHDi versijas ar Euro 6* 
dīzeļdzinēju. BlueHDi tehnoloģija, kas ekskluzīvā veidā ir aprīkota 
ar SCR (selektīvā katalītiskā reducēšana**) un piedevas FAP 
(kvēpu daļiņu filtrs), ļauj samazināt NOx (slāpekļa oksīds) līdz  
90 %, uzlabot CO2 izmešu un patēriņa rādītājus.

Jauna, modulējama un efektīva platforma
 Modeļa jaunā bāze, kas pielāgota no EMP2 modulējamās 
platformas, tam nodrošina savā segmentā rekorda cienīgus 
patēriņa rādītājus, kā arī augsta līmeņa kvalitāti ar vadāmību un 
optimālu komfortu pasažieriem. 
atkarībā no slodzes mainīgas darbības amortizatori nodrošina 
maksimālu komfortu ar 8 cilvēkiem un bagāžu automašīnā.
*Efficient Modular Platform: jaunās paaudzes PSA Peugeot 
Citroen platforma

Drošības ziņā papildus savam bagātīgajam aprīkojumam ar savu 
jauno pamatni un pastiprināto konstrukciju PEUGEOT „Traveller“ 
ir ieguvis 5 zvaigznes „Euro NCAP“ testos.

PEUGEOT „Traveller“ lietošanas izmaksas ir ļoti konkurētspējīgas, 
īpaši tā uzlaboto degvielas patēriņa rādītāju un 40 000 km vai 2 
gadu apkopes intervāla dēļ atkarībā no dzinēja***.

 „AdBlue“ 22,4 l tvertne nodrošina aptuveni 15 000 km 
autonomiju. „AdBlue“ papildināšana ir viegli veicama, izmantojot 
ārējo uzpildes lūku, kas atrodas vidējā balstā.

*Euro 6 ir Eiropas standarts ar mērķi samazināt piesārņojošos izmešus.
**Selektīvā katalītiskā reducēšana. 
 ***30 000 km apkopes solis BlueHDi 180 zs EAT6 dzinējam.

PEUGEOT UN vide

BlueHDi 95 Zs BVM  6,0 – 6,1 5,2 – 5,4  5,5 – 5,6  144 – 148 

BlueHDi 95 Zs S&S ETG6  5,3 – 5,5  5,1 – 5,3  5,2 – 5,4  135 – 139 

BlueHDi 115 Zs S&S BVM6  5,5 – 5,6  4,9 – 5,0  5,1 – 5,2  133 – 137 

BlueHDi 150 Zs S&S BVM6 5,9  4,9 – 5,3  5,3 – 5,6  139 – 147 

BlueHDi 180 Zs S&S EAT6  6,1 – 6,6  5,4 – 5,8  5,7 – 6,0  151 – 159 

*Saskaņā ar direktīvu 99/100/EK – ES saņemšana 

Dzinējs Pilsētā
(l/100km)

Uz šosejas 
(l/100km)

Vidējais
(l/100km)

Vidējie CO2
izmeši (g/km)

Degvielas patēriņš un CO2 izmeši (1)



Lai autovadīšana būtu ērtāka un drošāka, PEUGEOT „Traveller“ 
modelim ir liels skaits jaunākās paaudzes vadības palīgiekārtu. 
*Pieejami standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav 
pieejami atkarībā no versijas.

Visopark 1*
Atpakaļskata kamera* tiek aktivizēta automātiski, pārslēdzot 
atpakaļgaitas pārnesumu. Tā piedāvā skatu no augšas 180° leņķī 
uz zonu automašīnas aizmugurē un tās apkārtnē. Atpakaļskats 
ietver vadlīnijas, kas pagriežas kopā ar stūri. Ja automašīnas 
aizmugurē tiek konstatēti šķēršļi, sistēma pati izveido skata 
tuvinājumu, kas pēc pieprasījuma papildināts ar citiem 
skatpunktiem.

Zīmju nolasīšana un ātruma ierobežojumu ieteikšana**. 
Daudzfunkcionālā kamera* atpazīst ātruma ierobežojuma zīmes 
un jūs informē par šo ierobežojumu mēraparātu panelī un/vai 
ekrānā acu augstumā.Jums tiek piedāvāts reģistrēt nolasīto 
ātrumu kā jūsu kruīza kontroles vai ātruma ierobežotāja iestatīto 
vērtību, ja šīs sistēmas ir aktivizētas.

*Pieejams standarta aprīkojumā vai kā izvēles aprīkojums ar 7” skārienjūtīgs 
ekrāns no versijas

Tālo gaismu automātiskā pārslēgšana** 
Sistēma ir aktīva naktī un automātiski pārslēdz tālās gaismas uz 
tuvajām gaismām un otrādi atkarībā no kameras konstatētajiem citiem 
transportlīdzekļiem.

Brīdinājums par nejaušu līnijas šķērsošanu**
Šis brīdinājums ļauj konstatēt nejaušu baltās vai 
pārtrauktās līnijas šķērsošanu, ar nosacījumu, ka 
pagrieziena rādītājs nav aktivizēts. Skaņas un vizuālais 
brīdinājums ir īpaši noderīgs vadītāja miegainības vai 
koncentrēšanās zuduma  gadījumā.

Aklo zonu uzraudzība** 
Izmantojot četrus sensorus, kas novietoti uz jūsu 
automašīnas priekšējā un aizmugures bufera aizsarga, 
ar aklās zonas uzraudzības funkciju ir iespējams braucot 
saņemt informāciju par transportlīdzekļa atrašanos 
labās vai kreisās puses aklajā zonā. Lai jūs brīdinātu, 
vienā no ārējiem atpakaļskata spoguļiem vai paneļa 
ekrānā, parādās gaismas signāls.

Displejs acu augstumā (Head-up Display)***Displejs acu 
augstumā uz izbīdāmas plāksnītes, kas atrodas vadītāja 
redzeslaukā projicē vadīšanai būtisku informāciju: ātrumu, 
kruīza kontroles vai ātruma ierobežotāja iestatīto vērtību u. 
tml. Visa informācija ir jūsu acu priekšā, lai braukšana 
vienmēr būtu vēl drošāka.

Drošības spilveni 
PEUGEOT „Traveller“ modelis var būt aprīkots ar 6 drošības 
spilveniem, no kuriem divi ir priekšējie drošības spilveni, 
divi — sānu drošības spilveni un divi — sānu drošības 
aizkari** otrajā un trešajā rindā, lai pasargātu aizmugures 
pasažieru galvas.

*Pieejams standarta aprīkojumā vai kā izvēles aprīkojums ar  
7” skārienjūtīgs ekrāns no versijas.
**Pieejams kā izvēles aprīkojums atkarībā no versijas.
***Pieejams standarta aprīkojumā vai kā izvēles aprīkojums  
atkarībā no versijas.

Aktīvā drošības bremzēšanas sistēma***
Aktīvā drošības bremzēšanas sistēma* ir jaunās paaudzes 
automātiskā avārijas bremzēšanas sistēma nenovēršamas sadursmes 
konstatēšanas gadījumā. Kamera un radars konstatē kustīgus vai 
fiksētus šķēršļus. Ja vadītājs neveic bremzēšanu vispār vai neveic to 
pietiekami, sistēma iedarbina bremzēšanu viņa vietā. Ar to ir iespējams 
izvairīties no trieciena, ja ātrums ir mazāks par 30 km/h vai samazināt 
trieciena sekas, samazinot ātrumu, ar kādu tas notiek.

Aktīvā kruīza kontrole*
 Ar šo sistēmu** ir iespējams saglabāt drošu intervālu starp savu un 
jums priekšā braucošo transportlīdzekli, pielāgojot jūsu automašīnas 
ātrumu 20 km/h ātruma diapazonā. Aktīva bremzēšana nenotiek. Šī 
sistēma ir īpaši piemērota vienmērīgai un daļēji blīvai satiksmei.

TEHNOLOĢIJA UN drošība



KRĀSAS DISKI INTERJERI

Melns „Onyx“(1)

Pelēks „Aluminium“(3)

Zils „Impérial“(1)

Pelēks „Platinium“(3)

Balts „Banquise“(1)

„San Francisco“ (4) Apdares Melna perforēta/neperforēta āda „Claudia“  – 
Nošuves smilškrāsas „Impala“ ar „Allure“ apdares līmeni, 

„Miami“ (4) Pelnu zili šķēri un audi „Cran“ ar austiem paneļiem 
„Brasilia“ ar apdares līmeni „Active“

„Phoenix“ (4)

Brūns „Rich Oak“(3)

Oranžs „Tourmaline“(3)

Pelēks „Silky“(3)

(1) matēts krāsu tonis
(2) matēts krāsu tonis, izvēles aprīkojums
(3) metālisks krāsu tonis, izvēles aprīkojums
(4) Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijām



Izlemjot par labu Peugeot, jūsu rīcībā ir plašs pakalpojumu tīkls, kuru raksturo pilnīga pievēršanās 
lietai, visu nepieciešamo iekārtu esamība un pakalpojumu neapstrīdama kvalitāte – tas viss jūsu 
lielāka apmierinājuma nodrošināšanai. Jūs vienmēr varat būt drošs, ka kontaktējieties ar savas nozares 
profesionāļiem, kas jūs uzklausīs, izpratīs jūsu vajadzības, un atradīs risinājumus. Peugeot ir viss, kas 
nepieciešams, lai iegūtu uzticību un radītu pamatus ilgstošai sadarbībai.

Šajā katalogā ietvertā informācija un atainotās ilustrācijas balstās uz šīs brošūras sastādīšanas brīdī zināmajiem tehniskajiem 
datiem. Aprakstītais aprīkojums atkarībā no modeļa versijas ir pieejams vai nu pamata vai papildu aprīkojumā. Ņemot vērā pastāvīgo 
Peugeot produktu attīstīšanas politiku, ir jābūt gatavam tam, ka ražotājs jebkurā brīdī var mainīt ar saviem produktiem saistītos 
tehniskos datus, papildu aprīkojuma klāstu un piedāvāto krāsu gammu. Diemžēl pašreizējās fotogrāfiju drukai izmantojamā tehnika 
neļauj pietiekami precīzi atainot krāsu toņus. Lai iegūtu jebkādus papildu precizējumus vai papildu informāciju, gaidīsim jūs tuvākajā 
Peugeot tirdzniecības pārstāvniecībā. Šajā katalogā esošās informācijas reproducēšana bez Automobiles Peugeot atbilstoša satura 
skaidras atļaujas ir aizliegta.

JŪSU SIRDSMIERA NODROŠINĀŠANAI 
RAŽOTĀJA GARANTIJA
Papildus garantijai pret 
slēptajiem defektiem, 
PEUGEOT automobiļiem 
piešķir 3 gadu vai 100 000 
kilometru nobraukuma 
garantiju (izņ. izslēdzošo 
nosacījumu gadījumā) pret 
visiem ražošanas defektiem no 
jaunā automobiļa nodošanas 
jums vai jūsu pārstāvim 
datumam. 

PEUGEOT ASSISTANCE – 
PAKALPOJUMU TĪKLS
Ja, esot Eiropā, nonāc 
negaidītā situācijā, 24 stundas 

diennaktī un 365 dienas gadā  
tev ir iespēja piezvanīt Peugeot 
Assistance.

PEUGEOT KLIENTU LĪGUMI
Lai jūs varētu braukt ar 
mierīgu sirdi, Peugeot 
papildus garantijai piedāvā arī 
profilakses kopšanu un apkopi 
– trīs unikālas un individuālas 
paketes, lai jūs varētu braukt 
bez raizēm.  No klientu atbalsta 
līdz automobiļa salabošanai 
iespējamo problēmu gadījumā, 
no nodilušo detaļu nomaiņas 
līdz apkopei. Jūs varat izvēlēties 
tieši savam automobilim 

nepieciešamās izdarāmās 
darbības. Un tam vienmēr ir 
Peugeot garantija.

PEUGEOT ORIĢINĀLO 
REZERVES DAĻU 
PIEDĀVĀJUMS
Kvalitāte, drošība un izturība- 
visas mūsu piedāvātās Peugeot 
oriģinālās rezerves daļas ir 
jūsu drošības nodrošināšanai 
tiek pakļauta stingrai kontrolei 
un pārbaudei. Peugeot tīklam 
pievienojušos pārstāvniecību 
piedāvātājām oriģinālajām 
rezerves daļām tiek piemērota 
viena gada garantija.

PEUGEOT – UZŅĒMĒJU 
RĪCĪBĀ
Peugeot nozīmē arī jaunu 
pieeju pakalpojumu 
piedāvāšanā uzņēmumiem 
ar autoparku. Neatkarīgi 
no autoparka sastāva, 
piedāvājam jums: autoparka 
transportlīdzekļu piedāvājumu, 
finanšu risinājumus, apkopi un 
administrēšanu.
Papildu informācijas 
saņemšanai gaidīsim jūs 
tuvākajā Peugeot tirdzniecības 
pārstāvniecībā.

VĒL VAIRĀK PRIEKA

PEUGEOT BUTIKS
Peugeot butikā atradīsit 
visu nepieciešamo papildu 
aprīkojumu un piederumus, kas 
ir izstrādāti īpaši Peugeot.
Piedāvājam jums arī plašu 
zīmola produktu klāstu, kas 
iepriecinās jūs pašus, bet būs 
arī labi piemēroti dāvanām.

PEUGEOT INTERNETS
Visu ar Peugeot saistīto 
informāciju atradīsit internetā, 
mūsu mājas lapās:
www.peugeot.com
www.peugeot.lv

KLIENTA APMIERINĀTĪBAS 
MĒRĪŠANA
Uzņēmums TNS Emor var 
tev piezvanīt pēc darbnīcas 
apmeklējuma. Atbildot uz 
viņu uzdotajiem jautājumiem, 
sniegsi savu ieguldījumu 
Peugeot pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanā.

TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES TĪKLS, 
UN PAKALOJUMI

1.

2.

4. 5. 6.

3.

1. Jumta kaste 
2. Planšetes turētājs
3. Viedtālruņa turētājs
4. Dekoratīvā sliekšņa uzlika
5. Sakabes āķis
6. Bagāžas nodalījuma paliktnis

PIEDERUMI


