PARTNER

AKSESUĀRI

AKSESUĀRI
PEUGEOT modelim Partner ir izstrādājis plašu
aksesuāru klāstu, kas atvieglo visu veidu priekšmetu
pārvadāšanu, optimizē automašīnas aizsardzību
un palielina drošību. Visi mūsu aksesuāri ir izturīgi,
tos var ļoti ātri uzstādīt vai noņemt, un tie visi palīdz
uzturēt jūsu Partner optimālā stāvoklī. Visi aksesuāri ir
PEUGEOT vadošo inženieru apstiprināti, kas apliecina
to atbilstību visstingrākajiem standartiem.
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ELEKTRĪBA

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

TRANSPORTĒŠANAS
RISINĀJUMI
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Pielāgoti iekraušanai un kravas stiprināšanai, šie
aksesuāri ļauj kopā Partner pārvadāt lielu skaitu
priekšmetu, neriskējot.

Tie palīdz palielināt lietderīgās kravas telpu un
ļauj droši nostiprināt dažāda veida smagus vai
lielgabarīta priekšmetus.
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1. Augstas kvalitātes koka apdare
2. Polipropilēna apdare
3. Neapstrādāta koka apdare
4. Alumīnija platforma (standarta virsbūves garuma versijai)
5. Alumīnija platforma (pagarinātai virsbūves versijai)
6. Jumta stieņu komplekts
7. Tērauda platforma (standarta virsbūves garuma versijai)
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TRANSPORTĒŠANAS RISINĀJUMI
Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešams iekraut, vilkt vai vienkārši pārvietot,
mūsu piedāvājumā ir aksesuāri, kas jums palīdzēs to paveikt vieglāk un
drošāk. Viegli lietojami, tos var uzstādīt acumirklī, lai palīdzētu palielināt jūsu
Partner lietderīgo slodzi.
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1. Kāpņu turētājs (horizontāls)
2. Cauruļu turētājs
3. Kāpņu statīvs noliektā pozīcijā
4. Cauruļu turētāja iekšējā starpsiena
5. Sakabes ierīce bez lodveida šarnīra
6. Sakabes ierīce ar lodveida šarnīru
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AIZSARDZĪBA
Jūsu Partner bieži tiek pakļauts dažāda veida
nolietojumam un bojājumiem. Lai aizsargātu
jūsu furgona virsbūvi un iekšējo apdari,
PEUGEOT piedāvājumā atradīsiet virkni
risinājumus automašīnas aizsardzībai, kas ir
gan izturīgi, gan viegli kopjami.
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1. Sēdekļu pārvalki ar poliuretāna pārklājumu
2. Aizmugurējo dubļu sargu komplekts
3. Gumijas paklāju komplekts
4. Paklāju komplekts
5. Formētu paklāju komplekts
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DROŠĪBA

ELEKTRĪBA

Šie drošībai paredzētie aksesuāri efektīvi aizsargā jūsu

Jūs varat doties ikdienas gaitās pilnīgā mierā, izmantojot elektriskā

automašīnas salonu un virsbūvi, kā arī palielina drošību,

PEUGEOT uzlādes aprīkojumu. To var pielāgot dažādām pieejamajām

braucot sliktos laika apstākļos.

uzlādes iespējām, un tas atbilst piemērojamajiem uzticamības un
drošības standartiem.

1. Pastiprināts slēdzenes komplekts MulTlock

1. 3. tipa uzlādes kabelis (7 m)

2. Pastiprināts slēdzenes komplekts ArmaDlock

2. Uzlādes kabeļa soma

3. Atstarojošas uzlīmes

3. Uzlādes stacija

4. Krusta formas sniega ķēžu komplekts
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