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AKSESUARAI

AKSESUARAI
Elegantiškai atrodantys ir tvirti originalūs Peugeot
aksesuarai sukurti tam, kad galėtumėte dar geriau
išnaudoti savąjį Rifter ir pagal poreikius suasmeninti
automobilį. Ši įranga užtikrins ilgalaikį važiavimo
komfortą, padės transportuoti įvairius daiktus
ir padidins saugumą. Peržiūrėkite visą Peugeot
specialistų išbandytų ir sertifikuotų aksesuarų gamą.
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APSAUGA

Griežčiausius kokybės standartus atitinkantys originalūs PEUGEOT
aksesuarai užtikrina automobilio eksploataciją be rūpesčių. Įrangą
sertifikavo jos ilgaamžiškumą išbandę mūsų specialistai.
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KOMFORTAS IR SAUGUMAS
Estetiškai atrodantys ir tvirti aksesuarai padidins
automobilio komfortą ir ilgose kelionėse, ir
trumpose išvykose. Tai gyvenimą palengvinantys
gaminiai, idealiai derantys Rifter interjere.
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1. Užuolaidėlės tamsintiems langams
2. Galinio lango užuolaidėlė
3. Šaltkrepšis (21litro)
4. Priekinės sėdynės porankis
5. Pakabos prie galvos atramų
6. Vaikiškos saugos kėdutės
7. Ratų grandinės
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TRANSPORTAVIMO SPRENDIMAI
Galimybės vežti įvairius krovinius yra vienas iš neginčijamų Rifter
privalumų. Siekiant maksimaliai išnaudoti šias galimybes, Peugeot siūlo
plačią salone arba išorėje montuojamų papildomų laikiklių gamą. Visi
aksesuarai išbandyti ir sertifikuoti laikantis Europoje galiojančių kokybės
standartų.

1. Minkštas bagažinės įdėklas
2. Tinklinė bagažinės pertvara
3. Bagažinės tinklelis
4. Bagažinės atramos
5. Be įrankių nuimamas kablys
6. Ant kablio montuojamas dviračių laikiklis
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ELEKTROS ĮRANGA
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TRANSPORTAVIMO SPRENDIMAI

Tvirta ir patikima įkrovimo įranga atitinka visus saugumo standartus.
Galite dėl nieko nesirūpinti, kadangi šie gaminiai pritaikyti įvairiems
įkrovimo sprendimams.

1. Didelės talpos stogo bagažinė (420 litrų)
2. Skersiniai stogo bagažinės laikikliai
3. Stogo bagažinės laikikliai
4. Slidžių laikikliai
5. Ant stogo tvirtinami dviračių laikikliai
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1. 7 m ilgio Mode 3 tipo laidas
2. Įkrovimo laido krepšys
3. Įkrovimo priedėlis
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APSAUGA
Siūlomi įvairūs aksesuarai, padedantys
apsaugoti automobilio interjero ir kėbulo
paviršius nuo purvo ir mechaninių pažeidimų.
Tai leidžia ilgesnį laiką užtikrinti nepriekaištingą
automobilio būklę. Stilingi ir tvirti gaminiai
ilgam laikui garantuoja papildomą interjero
apmušalų ir dažų dangos apsaugą.
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1. Automobilio uždangalas
2. Šunų tinklas
3. Tekstiliniai grindų kilimėliai
4. 3D grindų kilimėliai
5. Guminiai grindų kilimėliai
6. Galiniai purvasaugiai
7. Medžiaginiai sėdynių uždangalai
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