„PEUGEOT TRAVELLER“ AKSESUARAI
www.peugeotlietuva.lt

RINKITĖS

„PEUGEOT“ KOKYBĘ
PEUGEOT jums sukūrė ir parinko gausią kuo puikiausiai jūsų automobiliui
tinkančių aksesuarų kolekciją.
Jūsų asmenybę atspindinčius originalius PEUGEOT aksesuarus mūsų stilistai ir
inžinieriai suprojektavo ir sukūrė specialiai jūsų automobiliui „PEUGEOT Traveller“.
Taip pat kompanija PEUGEOT atrinko geriausių gamintojų aksesuarus, sukurtus
remiantis griežtais kokybės ir saugumo standartais, kurie papildo originalių
aksesuarų asortimentą.
Mūsų inžinierių išbandyti ir patvirtinti PEUGEOT aksesuarai atitinka ne tik
reikliausius standartus, bet ir PEUGEOT patikimumo ir patvarumo kriterijus.
Šiame kataloge rasite originalius PEUGEOT aksesuarus ir PEUGEOT aksesuarų
kolekciją, leisiančią saugiai padailinti jūsų automobilį pagal jūsų skonį.

Šiuo simboliu pažymėti aksesuarųpriedaaii yra
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sertifikuoti kaip „Originalūs PEUGEOT priedai aksesuarai“.
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KELIAUKITE
STILINGAI
Naujasis automobilis „PEUGEOT Traveller“ ragina jus atskleisti savą stilių. Rinkitės puikius
lengvojo lydinio ratlankius, derinkite pasirinktus varžtų gaubtelius ir padailinkite automobilio
vidų specialiai jam suprojektuota įranga. Šie PEUGEOT sukurti aksesuarai priedai puikiai
dera prie jūsų „PEUGEOT Traveller" linijų ir matmenų.

Juodi

BlizgantiŽvilgi juoda pavarų perjungimo svirties
rankena (5 pavarų)

Balti

Oda ir matinio chromo detalėmis puošta pavarų perjungimo
svirties rankena (5 pavarų)

Blizgantys

1
Matinio chromo spalvos pavarų perjungimo
6 svirties rankena (6 pavarų)

Durų slenkstis

1 17’’ lengvo lydinio ratlankiai
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PATOGIAI
IR BE RŪPESČIŲ
Jūsų „PEUGEOT Traveller“ patogumas leis jums pamilti keliones. Susikurkite
sau ir savo keleiviams malonią aplinką su oro gaivikliu, įsileiskite gryno oro
su langų aptakais ir pasinaudokite ant galvos atramų įtaisytų rūbų pakabų
praktiškumu.

1

Cigarečių degtuvas

Peleninė ir oro gaiviklis

Kilnojama skaitymo lemputė

Laikiklis ant galvos atramos

1 Lango aptakas (oro deflektorius)
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LAISVALAIKIS
SU ŠEIMA
Turėdamas turtingą gabenti skirtos įrangos asortimentą, automobilis „PEUGEOT Traveller“ gali prisitaikyti prie visos šeimos
norų. Automobilio išvaizdos negadinantys ir patogūs skersiniai stogo laikikliai leidžia jums gabenti didelius krovinius ir,
naudojant greitojo tvirtinimo įranga, lengvai ir greitai pritvirtinti stogo bagažinę.

Skersiniai stogo laikikliai

Standi stogo bagažinė
Ant stogo skersinių laikiklių tvirtinamas dviračių laikiklis
(greitojo tvirtinimo)

Slidžių dėklai ant stogo skersinių

1
Ant stogo skersinių laikiklių tvirtinamas dviračių laikiklis
(klasikinio tvirtinimo)

1 Prikabinamas dviračių laikiklis-platforma

Krovinio atrama
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KELIAUKITE
PAPRASČIAU
Įsirenkite bagažinę pagal savo norus ir poreikius. Atramos laiko jūsų gabenamus daiktus vietoje, o neperšlampamas ir neslidus
bagažinės įdėklas padeda palaikyti bagažinėje nepriekaištingą švarą. Nepamirškite ir specialiai jūsų „PEUGEOT Traveller“
suprojektuotų dviračių laikiklių ir velkamųjų kablių, kuriuos galima įtaisyti ir nuimti per kelias minutes.

Skaidrus bagažinės slenkstis

Bagažinės atramos

Be įrankių paslepiamas kablys (RDSO)
Bagažinės krepšys

1
1 Ant velkamojo kablio tvirtinamas laikiklis
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Lenktas velkamasis kablys

Bagažinės įdėklas
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KELIAUKITE
BE JOKIOS ĮTAMPOS
Leiskite įvairiems jūsų „PEUGEOT Traveller“ aksesuaramspriedams parodyti jums kelią. Naujasis
balsu valdomas GPS įrenginys su jutikliniu ekranu neleis jums paklysti. Mažiesiems keleiviams kelionė
neprailgs su DVD grotuvu.

Šaltkrepšis

Pusiau integruota navigacija

„Tom Tom ®“ GPS įrenginys

„Garmin ® Dash Cam“ registratorius

DVD grotuvas
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PUIKIAI
TINKANTI APSAUGA
Apsaugokite savojo „PEUGEOT Traveller“ saloną ir pritaikykite jį savo skoniui naudodami ypatingus
aksesuarprieduuss: kilimėlius, sėdynių užvalkalus ir aliumininę pėdos atramą. Keliaukite be rūpesčiu
švariame ir prižiūrėtame automobilio salone, nesvarbu kur keliautumėte ir ką veiktumėte.

Guminis kilimėlis

1
Reljefinis kilimėlis

Medžiaginiai užvalkalai „Sévilla“
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Integruotas planšetinio kompiuterio laikiklis

„Tetrax ® smart“ laikiklis

Integruotas išmaniojo telefono laikiklis su USB
jungtimi

Multimedijos laikiklis

12V/230 V lizdas + USB jungtis

Telefono įkrovimo įrenginys

MULTIMEDIJOS
PASAULIS
Dailiai atrodanti ir ergonomiška mūsų multimedijos įranga suteiks džiaugsmo visai šeimai.
Planšetinio kompiuterio laikikliai patiks patiems jauniausiems, o telefono įkrovimo prietaisai,
informacija apie eismą realiuoju laiku ar telefono laisvų rankų įranga jums suteiks dar daugiau
vairavimo malonumo.
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OPTIMALUS
SAUGUMAS
Išsirinkite savajam „PEUGEOT Traveller“ sniego grandines, vaikų kėdutę, nuo vagystės
saugančią signalizaciją ar saugiuosius ratlankių varžtus. Tiek naudingų aksesuarųpriedų, kad
galėtumėte keliauti be įtampos.

2
3
Vaikų saugos kėdučių asrtimentas

Peilis diržui – įrankis stiklui išmušti

Priekiniai
parkavimo
davikliai

Galiniai
parkavimo
davikliai

Neslystantys ratų apvalkalai
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Signalizacija nuo
vagystės

Nuo vagystės saugantys lengvo
lydinio ratlankių varžtai.

Kilnojamasis apšvietimo ir
avarinio signalizavimo žibintas

Saugos liemenės
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