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AKSESUARAI

AKSESUARAI
Peugeot siūlo įvairius Partner modeliui skirtus aksesuarus.
Tai įranga, padidinanti įvairaus tipo krovinių transportavimo
galimybes, apsauganti svarbiausius transporto priemonės
paviršius nuo pažeidimų arba užtikrinanti aukščiausio
lygio saugumą. Visi siūlomi aksesuarai yra tvirti ir skirti
ilgalaikiam naudojimui, o jų pritaikymas automobilyje –
paprastas ir greitas. Ši papildoma įranga padės išlaikyti
geriausią Partner būklę. Aksesuarus išbandė ir sertifikavo
Peugeot inžinieriai. Taip užtikrinama, kad visi siūlomi
produktai atitiktų griežčiausius kokybės standartus.
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ELEKTROS ĮRANGA

Siekiant užtikrinti nerūpestingą naudojimąsi automobiliu, siūlomi
originalūs PEUGEOT aksesuarai, atitinkantys visus griežčiausius
kokybės standartus. Jų patikimumą ir ilgaamžiškumą patvirtino
mūsų specialistai.

TRANSPORTAVIMO
SPRENDIMAI
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Pielāgoti iekraušanai un kravas stiprināšanai,
šie Specialiai Partner modeliui sukurti tvirtinimo
elementai atlaikys numatytą apkrovą ir leis
transportuoti įvairius daiktus be jokios rizikos.
Ši įranga padeda maksimaliai išnaudoti krovinių
skyriaus erdvę ir saugiai įtvirtinti įvairaus tipo
didelių gabaritų arba daug sveriančius krovinius.
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1. Aukščiausios kokybės medienos krovinių skyriaus šonų apdaila
2. Plastikinė krovinių skyriaus šonų apdaila
3. Natūralios medienos krovinių skyriaus šonų apdaila
4. Aliumininė stogo bagažinė Standard versijai
5. Aliumininė stogo bagažinė Long versijai
6. Stogo bagažinės laikikliai
7. Plieninė stogo bagažinė Standard versijai
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TRANSPORTAVIMO SPRENDIMAI
Nepriklausomai nuo to, ar norite sudėti daiktus vieną ant kito, saugiai
pritvirtinti krovinį ar tempti priekabą, galime pasiūlyti Jums aksesuarus, kurie
leis patraukti ir transportuoti pačius įvairiausius daiktus. Lengvai naudojama
įranga gali būti sumontuota vos per keletą minučių, tuomet Partner vežamas
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krovinys saugiai laikysis vienoje vietoje.

1. Palenkiamas kopėčių laikiklis – horizontali padėtis
2. Vamzdžių transportavimo dėžė
3. Palenkiamas kopėčių laikiklis – pakelta pozicija
4. Vamzdžių transportavimo dėžės vidinė pertvara
5. Kablio tvirtinimas be rutulinės jungties
6. MULTIS tempimo kablys
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APSAUGA
Partner automobiliai eksploatuojami pačiomis
įvairiausiomis sąlygomis. Interjero apmušalų
ir kėbulo dangos apsaugai Peugeot siūlo
specialius gaminius, kurie yra ne tik tvirti, bet ir
lengvai valomi.
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1. Sėdynių uždangalai su plastiko sluoksniu
2. Galiniai purvasaugiai
3. Guminiai grindų kilimėliai
4. Siuvinėti grindų kilimėliai
5. 3D tipo grindų kilimėliai
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SAUGUMAS

ELEKTROS ĮRANGA

Šie aksesuarai efektyviai apsaugos automobilio išorę

Turėdami Peugeot įkrovimo įrangą, naują darbo dieną galėsite pradėti

ir vidų. Dalis jų itin pravers vairuojant prastomis oro

dėl nieko nesijaudindami. Siūlomi įvairiems įkrovimo sprendimams

sąlygomis.

tinkantys gaminiai. Visa įranga atitinka griežtus patikimumo ir saugumo
standartus.

1. Sutvirtinti MulTlock galinių durų užraktai

1. 7 m ilgio Mode 3 tipo laidas

2. Sutvirtinti ArmaDlock durų užraktai

2. Įkrovimo laido krepšys

3. Šviesą atspindinčios juostos

3. Įkrovimo priedėlis

4. Ratų grandinės
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