Інформація та ілюстрації цього каталогу ґрунтуються на технічних характеристиках,
наявних на момент його видання. Компанія Peugeot не може гарантувати точного
відтворення колористики на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру. Цей каталог
містить тільки довідкову інформацію і не може розглядатися як документ, на основі
якого здійснюється продаж.

рекомендує

www.peugeot.ua

Зверніться в дилерську мережу PEUGEOT для того, щоб дізнатися
про сумісність аксесуарів з версією вашого автомобіля.

АКСЕСУАРИ PEUGEOT TRAVELLER

ОБИРАЙТЕ
ЯКІСТЬ PEUGEOT
Компанія PEUGEOT створила і підібрала для вас широкий асортимент
аксесуарів, ідеально адаптованих до вашого автомобіля.
Аксесуари як вираження вашої особистості були задумані і спроектовані
нашими стилістами та інженерами спеціально для вашого PEUGEOT Traveller.
Обладнання, яке ми пропонуємо, було розроблене відповідно до найсуворіших вимог PEUGEOT щодо якості та безпеки.
Усі аксесуари PEUGEOT були протестовані та схвалені нашими інженерами
і відповідають найвимогливішим нормам та стандартам PEUGEOT щодо
експлуатаційної надійності та міцності.
В цьому каталозі представлені оригінальні аксесуари для PEUGEOT Traveller,
за допомогою яких ви зможете персоналізувати свій автомобіль.
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ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ
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МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПРОСТІР
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ОПТИМАЛЬНА БЕЗПЕКА

ДЕКОРАТИВНІ ЗАГЛУШКИ
НА КОЛІСНІ ДИСКИ

ПОДОРОЖУЙТЕ
СТИЛЬНО
Новий PEUGEOT Traveller пропонує вам висловити своє власне бачення стилю.
До вашого вибору безліч варіантів для персоналізації автомобіля, зокрема за
допомогою легкосплавних дисків, декоративних заглушок на диски та інших елементів.
Ці аксесуари, розроблені дизайнерами PEUGEOT, гармонійно підкреслять лінії вашого
PEUGEOT Traveller.

Чорна

Рукоятка важеля перемикання швидкостей,
чорний лак (5 швидкостей)

Біла

Рукоятка важеля перемикання швидкостей,
шкіра та матове хромування (5 швидкостей)

Глянцевий металік

1
1 Легкосплавні диски 17''
Рукоятка важеля перемикання швидкостей,
6 матове хромування (6 швидкостей)

Накладка на поріг
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КОМФОРТ
ТА БЕЗТУРБОТНІСТЬ
Ви зможете віднайти новий смак у подорожах завдяки
комфорту вашого PEUGEOT Traveller. Створіть приємну
атмосферу у салоні для ваших пасажирів, освіживши
повітря за допомогою повітряних дефлекторів та
ароматизатора, відчуйте практичність використання
вішалки на підголівнику.

1

Підкурювач

Попільничка та ароматизатор

Лампа направленого освітлення

Вішалка на підголівник

1 Дефлектор дверей
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СІМЕЙНИЙ
ВІДПОЧИНОК
Завдяки широкому асортименту обладнання для транспортування PEUGEOT Traveller легко адаптується до побажань
всієї сім’ї. Практичні та ефективні рейлінги дозволять вам транспортувати все, що побажаєте, навіть об’ємні предмети.
Крім того, ви зможете легко встановити багажник на даху за допомогою системи швидкої фіксації.

Поперечні штанги даху

Багажник даху, твердий
Велобагажник на рейлінгах даху, швидка фіксація

Велобагажник на рейлінгах даху

1
Велобагажник на рейлінгах даху, класична фіксація

1 Велобагажник на платформі
Фіксатор вантажу
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ПОДОРОЖУЙТЕ
БЕЗТУРБОТНО
Обладнайте багажне відділення вашого автомобіля відповідно до ваших бажань та потреб. Завдяки вкладкам до багажника ваші
речі завжди залишатимуться на місці, а герметичний захисний піддон допоможе утримувати багажне відділення в бездоганному
стані. Не варто забувати про велобагажники та фаркоп, які були спроектовані спеціально для вашого PEUGEOT Traveller та які ви
зможете легко встановити та зняти лише за декілька хвилин.

Захисна накладка на поріг багажника, прозора
Вкладки до багажника

Фаркоп, що демонтується без інструменту (RDSO)
Органайзер багажника

1
1 Велобагажник на зчіпному пристрої

Фаркоп
Піддон багажника
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ДОДАТКОВИЙ
ЗАХИСТ
Персоналізуйте та захистіть інтер’єр вашого PEUGEOT Traveller за допомогою лінійки
ексклюзивних аксесуарів: килимки в салон автомобіля, захисні чохли сидінь, підставка
для ніг. Подорожуйте без обмежень та утримуйте інтер’єр вашого автомобіля завжди чистим
та доглянутим, незалежно від вашої активності.

Килимок гумовий

2
Підставка для ніг

1
Килимок ворсовий

Чохол на сидіння Sévilla
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Кріплення для планшета

Кріплення Tetrax® smart

Кріплення для смартфону з інтегрованим
роз’ємом USB

Кріплення для мультимедійних пристроїв

Розетка 12V/230V + USB

Зарядний пристрій для телефону

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ
ПРОСТІР
Наше мультимедійне обладнання, поєднуючи в собі дизайн та ергономіку, радуватиме
всю сім’ю. Кріплення для планшету сподобається наймолодшим, а зарядний пристрій для
телефону чи комплект «Hands Free» підсилять ваше задоволення від подорожі.
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ОПТИМАЛЬНА
БЕЗПЕКА
Обладнайте ваш PEUGEOT Traveller ланцюгами для пересування по снігу, дитячими
автокріслами, протиугінною сигналізацією або протиугінними болтами.
Ми пропонуємо великий вибір аксесуарів для забезпечення безтурботного водіння.

2
3

Система допомоги
при паркуванні,
передня

Система допомоги
при паркуванні,
задня

Дитячі автокрісла

Чохли проти ковзання
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Протиугінна
сигналізація

Інструмент для аварійного розрізання ременя безпеки
та розбивання скла

Протиугінні болти

Переносна лампа для
освітлення та сигналізації

Аксесуари для безпеки
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