NOWY PEUGEOT BOXER AKCESORIA

NOWY PEUGEOT BOXER
NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
Nowy PEUGEOT Boxer może być wykorzystywany do wielu zadań i pomagać
przedstawicielom wielu zawodów. PEUGEOT oferuje szeroką gamę wyposażenia
dodatkowego, które pozwoli dostosować go do własnych potrzeb.
Nasze akcesoria wyprodukowane zostały w oparciu o surowe standardy jakościowe,
co zapewnia ich spójność z wyposażeniem fabrycznym samochodu.
Zapoznaj się z przedstawionymi w katalogu akcesoriami i wybierz te, które najbardziej
pomogą w prowadzeniu Twojej działalności.

OPTYMALIZACJA MOŻLIWOŚCI ŁADUNKOWYCH
Nowy PEUGEOT Boxer ma efektywnie pomagać w realizacji
zawodowych zadań. Aby więc zapewnić możliwie największą przestrzeń
na ładunki, nie można rezygnować z ani jednego centymetra.
Wyposaż Nowego PEUGEOT Boxer w nasze solidne, pomysłowe
akcesoria: bagażnik dachowy, rolkę załadunkową czy drabinkę…
Przewieziesz nim wtedy nawet najbardziej nietypowe ładunki.

Bagażnik dachowy typu „galeria”
stalowy lub aluminiowy*

Samochód na zdjęciu wyposażony jest w stalowy
bagażnik typu „galeria” wraz ze specjalną płytą
umożliwiającą poruszanie się po nim, rolkę
ułatwiającą załadunek i owiewkę zmniejszającą
hałas aerodynamiczny. Do skrzydła tylnych drzwi
przymocowana jest drabinka.
* Dostępność w zależności od kraju.

Drabinka mocowana do skrzydła drzwi

Osłony wnętrza z polipropylenu lub drewna *

Wykonana z aluminium. Ułatwia dostęp
do bagażnika dachowego.

Modułowe zestawy, w skład których wchodzą osłony boczne oraz gładka lub przeciwpoślizgowa
podłoga. Na zdjęciach zaprezentowano podłogę przeciwpoślizgową. Samochód po lewej stronie
wyposażony jest w przegrodę kabinową wykonaną z ABS. Szczegółowe informacje uzyskać
można w punktach sprzedaży.
* Dostępność w zależności od kraju.

Poprzeczne belki bagażnika dachowego

Komplet 3 poprzecznych belek bagażnika
dachowego z anodowanego aluminium.
Mocowane w wytłoczeniach dachu.
Maksymalne obciążenie: do 100 kg
na wszystkie belki. Dostępne tylko
do wersji L1H1.

BEZPIECZNE HOLOWANIE
Każda branża ma swoją specyﬁkę, z którą czasami wiąże się potrzeba przewożenia licznych
lub bardzo dużych ładunków. Cokolwiek przewozisz, możesz do tego wykorzystać przyczepę,
jednocześnie zwalniając cenne miejsce na podłodze Nowego PEUGEOT Boxer.

Zaczepy haka holowniczego

Warto wyposażyć Nowego PEUGEOT Boxer w hak holowniczy, oddzielnie zamawiając
niezbędną wiązkę elektryczną i zaczep. W celu uzyskania informacji o dopuszczalnych
masach holowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi Nowego PEUGEOT Boxer
lub skontaktować się z punktem sprzedaży.

WSPOMAGANE KIEROWANIE
Prowadząc nowoczesnego Nowego PEUGEOT Boxer
możesz korzystać z systemów wspomagających
kierowanie. Nie stracisz czasu szukając drogi
i uzyskasz informacje o sytuacji na trasie przejazdu.
Twoja praca będzie efektywniejsza.

Czujniki parkowania tylne

Montowane w tylnym zderzaku. Wykrywają
znajdujące się za samochodem obiekty.

Kamera cofania z ekranem

Umożliwia bezpieczne manewrowanie bez ryzyka uszkodzenia samochodu.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM
Bardzo ważnym zadaniem Nowego PEUGEOT Boxer jest ochrona podróżujących nim
osób i towarów. Dlatego proponujemy wyposażenie go w akcesoria zwiększające
bezpieczeństwo i zapewniające mobilność niezależnie od sytuacji.

Alarm

Sterowany pilotem oryginalnym, zapewnia obwodową i objętościową ochronę
Nowego PEUGEOT Boxer.
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Łańcuchy przeciwśnieżne

Prosimy o skonsultowanie się z punktem
sprzedaży w celu dobrania łańcuchów do
konkretnej wersji samochodu.
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Kamizelka odblaskowa,
trójkąt ostrzegawczy

Niezbędne elementy wyposażenia samochodu.
Nieoceniona pomoc w przypadku wystąpienia
niebezpiecznej sytuacji na drodze.
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Alkomat

Prowadź spokojnie, bez niepokoju o swoją
kondycję.

4
Krata przeciwwłamaniowa

Osłony przeciwbłotne przednie i tylne

ZADBAJ O SWOJE NARZĘDZIE PRACY
Zadbany Nowy PEUGEOT Boxer może być Twoją ﬁrmową wizytówką. Wybierz produkty z naszej oferty, aby samochód był
świadectwem Twojego profesjonalizmu.
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1i2
Dywaniki podłogowe

3
Owiewki drzwi

5
Pokrowce na fotele z ekoskóry lub tkaniny

Stanowią skuteczne zabezpieczenie
oryginalnej wykładziny. W ofercie dywaniki
wykonane z różnego rodzaju materiałów.
Dywanik kierowcy ma specjalne
mocowanie, które utrzymuje go w miejscu.

Aerodynamiczne, dopasowane do kształtu szyb
owiewki pozwalają na naturalną wentylację
kabiny.

Dopasowane do kształtu foteli, chronią ich
oryginalne obicia. Dostosowane do bocznych
poduszek powietrznych, dostępnych
w wybranych wersjach. Prosimy skonsultować
się z punktem sprzedaży.

4
Gama produktów TECHNATURE

Pielęgnuj Nowego PEUGEOT Boxer
jednocześnie troszcząc się o środowisko
naturalne.

EFEKTYWNIEJ Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI
W Nowym PEUGEOT Boxer zastosowano wiele nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań.
Ergonomicznie rozplanowana kabina sprzyja korzystaniu z dodatkowych udogodnień,
dostępnych w naszej ofercie.

Systemy nawigacji z uchwytem zintegrowanym z deską rozdzielczą

Stabilne jak nawigacja wbudowana i praktyczne jak przenośna. Bez kabli i przyssawek. Pomagając odnaleźć drogę,
sprzyjają efektywniejszej pracy.

Dyfuzor zapachów

Zestaw palacza

Wybierz także jeden z dostępnych wkładów zapachowych i stwórz
w kabinie Nowego PEUGEOT Boxer przyjazną atmosferę.

Składa się z popielniczki i zapalniczki.

EFEKTYWNIEJ Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI

Gniazdo 230 V

Podkładka przeciwpoślizgowa

Moduł izotermiczny o pojemności 24 litrów

Nie musisz się obawiać, że wyłączysz się
z aktywności.

Utrzymuje w miejscu przedmioty, które chcesz
mieć pod ręką.

Do przewożenia w odpowiedniej temperaturze
napojów i produktów spożywczych.

Wspornik telefonu / smartfona

Wspornik telefonu TETRAX XWAY, doskonałe
wsparcie Twojej mobilności.

REFERENCJE
Poniższa tabela prezentuje ofertę akcesoriów do Nowego PEUGEOT Boxer.
Szczegółowe informacje można uzyskać w punktach sprzedaży.

OCHRONA
Rodzaj

Nazwa

PRZEWÓZ ŁADUNKU
Referencja

Rodzaj

Nazwa

Referencja

Zabezpieczenie Kraty przeciwwłamaniowe szyb tylnych drzwi
nadwozia
Drzwi tylne 2-skrzydłowe z zabezpieczeniem – L1 H1, L2 H1
Drzwi tylne 2-skrzydłowe z zabezpieczeniem

9457 38
9645 42
9645 43

Wyposażenie
wnętrza

Osłony
przeciwbłotne

Komplet osłon przeciwbłotnych przednich
Komplet osłon przeciwbłotnych tylnych

9603 S4
9603 S5

Dywaniki

Dywaniki z wykładziny igłowanej
Dywaniki gumowe

16103068 80
9663 30

Pokrowce na
fotele

Pokrowce na fotele z ekoskóry
Pokrowce na fotele z tkaniny

16087232 80
*

Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L2 H2
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L3 H2
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L3 H3
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L4 H2
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L4 H3
Osłona wnęki koła z polipropylenu – L1
Osłona wnęki koła z polipropylenu – L2
Osłona wnęki koła z polipropylenu – L3 L4
Przegroda kabinowa pełna z ABS
Przegroda kabinowa przeszklona z ABS

9414 AP
9414 AQ
9414 AS
9414 AV
9414 CH
16104629 80
16104630 80
16104631 80
16096862 80
16096864 80

Produkty
pielęgnacyjne

Kuferek TECHNATURE

16095274 80

Załadunek

Naklejki do
retuszu

Gama Stickerﬁx do maskowania drobnych odprysków i zadrapań lakieru *

Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (bez drabinki) – L1 H1
Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (bez drabinki) – L1 H2
Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (bez drabinki) – L2 H1
Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (bez drabinki) – L2 H2
Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (bez drabinki) – L3 H2
Drabinka mocowana do skrzydła drzwi aluminiowa – H1
Drabinka mocowana do skrzydła drzwi aluminiowa – H2
Drabinka mocowana do skrzydła drzwi aluminiowa – H3
Poprzeczne belki bagażnika dachowego aluminiowe (komplet 3 szt.)
Poprzeczna belka bagażnika dachowego aluminiowa
Bagażnik dachowy typu „galeria” aluminiowy (z drabinką) – L1 H1
Bagażnik dachowy typu „galeria” aluminiowy (z drabinką) – L1 H2
Bagażnik dachowy typu „galeria” aluminiowy (z drabinką) – L2 H1
Bagażnik dachowy typu „galeria” aluminiowy (z drabinką) – L2 H2
Bagażnik dachowy typu „galeria” aluminiowy (z drabinką) – L3 H2
Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (z drabinką) – L1 H1
Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (z drabinką) – L1 H2
Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (z drabinką) – L2 H1
Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (z drabinką) – L2 H2
Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (z drabinką) – L3 H2
Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (z drabinką) – L3 H3
Bagażnik dachowy typu „galeria” stalowy (z drabinką) – L4 H2
Drabinka mocowana do skrzydła drzwi stalowa – H1
Drabinka mocowana do skrzydła drzwi stalowa – H2

16100400 80
16100401 80
16100402 80
16100403 80
16100404 80
16100405 80
16100406 80
1607557980
9416 A9
9416 AA
9416 H5
9416 K3
9416 H6
9416 H7
9416 H8
9416 J1
9416 K4
9416 J2
9416 J3
9416 J4
9416 J5
9416 J6
9416 CR
9416 CS

Haki
holownicze

Wiązka elektryczna do haka holowniczego 7/13-wtykowa
Wiązka elektryczna do haka holowniczego 13-wtykowa
Wiązka elektryczna do haka holowniczego 7+7-wtykowa z systemem
wykrywania przepalonych żarówek
Zaczep haka holowniczego zabezpieczony z kulą
Zaczep haka holowniczego bez kuli
Zaczep haka holowniczego prosty z kulą
Hak holowniczy bez zaczepu – furgon
Zaczep haka holowniczego ze sworzniem i z kulą
Wtyczka 7/13-wtykowa do haka holowniczego
Wiązka elektryczna do haka holowniczego 7/13-wtykowa z systemem
wykrywania przepalonych żarówek
Wiązka elektryczna do haka holowniczego 13-wtykowa z systemem
wykrywania przepalonych żarówek
Wiązka elektryczna do haka holowniczego 7+7-wtykowa z systemem
wykrywania przepalonych żarówek
Wtyczka 13-wtykowa do haka holowniczego
Gniazdo 13-wtykowe do haka holowniczego
Gniazdo 7-wtykowe z mikrostykami do haka holowniczego
Hak holowniczy bez zaczepu – platforma, kabina

16082171 80
16082176 80

KOMFORT
Rodzaj

Nazwa

Referencja

Zapachy

Dyfuzor zapachów
Gama wkładów zapachowych

16076729 80
*

Wyposażenie
kabiny

Gama modułów izotermicznych
Popielniczka
Zapalniczka
Zestaw: zapalniczka + gniazdo USB
Podkładka przeciwpoślizgowa

*
16072018 80
8227 70
16100007 80
16111380 80

Owiewki szyb

Komplet 2 owiewek szyb drzwi przednich

9421 C5

PRZEWÓZ ŁADUNKU
Rodzaj

Nazwa

Referencja

Wyposażenie
wnętrza

Podłoga przeciwpoślizgowa z płyty wiórowej – L1
Podłoga przeciwpoślizgowa z płyty wiórowej – L2
Podłoga przeciwpoślizgowa z płyty wiórowej – L3
Podłoga przeciwpoślizgowa z polipropylenu – L1
Podłoga przeciwpoślizgowa z polipropylenu – L2
Podłoga przeciwpoślizgowa z polipropylenu – L3
Podłoga przeciwpoślizgowa z polipropylenu – L4
Podłoga gładka ze sklejki – L1
Podłoga gładka ze sklejki – L2
Podłoga gładka ze sklejki – L3
Podłoga gładka ze sklejki – L4
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L1 H1
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L1 H2
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L2 H1
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L2 H2
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L3 H2
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L3 H3
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L4 H2
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L4 H3
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L1 H1
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L1 H2
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L2 H1

9645 44
9645 45
9645 47
16090073 80
16090075 80
16090081 80
16090084 80
9414 AJ
9414 AK
9414 AL
9414 AT
16090074 80
16090094 80
16090076 80
16090077 80
16090082 80
16090083 80
16090085 80
16090086 80
9414 AN
9414 EJ
9414 AR

16082177 80
9627 CK
9627 CL
9627 G1
9627 QE
9627 Y2
9427 C1
9688 AL
9688 AN
9688 AP
9688 E7
9688 J6
9688 P6
9427 CC

MULTIMEDIA

BEZPIECZEŃSTWO

Rodzaj

Nazwa

Referencja

Rodzaj

Nawigacja

Systemy wspomagające prowadzenie
Wyświetlacz prędkości (HUD)
Wspornik nawigacji częściowo zintegrowanej Garmin

*
16064750 80
16074035 80

Dźwięk

Gama radioodtwarzaczy

*

Bezpieczeństwo 4 czujniki parkowania tylne
czynne
Wskaźnik LED do czujników parkowania
Kamera cofania
Ekran 3,5" do kamery cofania

16102788 80
16102790 80
16109836 80
16109835 80

Telefonowanie

Wspornik uniwersalny smartfona TETRAX XWAY z magnetycznym
klipsem
Wspornik uniwersalny telefonu TETRAX GEO z magnetycznym klipsem
Klips magnetyczny z logo Peugeot do uniwersalnego wspornika telefonu
/ smartfona
Gama zestawów głośnomówiących
Gama ładowarek do telefonów
Gniazdo 230 V + USB

Bezpieczeństwo Folie zabezpieczające na szyby tylne czarne
pasywne
Alarm
Dodatkowy moduł niepozwalający na podniesienie pojazdu
Czujnik objętościowy wysokiej częstotliwości
Śruby zabezpieczające przed kradzieżą felg stalowych lub aluminiowych

9657 30
16080499 80
9671 6P
9671 8F
9607 Q6

Bezpieczeństwo Zestaw: kamizelka odblaskowa i trójkąt
pasażerów
Kamizelka odblaskowa
Trójkąt ostrzegawczy
Alkomat
Awaryjny nóż do pasów bezpieczeństwa i młotek do rozbicia szyby
Gaśnica

9468 30
9468 36
9468 37
16098384 80
16102204 80
ZC988509 9U

Wyposażenie
zimowe

*
*

16085787 80
16085788 80
16085785 80
*
*
16097094 80

Nazwa

Komplet łańcuchów przeciwśnieżnych
Komplet 2 osłon przeciwpoślizgowych

*Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
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