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AKCESORIA

Wytrzymałe i estetyczne akcesoria PEUGEOT 
pomogą Ci zadbać o samochód i nadać mu 
indywidualny charakter, zgodnie z Twoimi 
upodobaniami lub potrzebami.

Proponujemy rozwiązania zwiększające komfort 
podróży, ułatwiające transport wszelkiego rodzaju 
przedmiotów i podnoszące poziom bezpieczeństwa.

Przejrzyj tę publikację, aby poznać gamę 
wyposażenia dodatkowego dla modelu Rifter, 
przetestowaną i zatwierdzoną przez ośrodki 
badawcze PEUGEOT.

Akcesoria PEUGEOT zapewniają bezproblemową podróż, są w pełni zgodne 
z najsurowszymi normami jakości oraz sprawdzone przez naszych specjalistów 
pod względem niezawodności i trwałości.



KOMFORT 
I BEZPIECZEŃSTWO

Praktyczne i estetyczne akcesoria PEUGEOT 
o gwarantowanej wytrzymałości ułatwią 
Ci podróżowanie – zarówno na krótszych, 
jak i dłuższych trasach. Pasują idealnie do 
wnętrza Twojego PEUGEOT Rifter. Zostały tak 
zaprojektowane, aby ułatwić Ci życie. 

 

1.  Zasłony przeciwsłoneczne boczne
2. Zasłona przeciwsłoneczna tylna
3.  Lodówka turystyczna (21 litrów)
4. Podłokietnik przedni
5. Wieszak na zagłówek
6. Fotelik dziecięcy  
7. Łańcuchy przeciwśnieżne
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PRZEWÓZ BAGAŻY
Duży potencjał transportowy jest jednym z niezaprzeczalnych atutów 
modelu Rifter. Aby w pełni go wykorzystać, oferujemy szereg rozwiązań 
wspomagających załadunek. Wszystkie akcesoria do przewozu bagaży 
zostały przetestowane, sprawdzone oraz zatwierdzone zgodnie 
z obowiązującymi normami.
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1. Wykładzina bagażnika z tworzywa sztucznego 
2. Przegroda przestrzeni ładunkowej z elastycznej siatki 
3. Siatka do bagażnika
4. Ograniczniki do bagażnika
5. Hak holowniczy z zaczepem demontowanym bez użycia narzędzi
6. Uchwyt do przewozu rowerów montowany na haku holowniczym
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1. Kufer dachowy długi (420 litrów)
2.   Belki dachowe poprzeczne montowane na relingach
3. Belki dachowe poprzeczne (do wersji bez relingów)
4. Uchwyt na narty montowany na belkach dachowych
5. Uchwyt na rower montowany na belkach dachowych
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ELEKTROMOBILNOŚĆ
Trwałe i niezawodne urządzenia do ładowania samochodu elektrycznego spełniają 
wszystkie aktualne normy bezpieczeństwa. Dzięki nim możesz spokojnie 
korzystać z ładowarek o różnych wartościach natężenia prądu.

1. Przewód do ładowania
2. Torba na przewód do ładowania
3. Stacja ładowania wallbox
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OCHRONA
Szeroka gama akcesoriów pomaga 
w utrzymaniu czystości i trwałości powierzchni 
samochodu narażonych na zabrudzenia, 
zachlapania lub otarcia. Wytrzymałe 
i efektowne, zapewniają trwałą ochronę 
okładzin wewnętrznych i nadwozia 
PEUGEOT Rifter.

1.  Pokrowiec na samochód 
2.  Krata odgradzająca dla psa
3. Dywaniki przednie i tylne z wykładziny
4. Dywaniki przednie i tylne 3D z wykładziny
5. Dywaniki przednie i tylne gumowe
6. Osłony przeciwbłotne tylne
7. Pokrowce na fotele z tkaniny
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