
PEUGEOT TRAVELLER TARTOZÉKOK

A kiadvány tájékoztató jellegű, 
és szerepelhetnek benne olyan járműtartozékok is, 
melyeket a Peugeot jelenleg Magyarországon nem forgalmaz.
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A PEUGEOT olyan tartozékok széles választékát fejlesztette, illetve válogatta ki 
ügyfeleinek, amelyek tökéletesen illeszkednek autójukhoz.

Az eredeti PEUGEOT tartozékokat a márka dizájnerei és mérnökei kifejezetten 
az Ön PEUGEOT Travelleréhez tervezték, hogy segítségükkel minél jobban 
kifejezésre juttathassa egyéniségét.

Azok a tartozékok, amelyeket legmegbízhatóbb beszállítóink kínálatából 
választottunk ki saját termékpalettánk kiegésztésére, szintén szigorú minőségi 
és biztonsági követelményeknek megfelelően készülnek.

A mérnökeink által tesztelt és jóváhagyott PEUGEOT tartozékok nem csupán a 
legszigorúbb szabványoknak, hanem a PEUGEOT megbízhatósági és tartóssági 
elvárásainak is megfelelnek.

Katalógusunkban megtalálja a PEUGEOT Travellerhez választható eredeti 
PEUGEOT, illetve a PEUGEOT által ajánlott egyéb tartozékokat, melyekkel 
teljes biztonságban teheti egyedivé autóját. 

A  emblémával ellátott termékek garantáltan „eredeti PEUGEOT tartozékok”.

VÁLASSZA A
PEUGEOT MINŐSÉGET!
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TARTALOMJEGYZÉK
07 – 08

09 – 10

11 – 12

13 – 14

15 – 16

17 – 18

19 – 20

21 – 22

23 – 24

UTAZZON STÍLUSOSAN!

KÉNYELEM ÉS JÓ KÖZÉRZET

CSALÁDI KIRÁNDULÁSOK

PRAKTIKUS MEGOLDÁSOK

TÖKÉLETES NYUGALOM

TESTRE SZABOTT VÉDELEM

MULTIMÉDIA TERMÉKCSALÁD

OPTIMÁLIS BIZTONSÁG

HA MÉG TÖBBRE VÁGYIK...



Fekete

Fehér

Gyémántfényű

Lakkozott fekete sebességváltókar-markolat 
(5 sebességes)

Küszöb

Bőr + selyemfényű króm sebességváltókar-markolat
(5 sebességes)

Selyemfényű króm sebességváltókar-markolat
(6 sebességes)

DÍSZKUPAKOK
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17” alumínium keréktárcsák1

1

Az új PEUGEOT Travelleren bátran kifejezésre juttathatja saját egyéni stílusát. Válasszon 
a nagyszerű könnyűfém keréktárcsák és a díszkupakok közül, és dobja fel az utasteret 
testre szabott kiegészítőkkel! A PEUGEOT által tervezett tartozékok tökéletesen illenek 
PEUGEOT Traveller gépjárművéhez.

STÍLUSOSAN!
UTAZZON
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A PEUGEOT Traveller annyira kényelmes, hogy öröm 
benne az utazás. Teremtsen mindenki számára kellemes 
hangulatot az illatosítóval, frissítse fel az utastér levegőjét 
a légterelők segítségével, és használja ki a fejtámlára 
rögzített praktikus vállfákat! 

KÉNYELEM

Légterelő1

1

ÉS JÓ KÖZÉRZET
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Fejtámlára rögzített vállfa

Hamutartó és illatosító Szivargyújtó

Hordozható olvasólámpa 
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Rakománykitámasztó

Tetőcsomagtartó rudak 

Tetőrudakra szerelhető síléctartó

Merev tetőbox

Tetőrudakra szerelhető, hagyományos rögzítésű kerékpártartó

Tetőrudakra szerelhető, gyorsrögzítésű kerékpártartó
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CSALÁDI 

A szállítóeszközök széles választékának köszönhetően a PEUGEOT Traveller az egész család igényeit képes kielégíteni. 
A nagyobb tárgyak szállítására vegye igénybe a diszkrét, ugyanakkor masszív tetőcsomagtartó rudakat, melyekre egy 
gyorsrögzítő rendszerrel tetőbox is szerelhető.

Platformos kerékpárszállító

KIRÁNDULÁSOK

1
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PRAKTIKUS
Alakítsa csomagtartóját tetszése és szükségletei szerint! A csomagrögzítő ékek egy helyben tartják a csomagokat, a csúszásgátló 
bevonattal ellátott vízálló csomagtértálcának köszönhetően pedig mindig kifogástalanul tiszta marad a csomagtartó. De ne feledkezzünk 
meg a kimondottan a PEUGEOT Travellerhez tervezett kerékpártartókról és vonóhorgokról sem, melyek pár perc alatt fel- és leszerelhetők!

Függesztett típusú kerékpártartó

MEGOLDÁSOK

1

1
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Átlátszó csomagtérküszöb
Csomagrögzítő ékek

Csomagtéri tárolózsák

Hattyúnyakú vonóhorog
Csomagtértálca

Szerszám nélkül leszerelhető vonófejes 
vontatóegység (RDSO)
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TÖKÉLETES
NYUGALOM
Úti célja eléréséhez vegye igénybe a PEUGEOT Traveller tartozékait! Használja ki a hangvezérléssel működő, 
érintőtechnológiás új GPS kínálta szolgáltatásokat! A legkisebbek kényelmét pedig bízza a DVD-lejátszóra!
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Beépíthető navigációIsotherm modul

DVD-lejátszó

GPS Tom Tom® Garmin® Dash Cam
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2
Lábtámasz 1

Hurkolt szőnyeg

Az utastér egyedi kialakítását és védelmét exkluzív tartozékok szolgálják: padlőszőnyegek, 
üléshuzatok és alumínium lábtámasz. Utazzon gondtalanul, és foglalkozásától függetlenül 
élvezze a tiszta és rendezett utastér kényelmét!

VÉDELEM
TESTRE SZABOTT
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Gumiszőnyeg

Sévilla szövet üléshuzat
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A márka stílusos és ergonomikus multimédiás felszereléseinek az egész család hasznát veszi. 
A tablettartókért elsősorban az ifjúság lesz hálás, a mobiltöltők, a valós idejű közlekedési 
információk és a kihangosító készlet pedig a vezetést teszik élvezetesebbé. 

MULTIMÉDIA
TERMÉKCSALÁD
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12 V/230 V + USB-csatlakozó 

Tetrax® okostelefon-tartó

Mobiltelefon-töltő

Beépített okostelefon-tartó USB-csatlakozóval

Beépített tablettartó

Multimédiaeszköz-tartó
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Szerelje fel PEUGEOT Travellerét hóláncokkal, gyermekülésekkel, riasztóval 
vagy akár kerékőrcsavarokkal! Ezek az alapvető tartozékok sokat tesznek a 
gondtalan utazásért.

Hátsó 
parkolóradar

BIZTONSÁG

Övvágó – üvegtörő

Gyermekülések

OPTIMÁLIS
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(1) A kép illusztráció. A P Automobil Import Kft. által forgalmazott kötelező felszerelések megfelelnek a magyarországi előírásoknak.

1
2

Riasztó

Biztonsági tartozékok(1)Kivehető olvasó- 
és vészjelzőlámpa

Hózoknik Biztonsági csavar 
könnyűfém keréktárcsákhoz

Első 
parkolóradar

21



www.peugeot.hu
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