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AKCESORIA

PEUGEOT proponuje do modelu Partner 
szeroką gamę akcesoriów, które ułatwiają 
przewóz wszelkiego rodzaju przedmiotów, 
optymalizują ochronę samochodu i dodatkowo 
zwiększają poziom bezpieczeństwa.

Są mocne i wytrzymałe. Można je bardzo 
szybko zamontować i zdemontować, co 
pozwala zachować integralność samochodu.

Wszystkie akcesoria zostały przetestowane 
i sprawdzone przez biura inżynierskie 
PEUGEOT, aby upewnić się, że spełniają 
najwyższe standardy bezpieczeństwa.

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



PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
Akcesoria wspomagające załadunek, 
stworzone spacjalnie dla modelu Partner, 
pozwalają bezpiecznie przewieźć różne 
ładunki, także ciężkie i nieporęczne. 
Pomagają zwiększyć przestrzeń ładunkową 
i umożliwiają niezawodne zabezpieczenie 
transportowanych przedmiotów.

1.  Zabudowa przestrzeni ładunkowej drewniana premium
2. Zabudowa przestrzeni ładunkowej z polipropylenu
3. Zabudowa przestrzeni ładunkowej drewniana
4. Bagażnik dachowy aluminiowy (do wersji Standard) 
5. Bagażnik dachowy aluminiowy (do wersji Long)
6.  Belki dachowe poprzeczne
7. Bagażnik dachowy stalowy (do wersji Standard)
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1.  Uchwyt do przewozu drabiny mocowany do belek 
dachowych – pozycja pozioma

2. Pojemnik do przewozu rur
3.  Uchwyt do przewozu drabiny mocowany  

do belek dachowych – pozycja pionowa
4. Przegroda wewnętrzna pojemnika do przewozu rur
5. Hak holowniczy bez zaczepu kulowego
6. Zaczep kulowy do haka holowniczego MULTIS
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PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
Bez względu na to, czy ładunki układasz w samochodzie, mocujesz 
do dachu, czy holujesz, w ofercie PEUGEOT znajdziesz akcesoria 
odpowiednie do przewiezienia każdego przedmiotu. Są łatwe 
w użyciu i szybko się je montuje. Bardzo istotne jest również to, 
że stabilizują obciążenie samochodu PEUGEOT Partner.
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OCHRONA
PEUGEOT Partner jest często narażony 
na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. 
Aby chronić go z zewnątrz i wewnątrz, 
PEUGEOT proponuje różne formy 
zabezpieczenia. Produkty te są trwałe 
i łatwe do utrzymania w czystości.

1.  Pokrowce na fotele z tworzywa sztucznego
2.  Osłony przeciwbłotne tylne
3. Dywaniki przednie gumowe
4. Dywaniki przednie z wykładziny igłowanej
5. Dywaniki przednie 3D z wykładziny
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BEZPIECZEŃSTWO
PEUGEOT oferuje szereg akcesoriów zwiększających 
bezpieczeństwo samego samochodu, ale też przejazdów 
nim wykonywanych, zwłaszcza podczas eksploatacji 
w trudnych warunkach pogodowych.

1. Zamek wzmocniony drzwi tylnych MulTlock
2.   Zamek wzmocniony ArmaDlock
3.    Naklejki odblaskowe na drzwi tylne
4. Łańcuchy przeciwśnieżne
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ELEKTROMOBILNOŚĆ
Dzięki akcesoriom do ładowania, możesz spokojnie wyruszyć w drogę 
samochodem PEUGEOT z napędem elektrycznym. Dostosowane 
są do różnych sposobów ładowania. Spełniają obowiązujące normy 
niezawodności i bezpieczeństwa.

1. Przewód do ładowania
2. Torba na przewód do ładowania
3. Stacja ładowania wallbox
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