EXPERT

PRÍSLUŠENSTVO

Ak sa dobrý robotník pozná podľa toho,
aké náradie používa, tak dobrého remeselníka
spoznáte podľa jeho vozidla Peugeot Expert.
Vďaka nášmu produktovému radu príslušenstva,
navrhnutému špeciálne pre váš Peugeot Expert,
dokážete svoje úžitkové vozidlo využiť naplno.
Či už chcete, aby bolo komfortnejšie, alebo sa
obávate o svoju bezpečnosť alebo sa zameriavate
na ochranu vášho vozidla, určite vám vieme
ponúknuť príslušenstvo, ktoré hľadáte.
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ORIGINÁLNE
DIELY

Originálne príslušenstvo PEUGEOT striktne zodpovedá
najprísnejším kvalitatívnym normám, aby vám
zabezpečilo pohodové cestovanie. Naši odborníci
ho kontrolujú z hľadiska jeho spoľahlivosti a trvácnosti.
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ÚPLNE ELEKTRICKÝ
Ponúkame vám niekoľko riešení nabíjania
vrátane nástennej nabíjačky wallbox
a príslušných káblov, aby ste mohli
využiť dojazd 330 km.
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1. Kábel k nabíjacej stanici (režim 3) - 7,4 kW
2. Kábel k nabíjacej stanici (režim 3) - 22 kW
3. Kábel do zosilnenej nabíjacej green’up zásuvky (režim 2) - 14A
4. Prémiová súprava s univerzálnou nabíjačkou
5. Kábel do štandardnej domácej zásuvky (režim 2) - 8A
6. Nástenná nabíjačka Wallbox
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KOMFORT A BEZPEČNOSŤ
Keďže váš Peugeot Expert je neoddeliteľnou
súčasťou vášho profesionálneho života,
doprajte mu také príslušenstvo, aby
jeho každodenné používanie bolo ešte
pohodlnejšie. Pretože v príjemnom
prostredí sa pracuje lepšie.

1. Bezpečnostná vesta a výstražný trojuholník
2. Reflexné pásky
3. Odnímateľný popolník
4. Deflektor
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PREPRAVA
Váš Peugeot Expert je vašou výstavnou skriňou a zároveň aj vaším
pracovným nástrojom. Pretože vás každodenne sprevádza, máte radi,
keď je čistý a funkčný. Naše príslušenstvo efektívne ochráni nielen
interiér, ale aj exteriér vášho vozidla.
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1. Poťahy na sedadlá
2. TEP - poťahy na sedadlá
3. Zásterky
4. Zosilnený zámok
5. Gumené koberce
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PREPRAVA
Interiér vášho vozidla Peugeot Expert je vystavený neustálemu
intenzívnemu používaniu. Preto vám ponúkame široký výber
podláh a obložení interiéru, ktoré ho ochránia a zjednodušia
vám nakladanie, vykladanie či prepravu materiálu.

1. Zarážka na náklad

4. Interiér z neopracovaného dreva

2. Popruh 25 mm

5. Popruh 50 mm

3. Rebrík a strešná záhradka
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