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04  Komfort a bezpečnosť 
06  Možnosti prepravy 
09  Elektrina 
10  Ochrana

PRÍSLUŠENSTVO 
Nielen robustné, ale aj pekné na pohľad, originálne 
príslušenstvo PEUGEOT bolo navrhnuté s cieľom 
pomôcť vám so starostlivosťou o váš Rifter 
a prispôsobiť ho vášmu vkusu a požiadavkám.

Ponúka vám trvalé riešenia zamerané na zvýšenie 
komfortu vášho cestovania, zjednodušenie 
prepravy všetkých druhov predmetov a ďalej 
zvyšovať vašu úroveň bezpečnosti.

Prelistujte si tieto stránky a objavte rad 
asistenčných systémov, ktoré testovali 
a schválili konštruktéri PEUGEOT.

Originálne príslušenstvo PEUGEOT striktne zodpovedá 
najprísnejším normám v oblasti kvality, čo je zárukou vašej 
bezstarostnej jazdy. Naši odborníci ho schvaľujú z dôvodu 
jeho spoľahlivosti a trvácnosti.

ORIGINÁLNE 
DIELY



KOMFORT  
A BEZPEČNOSŤ 
Vďaka praktickému a estetickému 
príslušenstvu s garantovanou pevnosťou 
si užijete nielen krátke jazdy, ale aj dlhé 
cestovanie. Je vytvorené tak, aby vám 
zjednodušilo život a dokonale sa začlenilo 
do interiéru vášho vozidla Rifter.

1.  Súprava bočných slnečných clôn na pootvorené okno 
a zadné bočné okienko 

2. Slnečná clona na zadné okno 
3. Izotermický box (21 litrov)
4. Lakťová opierka na predné sedadlo 
5. Ramienko na opierke hlavy 
6. Rad detských sedačiek 
7. Rad snehových reťazí 
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MOŽNOSTI PREPRAVY
Jednou z nesporných výhod vozidla Rifter je jeho veľký prepravný potenciál.  
Aby ste z neho vyťažili čo najviac, PEUGEOT vám ponúka celú paletu vybavenia 
určeného na prepravu v interiéri ako aj v exteriéri. Všetko toto príslušenstvo bolo 
testované a verifikované a je homologizované podľa platných európskych noriem. 

1. Pružná vanička do batožinového priestoru 
2. Sieť na uchytenie vysokého nákladu 
3. Sieť do batožinového priestoru 
4. Zarážky do batožinového priestoru 
5. Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia 
6. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie 
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ELEKTRINA
Toto odolné a spoľahlivé zariadenie na elektrické nabíjanie vyhovuje všetkým aktuálnym 
bezpečnostným normám. Môžete pokojne vyraziť, dokáže sa prispôsobiť rôznym 
existujúcim konfiguráciám nabíjania.

1. Nabíjací kábel 3 až 7 m
2. Taška na nabíjací kábel 
3. Nabíjacia stanica 

1. Dlhý strešný box (420 litrov)
2. Priečne strešné nosiče na pozdĺžne nosiče 
3. Základné strešné nosiče 
4. Nosič lyží na strešné nosiče 
5. Nosič bicyklov na strešné nosiče 
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OCHRANA
Široká škála príslušenstva vám pomáha 
udržiavať čistotu a dlhú životnosť povrchov 
vášho vozidla, ktoré sú vystavené nečistotám, 
treniu alebo výčnelkom. Robustné 
a dekoratívne príslušenstvo trvalo chráni 
vnútorné obloženie aj karosériu Riftera.

1. Ochranná plachta na parkovanie v interiéri 
2.  Deliaca mreža pre psa 

podľa vybavenia vozidla 
3. Súprava textilných kobercov 
4. Súprava 3D textilných kobercov 
5. Súprava gumených kobercov 
6. Súprava 2 zadných zásteriek 
7. Textilné poťahy na sedadlá 

10

1

2

543 6

7
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