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PEUGEOT on töötanud teie tarvis välja teie sõidukile ideaalselt sobivate, hoolikalt 
valitud tarvikute valiku.

Meie stilistide ja inseneride poolt spetsiaalselt just teie PEUGEOT Traveller tarvis 
välja töötatud ja kujundatud PEUGEOT originaaltarvikud võimaldavad teil tuua 
sõiduki juures esile oma isikupära.

Kõik PEUGEOT poolt sellele mudelile pakutavad tarvikud on valitud välja üksnes 
parimate tarnijate toodete seast ja rangete nõudmiste alusel nende toodete 
kvaliteedile ja ohutusele.

Kõik PEUGEOT tarvikud on testitud ja kiidetud heaks meie inseneride poolt ning 
need vastavad lisaks kõige rangematele standarditele veel ka PEUGEOT enda 
poolt seatud kriteeriumitele töökindluse ja vastupidavuse osas.

Sellest kataloogist leiate PEUGEOT Traveller originaaltarvikute ja PEUGEOT 
tarvikute valiku oma isikupära esile toomiseks sõiduki juures, ohutuse ja 
turvalisuse osas seejuures järeleandmisi tegemata.

Seda sümbolit kandvad tarvikud  on ametlikult käsitletavad „PEUGEOT originaaltarvikutena“.
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Must

Valge

Teemant

Käigukangi nupp, must lakk (5-käiguline)

Ukselävi

Käigukangi nupp, naha ja mattkroomi 
imitatsioon (5-käiguline)

Käigukangi nupp, mattkroom 
(6-käiguline)

17’’ valuveljed1

1

Uus PEUGEOT Traveller kutsub teid tooma sõiduki juures esile oma isikupära. Lisage 
varustusse suurepärased valuveljed, valige ratastele välja meelepärased tsentrikilbid ja 
kujundage salongi sisu välja valides selleks soovikohase, spetsiaalselt selle mudeli jaoks 
valmistatud varustuse. Need, PEUGEOT poolt välja töötatud tarvikud ühilduvad perfektselt 
teie PEUGEOT Travelleri disainiga.

RATASTE TSENTRIKILBID

STIILSELT
REISIGE
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Mugavus, mida teie PEUGEOT Traveller teile pakub, muudab kõik 
teie sõidud nauditavateks. Salongilõhnastaja abil loote meeldiva 
atmosfääri kõikidele reisijatele, ustel paiknevate õhusuunajatega 
hoiate õhu reisijateruumis värskena ja riidepuud peatugede küljes 
hiilgavad praktilisusega.

MUGAVUS

Riidepuu peatoe küljes

Tuhatoos ja salongilõhnastaja Sigaretisüütaja

Kaasaskantav lugemislamp
Õhusuunaja1

1

JA MEELERAHU
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KVALITEETAEG  
Tänu oma laiale varustusvalikule asjade transportimiseks vastab PEUGEOT Traveller pere kõikide liikmete vajadustele. 
Diskreetsed kuid tõhusad katusetalad võimaldavad teile suuremõõtmeliste esemete transportimise, samuti katuseboksi 
paigaldamise, mis tänu kiirkinnitussüsteemile käib kiirelt ja vaevatult.

Koorma tõkiskingad

Põiktalad katusereelingutele 

Suusaraam katusel

Katuseboks

Tavakinnitusega jalgrattaraam katusetaladele
Rattaraam konksule/platvorm

Kiirkinnitusega jalgrattaraam katusetaladele

KOGU PEREGA

1
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PRAKTILISUS
Seadke pagasiruum korda vastavalt soovile ja vajadusele. Pagasi tõkiskingad hoiavad esemed kindlalt paigal, samas kui veekindla ja 
mittelibiseva porimatiga on pagasiruumi alati laitmatus korras. Lisaks veel spetsiaalselt teie PEUGEOT Travelleri jaoks väljatöötatud 
jalgrattaraam ja haakekonks, mille paigaldamiseks ja eemaldamiseks kulub vaid mõni minut.

Jalgrattaraam haakekonksule

REISIMISEL

Läbipaistev pagasiruumi lävi
Pagasiruumi tõkiskingad

Pagasiruumi kott

Haakekonks
Pagasiruumi porimatt

Ilma tööriistade kasutamiseta paigaldatav ja 
eemaldatav kinnitussüsteem (RDSO)

1

1
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PALJU 
MURETUID REISE
PEUGEOT Traveller rikkalik tarvikute valik ei jäta teid kunagi hätta. Õige tee leidmise võite jätta rahulikult uue, puutetundliku ja 
hääljuhtimisega GPS-seadme hooleks, et ise samal ajal sõitu nautida. DVD-mängija abil ei ole ükski teekond liiga pikk ka muidu nii 
kärsitu noorsoo jaoks.

Osaliselt integreeritud naviseadeKülmakast

DVD-mängija

Tom Tom ® GPS Garmin ® Dash Cam pardakaamera
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Kummist põrandamatid

1

Kangast 
põrandamatt

Sevilla tekstiilkatted

Teie PEUGEOT Travelleri reisijateruumi isikupärastamiseks ja kaitsemiseks on töötatud välja terve rida 
eksklusiivseid tarvikuid: põrandakatted, istmekatted ja alumiiniumist jalatugi. Mida iganes te siis ka 
ette võtta ei soovi, mööduvad teie reisid muretult ning salong püsib puhas ja korras.

VASTAVALT VAJADUSELE
KAITSE
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Meie stiilsest ja ergonoomilisest multimeedia seadmestikust on rõõmu kogu perele. Puutetundliku 
tahvelarvuti alused on rõõmuks kõige noorematele, samas kui teie endi sõidurõõmu suurendavad 
telefonilaadijad, liiklusinfo reaalajas, käed-vabad süsteem jne. 

Vooluvõtupesa 12V/230V + USB-pesa

Tetrax ® smart hoidik

Telefonilaadija

Nutitelefoni integreeritud alus koos USB-pesaga

Tahvelarvuti integreeritud alus

Multimeedia tugi

MULTIMEEDIA
MAAILM
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Varustust teie PEUGEOT Travelleri jaoks: lumeketid, laste turvaiste, signalisatsioon või siis 
salamutrid ratastele. Samuti terve rida olulisi tarvikuid, et sõidud mööduksid muretult.

Signalisatsioon

Parkimisandurid 
taga

OHUTUS

Turvavöö lõikur ja klaasi purustamise haamer

Lasteistmete valik

HelkurvestidKaasaskantav 
taskulamp-ohutuli

Lumesokid Turvapoldid valuvelgedele

OPTIMAALNE

Parkimisandurid  
ees
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