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Förstärk rCZs karaktär
Som ägare av Peugeot RCZ vet du att den är långt från en standardbil. Denna läckert 
designade coupé var en konceptbil som blev verklighet. RCZ kännetecknas av snygga 
designmässiga uttryck som t.ex. det dubbelvälvda taket med takbågarna i aluminium. 
Du kan själv förstärka den unika, eleganta och moderna formen med tillbehör som 
matchar den ursprungliga designen.

Tillbehören, som har tillverkats enligt Peugeots stränga kvalitetskrav, är speciellt an-
passade till RCZ för att perfekt harmoniera med både exteriör och interiör design.

I broschyren kan du se de fina tillbehören som ger dig starkare upplevlser, högre kom-
fort och mer glädje när du kör Peugeot RCZ.



1   Frontspoiler
 Frontspoilern är lätt att montera och levereras i blank svart lack.
Spoilern består av två kjolar, vilket förstärker den djärva designen och 
det sportiga utseendet.

2  Kolfiberskal till ytterspeglar
Det sportga kolfiberskalet till ytterspeglarna fungerar perfekt med RZCs 
exteriöra design.

stryk under den sportiga karaktären

Aluminiumfälgar
Till RCZ erbjuds fyra olika aluminiumfälgar i flera färger (18" och 19").

RCZ markerar Peugeots comeback i sportcoupésegmentet. Om du vill lyfta fram och perfekt matcha 
RCZs unika och sportiga karaktär väljer du Peugeot original aluminiumfälgar.
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Solstice 19" Black Onyx

Original 18" Original 18" Dark Grey Original 18" Full Pirit Grey

Terrific 18" Solstice 19" Anthra Grey

Sortilège 19" Midnight SilverSortilège 19" Sortilège 19" Black Onyx

Snökedjor kan monteras på 18"-hjul.



Växelspaksknoppar
Växelspaksknopparna sätter 
en sportig och exklusiv prägel 
på interiören i din RCZ.

Dekorstickers
Vill du sätta en mer utpräglad sportig profil på din RCZ så erbjuder vi ett urval av matta dekorstickers som står i diskret och snygg kontrast till 
bilens metalliclack. Det finns tre typer av stickers som alla framhäver bilens individuella karaktär och kraftfulla dynamik.

rCZ med din signatur

Växelspaksknopp i läder
med blankt krom

Växelspaksknopp i läder
med matt krom

Växelspaksknopp i aluminium



Dragkrok med avtagbar kula
Dragkroken förenar RCZs körglädje med dina fritidsaktiviteter som cykling, jetski osv. och ger RCZ många praktiska möjligheter. Det krävs en 
extra elsats vid monteringen. Då dragkroken delvis täcker bakljuset i stötfångaren bak är det viktigt att demontera kulan när dragkroken inte 
används. För mera information om dragkroken hänvisar vi till instruktionsboken eller din Peugeothandlare eller -verkstad.

Cykelhållare för montering på dragkrok (två cycklar)
För dina fritidsaktiviteter erbjuder Peugeot en cykelhållare som monteras direkt på dragkroken. Den är enkel och snabb att montera och därför 
perfekt för daglig användning.

snygg oCh praktisk
Peugeot RCZ är snygg och sportig men samtidigt praktisk tack vare de smarta tillbehör som ger dig massor av 
frihet: dragkrok och cykelhållare är till stor hjälp i vardagen och på fritiden.



Mattor
Mattorna är skräddarsydda till golvet i din RCZ. Mattan 
till förarsidan monteras fast med hakarna i golvet så de 
sitter fast ordentligt och säkert

Mattorna finns i olika material och matchar
interiören perfekt..

Velourmattor Gummimattor

3D-mattor

1  Stoppklossar till bagagerum
   Stoppklossarna ett tillbehör till bagagerumsmattan och 
   används till att förhindra att ditt bagage rör sig vid   
   inbromsning eller i sväng.

2   Bagagerumsmatta i textil
   Bagagerumsmattan skyddar originalklädseln i 
   bagagerummet.

3   Bagagerumsmatta med kanter
   En formgjuten bagagerumsmatta tillverkad i mycket 
   tåligt plastmaterial som är vattentätt, reptåligt och extremt 
   motståndskraftigt, praktiskt och lätt att rengöra. Perfekt passform 
   till bagageutrymmet. 

5  Skyddsfolie till stötfångarna
   Satsen består av fyra lister av transparent polyurethan för 
   montering på stötfångarna fram och bak. Den diskreta folien 
   harmonierar perfekt med RCZs design.

skräddarsydda skydd
Utrusta din RCZ med originaltillbehör som skyddar den snygga interiören. Till RCZ erbjuder vi dessutom effektiva skydd för lacken 
och bilens vackra exteriör.
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skräddarsydda skydd säkerhet oCh stöldskydd
Utrusta din RCZ med originaltillbehör som skyddar den snygga interiören. Till RCZ erbjuder vi dessutom 
effektiva skydd för lacken och bilens vackra exteriör.

Det finns många goda skäl att förse din RCZ med extra säkerhets- och stöldskydd. Du skyddar bilen mot stöld 
och inbrott och ökar säkerheten för dig och dina passagerare.
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2  Skyddsöverdrag
  Vi erbjuder två skyddsöverdrag till RCZ som skyddar lacken mot sol, vind och tidens tand. Det ena är tillverkat av polystersatin i  
  dubbla lager med Peugeots logotyp. Det andra är tillverkat av blå strechtextil med RCZ-logo för inomhusförvaring i garage.
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3  Stöldlarm
  Stöldlarmet ger ett effektivt skydd av kupé och kaross    
   mot inbrott och stöld.

4   Parkeringssensorer fram med varningssignal
  Din RCZ har parkeringssensorer bak som standard och kan 
  extrautrustas med sensorer även fram. En bra hjälp i vardagen vid 
  parkering i trånga utrymmen. Sensorerna registrerar om fronten 
  kommer för nära något föremål vid parkeringsmanöver.



Wi-Fi On Board
Via Wi-Fi-boxen* kan du ansluta en 
bärbar PC, en PDA/handdator eller 
andra bärbara konsoller och få åtkomst 
till Internet för att t.ex. skicka e-post – 
självfallet när bilen står still. 

*Säljs utan abonnemang. SIM-kort krävs 
för 3G/3G+-nyckel, som du köper hos din 
mobiltelefonleverantör.

Garmin nüvi 3790T Europa

skäm bort dig med massor av teknologi
RCZ är en innovativ och mycket välutrustad bil, vilket du dock kan krydda med den senaste 
teknologin med navigationssystem och Internet i bilen! 

Garmin nüvi 3790T Europa 
Navigationssystem
Nüvi 3790T är toppmodellen i nüvi serien. 
Designen har vunnit det eftertraktade 
designpriset Red Dot. 3700-serien 
tar hänsyn till lokala förhållanden och 
beräknar en optimal rutt i förhållande 
till lokala trafikförhållanden. 3790T 
registrerar dina vanor, t.ex. under dina 
resor till och från arbetet. Du har därmed 
alltid tillgång till ankomsttid och TMC. 
Garmin nüvi 3790T kan röststyras på 
svenska, så slipper du släppa ratten. 
Kartor ingår för hela Europa.



www.peugeot.se
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Vi använder internationella bilder i denna broschyr varför utseende kan avvika i förhållande till levererade produkter. Vi reserverar oss för att viss 
utrustning kan kräva att bilen är förberedd från fabrik för montering. Vi reserverar oss för tryckfel, slutförsäljning och leveranstid. Augusti 2010.


