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1. parkeringssensor
 praktisk parkeringssensor, särskilt konstruerad 
för peugeot (kan lackeras i bilens färg). senso-
rerna monteras i främre och bakre stötfånga-
ren. perfekt vid svåra parkeringar.  

2. dekorlister till handtag
dekorativ list till alla fyra sidordörrar. 

3. impulsstyrd blinkers
med ett lätt vipp på blinkersspaken tänds blin-
kersen 3 gånger och slutar därefter automa-
tiskt. Ökar komforten vid körfältsbyte m.m.  

4. stänkskydd
original stänkskydd speciellt anpassade till 
peugeot partner tepee, skyddar bilens lack 
mot smuts och sten.  

5. instegsskydd
skyddar insteget mot smuts och repor. rost-
fritt stål eller grå.

6. farthållare
hjälper dig att hålla rätt hastighet. förbättrar 
komforten och bränsleförbrukningen.

tillbehörspaket
Din peugeothandlare erbjuder flera 

tillbehörspaket för att passa dina 
behov. se aktuella paket i prislistan.
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7. hållare till gps-system
hållare till navigationssystem, match-
ar interiören perfekt. gör det enkelt att 
alltid ha navigationen i rätt vinkel.   

8. usb-box
ger dig möjlighet att koppla din mp3-
spelare till bilens radiosystem (kompa-
tibel med rd4) och styra den centralt 
eller via fjärrkontrollen i ratten. top-
penljud – som från originalradion – och 
samtidigt kör du säkert utan att ta bort 
ögonen från vägen. usb-boxen instal-
leras diskret i handskfacket. 

9. termo-/kylbox
 praktisk termobox med gott om plats 
för förfriskningar. temperaturen reg-
leras ned till 6° C – eller upp till 65° C. 
ovärderligt på långa resor. 16 liter. 
spänns fast med säkerhetsbältet. finns 
även i 21-litersversion som placeras i 
bagagerummet.

10. Startpaket
ett smart startpaket till den nya bilen, 
eller för att snygga upp din begagna-
de peugeot tepee. paketet innehåller 
skräddarsydda textilmattor till framsä-
tet, bagagerumsmatta, instegsskydd 
och stänkskydd.

11. kupémattor
peugeot har flera skräddarsydda kupé-
mattor till din partner tepee.

3d-mattsats 
formad efter bilens golv. 
sats om 4 st. 

mattsats i gummi
till fram- och baksäte.

mattsats i grå filt
till fram- och baksäte.
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audio-
uppgradering

uppgradering av standardljud 
och handsfreeapparater 
– kontakta din peugeot-

handlare för mer information
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12. bagagerumsmatta i textil
formad efter bagagerumsgolvet.  

13. original solgardiner
 modellanpassade solskydd för montering i sidorutor och 
bakrutor håller solens strålar ute. 

14. bagagerumsmatta med hÖg kant
bagagerumsmatta med höga kanter är praktisk och enkel att 
rengöra.   

15. hundgaller
 effektiv avskärmning mellan kupén och bagageutrymmet, 
så att hunden och annat verkligen stannar kvar där bak. 
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aluminiumfälgar
original aluminiumfälgar från peugeot ger 
din partner tepee ett än mer sportigt och 
elegant utseende. de är designade speci-
ellt för peugeot partner tepee. kontakta 
din peugeothandlare för mer information 
om våra fälgar.

16. inCa 15" 

17. arenal 16" 

18. eveanys 17" 

19. tanaika 17" 

20. däCktryCksensor
med en sensor som känner av däcktrycket 
blir din körning säkrare samtidigt som du 
förbättrar bränsleekonomin om du har rätt 
tryck i däcken. du ser de fyra hjulens däck-
tryck på en display och vet när det är dags 
att fylla på luft. 

GoDa råD!
Väljer du några av våra 
alternativa aluminiumfälgar 
till din  peugeot partner 
tepee, kan vi montera 
sommardäcken som sitter 
på bilens standardfälgar 
på dessa och sedan 
montera vinterdäcken på 
standardfälgarna. praktiskt 
och ekonomiskt!
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21. original lasthållare
original lasthållare för montering av 
takbox, skid-/snowboardhållare eller 
cykelhållare. 

22. takbox/skidbox
när bilen är fulllastad och det behövs 
mer utrymme är en takbox den perfekta 
lösningen. 
storlek  mått i Cm 

280 liter  130x80x22  
340 liter  150x82x34  
370 liter* 225x60x34  
380 liter*  180x82x34  
430 liter*  225x82x34 
* passar till skidor

23. Cykelhållare till  
lasthållare
ta med dig cyklarna på taket. 

24. skidhållare
låsbara skidhållare för fyra par skidor 
alt. två snowboards & två par skidor. 
monteras på lasthållare. art.nr: 9615 15

25. dragkrok
med en dragkrok från peugeot får du 
maximal passform och kvalitet. 

26. invändiga lasthållare
med invändiga lasthållare kan du 
transportera och förvara långa föremål 
inuti bilen. optimal och säker förvaring. 
passar ej till partner med glastak. 

27. lastskydd fÖr   
surfbräda
skyddar surfbrädan m.m. mot repor 
under transport på lasthållare.  .
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bilderna i denna broschyr är internationella och kan avvika i utseende och funktion i förhållande till de 
produkter som säljs hos peugeothandlarna i sverige. 

vi ansvarar inte för om bilen inte är förberedd för montering av utrustningen. vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel samt för slutförsäljning. Juni 2010.

www.peugeot.se
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Varför Välja oriGinaltillbehör? 
skräDDarsyDD DesiGn
tillbehören hos din peugeothandlare har 
antingen utvecklats för just din modell el-
ler handplockats med omsorg. material, 
färger och formgivning är anpassade för 
att följa bilens design.

alltiD höG kValitet
utrustningen håller för att användas i 
vardagen, för att tas av och monteras på 
många gånger.

bättre funktion
all utrustning och alla tillbehör är anpas-
sade för att passa exakt och fungera per-
fekt i just din bil.

Genomtänkt och tryGGare
du får vägledning av din peugeothand-
lare när du ska välja extrautrustning. ut-
rustning som inte är original och som är 
felaktigt ansluten kan lätt leda till dyra 
problem i en modern och tekniskt avan-
cerad bil. samtidigt riskerar du att förlora 

en del av din garanti. sådant är du alltid 
försäkrad mot, när du väljer någon av 
peugeots originaldelar.

höGre bruksVärDe
hur vill du själv ha det? originalutrustning 
och auktoriserad montering gör bilen 
tryggare och attraktivare för eventuella 
köpare, den dag du bestämmer dig för att 
byta bil.

28. reflexväst
reflexvästen gör dig synlig i mörkret redan på minst 160 me-
ters avstånd!  

29. fÖrsta-hJälpen-kudde
en välkommen utrustning om olyckan är framme i bilen, hem-
met, m.m.  

30. varningstriangel & reflexväst
set med reflexväst och varningstriangel. 

31. snÖsoCkor
enkla att montera för ökat grepp i snö. ersätter dock inte snö-
kedjor i svåra situationer.  

32. snÖkedJor
använd snökedjor när det blir extra tufft så ökar du chansen att 
komma fram.  

33. glÖdlampssats h7
innehåller glödlampor och säkringar.  

34. stÖldlarm
styrs med bilens fjärrkontroll.  

35. behåll värmen i vinter
med defa eller Webasto motor- & kupévärmare är din bil alltid 
varm och skön, rutorna isfria och motorn klar för start – hela 
vintern. defa-värmaren kopplas till närmsta eluttag medan 
Webastos värmare drivs med bilens bränsle. kontakta din  
peugeothandlare för mer information.
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