
АКСЕСУАРИ ДО НОВОГО 
PEUGEOT PARTNER TEPEE



 

ЯКІСТЬ 
АКСЕСУАРІВ 
PEUGEOT
Компанія Peugeot піклується про ваш 
комфорт, тому створила для вас широкий 
асортимент аксесуарів. Спроектовані нашими 
стилістами та інженерами оригінальні 
аксесуари моделі Partner Tepee підкреслять 
вашу індивідуальність та якнайкраще підійдуть 
до вашого автомобіля. Запропоновані брендом 
аксесуари були розроблені відповідно до 
суворих критеріїв якості та безпеки, крім того 
компанія Peugeot користується послугами 
найкращих постачальників. Отже, будьте 
певні — після випробування та схвалення 
нашими інженерами всі аксесуари Peugeot 
відповідають найсуворішим стандартам 
надійності та довговічності компанії Peugeot. 
Ознайомтесь у цьому каталозі з оригінальними 
аксесуарами Partner Tepee та гамою аксесуарів 
Peugeot, щоб надати індивідуальності вашому 
автомобілеві при збереженні водночас повної 
безпеки.  

 
Аксесуари, позначені символом , 
мають сертифікат «Оригінальні аксесуари 
Peugeot» та відповідають найсуворішим 
стандартам. 3



 Легкосплавний диск 
Managua 16”

 Легкосплавний диск 
Twenty First 15”

 Легкосплавний диск 
Jet 15”

Захисний ковпак 
Gris Storm

 Легкосплавний диск 
Arenal 16”

 Легкосплавний диск 
Jordan R 17”

Захисний ковпак 
Gris Etincelle

 Набір із накладок на пороги передніх дверей під матову нержавку сталь

 Захисний ковпак «Чорний»  Захисний ковпак «Сірий алюміній»  Насадка важеля перемикання 
передач із чорної шкіри 

та з хромованою вставкою * Диски продаються без гвинтів та заглушок.

ПОДОРОЖУЙТЕ СТИЛЬНО
Збираючись у подорож, потурбуйтесь, щоб ваш новий Partner Tepee мав стильний вигляд. Для цього 
скористайтеся широким асортиментом аксесуарів, спеціально розроблених для того, щоб ваш новий Partner 
Tepee став більш вишуканим. Надайте індивідуальності вигляду вашого Peugeot Partner Tepee за допомогою 
легкосплавних дисків* спокусливого дизайну!
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Висувна передня консоль

 Комплект дефлекторів передніх дверей Пересувна попільничка та прикурювачВішак

  Сонцезахисні віконні шторки для бічних 
розсувних дверей

 Сонцезахисні шторки для 
     заднього бічного скла

  Сонцезахисна шторка для заднього скла

ПРИГОДИ З ВІДЧУТТЯМ 
АБСОЛЮТНОГО КОМФОРТУ
Peugeot пропонує вам гаму аксесуарів, призначених для якнайкращого облаштування салону 
Peugeot Partner Tepee відповідно до ваших потреб у розташуванні та практичності.
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Захисний чохол для внутрішнього паркінгу (розмір 4)

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Захистіть ваш Peugeot Partner Tepee від непередбачуваних випадків завдяки спеціально призначених для 
цього аксесуарів. Так ви зможете зберегти його естетичний вигляд та подовжити строк його служби.

 Захисна накладка на поріг багажника Стильні передні бризковики

 Килимок гумовий для багажника Килимок ворсовий для багажника

 Стильні задні бризковики

Сумка для багажника
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 Набір гумових формованих килимків   Набір гумових килимків

 Набір ворсових формованих килимків

 Чохли текстильні на сидіння

 Чохли на сидіння текстильні, прогумовані поліуретаном

ЗАХИЩЕНИЙ ІНТЕР’ЄР
Чохли на сидіння та килимки неодмінно захистять ваш автомобіль. 
Відкрийте для себе широкий вибір аксесуарів, призначених для вашого Partner Tepee.
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РІШЕННЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

    Поперечні рейлінги на дах 
та поздовжні рейлінги

 Класичні поперечні рейлінги на дах

 Фаркоп із С-подібним шарніром

 Фаркоп, що демонтується 
    без інструментів

 Кріплення для велосипеда  
     на фаркопі

Тверді та м’які багажники на дах

Кріплення для лиж

 Набір внутрішніх рейлінгів на дах

Велобагажник на дах

 Рейлінги на дах поздовжні

Ваш Peugeot Partner Tepee знає, як під час відпочинку та пригод пристосуватися до ваших 
побажань! Відкрийте для себе аксесуари для перевезення багажу на даху чи на фаркопі для 
збільшення вантажності вашого автомобіля.
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 Задні та передні звукові 
датчики системи допомоги 
під час паркування

 Система охоронної 
сигналізації

 Набір протитуманних фар

Клітка для перевезення тварин

Ніж для розрізання пасків безпеки 
з молотком (на брелоку) для розбивання скла.
Полегшує вихід з автомобіля у разі аварії

Дзеркало заднього виду пересувне

Дитяче автокрісло Romer baby-safe + 
та кріплення Isofix, вікова група: 0+

Решітка для перевезення собак Чохол для багажника

Дитяче автокрісло Kiddy Comfort Pro, 
вікова група: 2, 3

Ланцюги протиковзання / 
протибуксирувальні чохли 

Світловідбивний жилет, 
знак аварійної зупинки

 Секретні колісні болти

1

1

1

2

2

3

3

ПОДОРОЖУЙТЕ У ПОВНІЙ БЕЗПЕЦІ!
Перш ніж вирушити в дорогу, будьте передбачливими. Peugeot дбає про 
всіх пасажирів на борту вашого нового Partner Tepee та пропонує вам 
повний асортимент обладнання для гарантування безпеки. Покращте 
захист вашого Peugeot від ризиків крадіжок чи інших втручань.
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Інформація та ілюстрації цього каталогу ґрунтуються на технічних характеристиках, наявних на момент його 
видання. У ньому представлено як серійне, так і виконане на замовлення обладнання. Відповідно до прийнятої
в компанії Peugeot політики постійного вдосконалення продукції, що випускається, технічні характеристики, 
комплектація обладнання, кольори та оздоблювальні матеріали можуть бути змінені в будь-який момент
без попереднього оголошення. Компанія Peugeot не може гарантувати точного відтворення колористики
на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру. Цей каталог містить тільки довідкову інформацію і не може 
розглядатися як документ, на основі якого здійснюється продаж автомобіля. При купівлі автомобіля всю
необхідну інформацію Вам надасть дилер.
Повне та часткове відтворення матеріалів цього каталогу заборонене без письмового дозволу компанії Peugeot.

www.peugeot.ua

Печатка дилера




