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РЕКОМЕНДУЄ



АКСЕСУАРИ 

НОВИЙ PEUGEOT RIFTER 



А КС ЕС УА Р И

PEUGEOT розширює кордони дизайну, розробляючи 

широкий асортимент аксесуарів, чудово адаптованих до 

вашого автомобіля. Наші стилісти та інженери об'єднали свій 

досвід та уміння задля створення оригінальних аксесуарів 

PEUGEOT, які забезпечують безкомпромісну естетику та 

неперевершену безпеку. Це висококласне обладнання 

доповнюється широким асортиментом ретельно відібраних 

аксесуарів від найкращих постачальників, що надає 

можливість безкінечно удосконалювати ваш новий PEUGEOT 

Rifter. Усі оригінальні аксесуари PEUGEOT відповідають 

найвимогливішим нормам та перевірені нашими 

спеціалістами щодо їх надійності та довговічності. Вони 

надають вам повну свободу дій для впевненого вираження 

свого власного стилю.



3

З М І С Т

04 ЗАХИСТ
08 РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ
12 КОМФОРТ
16 СТИЛЬ
18 БЕЗПЕКА
22 МУЛЬТИМЕДІА



4

1. Комплект килимків у салон

2. Захисний чохол

3. Комплект ворсових килимків 3Д

4. Комплект гумових килимків

1

З А Х И С Т

Новий PEUGEOT Rifter можна доукомплектувати високоякісними 

аксесуарами для ідеального захисту. Відкрийте для себе 

обладнання PEUGEOT, яке допоможе захистити ваш автомобіль 

як всередині, так і зовні. Оптимальний захист та гарантія 

збереження первинної краси автомобіля.
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Килимки в салон
Ці килимки спроектовані таким 
чином, щоб відповідати формам 

вашого автомобіля. Килимок водія 
кріпиться до підлоги за допомогою 

спеціальних фіксаторів, що не 
дозволяють килимку ковзатися. 

Килимки доступні в різноманітних 
форматах та матеріалах для 

забезпечення гармонійного 
поєднання з інтер’єром вашого 

автомобіля.
3
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1. Чохли на сидіння

2. Комплект із 2 бризковиків

3. Захисні накладки на бампер (прозорі)

4. Бокові захисні накладки (прозорі)

З А Х И С Т

Ці аксесуари природно поєднуються з дизайном вашого автомобіля, 

оскільки були спеціально розроблені для захисту вашого нового 

PEUGEOT Rifter. 
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Рейлінги на дах 
Універсальні та прості в монтажі, вони дозволяють легко транспортувати 

різноманітне обладнання, наприклад багажні бокси, кріплення для 
перевезення велосипедів або лиж тощо. Ідеально адаптовані до розмірів 

та стилю кожного автомобіля, рейлінги були створені таким чином, щоб 
уникнути подряпин кузова при їх встановленні.

2
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1. Багажний бокс довгий (420 літрів)

2. Поперечні штанги даху

3. Кріплення для перевезення лиж

4. Кріплення для перевезення велосипеда

5. Кріплення для перевезення велосипедів на зчіпному пристрої 
(для 2 велосипедів)

5
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Ваші мрії про подорожі не матимуть меж завдяки надійним 

рейлінгам на дах до вашого нового PEUGEOT Rifter, що пройшли 

випробування City Crash Test. Рейлінги ідеально підходять для 

збільшення транспортної спроможності автомобіля, зберігаючи 

при цьому стовідсоткову безпеку та надійність. Рейлінги 

встановлюються без спеціального інструменту і можуть перевозити 

вантажі масою до 80 кг. Просто оберіть аксесуари, які будуть 

супроводжувати вас скрізь, незалежно від напрямку. 

Ви маєте у своєму розпорядженні все для реалізації ваших бажань!

Р І Ш Е Н Н Я  Щ О Д О 
Т Р А Н С П О Р Т У В А Н Н Я
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Р І Ш Е Н Н Я  Щ О Д О 
Т Р А Н С П О Р Т У В А Н Н Я

Використовуйте аксесуари для оптимізації багажного відділення вашого нового 
PEUGEOT Rifter та легко транспортуйте навіть найбільш крихкі вантажі. Ці зручні 
та практичні аксесуари захистять інтер'єр автомобіля та полегшать ваше життя, 
дозволяючи вам повноцінно насолоджуватися подорожжю.

1. Сітка для високих вантажів
    Залежно від комплектації автомобіля

2. Зчіпний пристрій

3. Зчіпний пристрій, що демонтується без інструменту

4. Сітка для фіксації вантажів

5. Піддон багажника

6. Вкладки багажника
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Сонцезахисні шторки
Ці шторки чудово інтегруються у стиль інтер'єру вашого нового

PEUGEOT Rifter. Сонцезахисні шторки є дуже простими у використанні 
і, що головне, вони ефективно захищають ваших пасажирів від сонячних 

променів. Крім того, вони допомагають зберігати комфортну температуру 
в салоні автомобіля, створюючи рятівну тінь у спекотну погоду.
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1. Комплект бічних сонцезахисних шторок та шторок боковин для автомобіля L1

2. Комплект із 2 повітряних дефлекторів

3. Сонцезахисна шторка заднього скла

4. Комплект бічних сонцезахисних шторок 
Залежно від комплектації автомобіля

5. Вішалка на підголівник, практична та проста у використанні

6. Екран 3.5" для камери заднього огляду

Зробіть свій новий PEUGEOT Rifter ще більш практичним, 

використовуючи аксесуари, які підвищать ваш особистий комфорт 

та комфорт вашої сім'ї. Широкий асортимент обладнання допоможе 

вам здійснювати подорожі за найкращих умов.

К О М Ф О Р Т
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1. Ізотермічний модуль
    21 літр /12 V - 24 V - 230 V 

2. Килимок, що не ковзається

3. Підлокітник переднього сидіння 

4. Попільничка

5. Переносна LED-лампа для читання

6. Ароматизатор

К О М Ф О Р Т

Відкрийте для себе всі оригінальні аксесуари PEUGEOT для інтер'єру, 
адаптовані до ваших потреб та потреб ваших пасажирів.
Починаючи від зберігання і закінчуючи мультимедіа та ергономікою — 
ми подумали про все, що стосується вашого комфорту в салоні автомобіля.



Підлокітник
Цей аксесуар використовується у якості додаткового місця для зберігання 

дрібниць. Він може бути встановлений у транспортному засобі, 
який початково не був оснащений підлокітником або може замінити 

штатний підлокітник.
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1. Комплект накладок на педалі, алюміній  

2. Комплект із 4 декоративних ковпачків для легкосплавних дисків ARCTIC WHITE

3. Комплект із 4 декоративних ковпачків для легкосплавних дисків S Line

4. Комплект із 4 декоративних ковпачків для легкосплавних дисків ANTHRA GREY

5. Комплект із 4 декоративних ковпачків для легкосплавних дисків BLACK

6. Важіль перемикання передач для 6-ступінчатої МКПП, матовий хром

7. Важіль перемикання передач для 5-ступінчатої МКПП, чорна шкіра та алюміній

8. Важіль перемикання передач для 5-ступінчатої МКПП, шкіра та чорний хром

9. Комплект із 2 накладок на пороги дверей, нержавіюча сталь 

10. Комплект із 2 накладок на пороги дверей 

Кожний аксесуар робить ваш новий PEUGEOT Rifter ще більш 

унікальним. Доповніть дизайн автомобіля завершальним штрихом.

Виберіть один із численних варіантів для персоналізації стилю 

нового PEUGEOT Rifter. Будьте готові пишатися водінням 

за кермом вашого нового PEUGEOT Rifter.

С Т И Л Ь
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9

17



3

2

1. Чохли проти ковзання

2. Ланцюги для пересування по снігу

3. Протиугінні болти для легкосплавних дисків, 17 мм

4. Система допомоги при паркуванні + протиугінна сигналізація

Підвищуйте безпеку вашого нового PEUGEOT Rifter.

Ви можете обладнати свій новий PEUGEOT Rifter найбільш 

ефективними аксесуарами для гарантування безпеки на найвищому 

рівні. Це обладнання дозволяє подорожувати з упевненістю 

та насолоджуватися автомобілем на повну потужність.

Б Е З П Е К А

1
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Система допомоги при 
паркуванні

Система допомоги при паркуванні 
допоможе захистити бампер 

PEUGEOT Rifter від подряпин та 
ударів. Ці приховані датчики 

ідеально поєднуються з дизайном 
автомобіля та надають вам 

звукове попередження при 
наближенні до перешкоди.

Протиугінна сигналізація гарантує 
додатковий рівень захисту для 

забезпечення вашого спокою.
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Дитячі автокрісла 
Стандартні кріплення 

забезпечують легке 
встановлення автокрісел.

Крісла відрізняються 
підвищеною безпекою 

завдяки більш високим 
боковим елементам. 

Всі дитячі автокрісла 
перевіряються в 

статичних та динамічних 
умовах (Crash Tests).

1
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Ваш новий PEUGEOT Rifter пропонує вам виняткове рішення для 
поєднання комфорту та безпеки. Ваш автомобіль захищає вас 

та вашу родину під час руху. Подорожуйте безтурботно завдяки 
обладнанню, розробленому спеціально для вашого 

нового PEUGEOT Rifter.

Б Е З П Е К А

1. Дитяче автокрісло 

2. Решітка для перевезення домашніх тварин  
Залежно від комплектації автомобіля

3. Аварійний комплект

4. Вогнегасник

5. Пристрій для блокування керма
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1. Система навігації з камерою заднього огляду

2. Навігатор
    Локальний постачальник

3. Відеореєстратор

4. Кріплення для мультимедійних пристроїв

Відкрийте для себе широкий асортимент аксесуарів, призначених 

для того, щоб зробити вашу подорож ще більш приємною. 

Все було продумано для того, щоб ваша подорож пройшла 

бездоганно. Кріплення для мультимедійного пристрою, 

відеореєстратори та багато іншого — різноманітні аксесуари, 

які оптимізують життя на борту вашого нового PEUGEOT Rifter.

М У Л Ь Т И М Е Д І А
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Кріплення для мультимедійних пристроїв
Запропоноване кріплення для мультимедійних пристроїв можна 

обертати на 360°. Кріплення легко встановлюється на підголівник —
це ідеальне рішення для розваг ваших пасажирів.
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Ваш новий PEUGEOT Rifter об'єднує в собі мобільність 
та можливість залишатися на зв’язку. Не гайте час за кермом — 

зарядіть всі ваші електронні пристрої за допомогою USB-роз'єму, 
безпровідного або універсального зарядного пристрою.

Практичні аксесуари для того, щоб завжди залишатися на зв’язку.

М У Л Ь Т И М Е Д І А

1. Безпровідний зарядний пристрій для смартфона

2. Розетка 230V + USB Carwatt

3. Універсальне кріплення для смартфона

4. Універсальний зарядний пристрій для мобільного телефону  

4
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