
PRÍSLUŠENSTVO NOVÝ PEUGEOT BOXER
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PRISPÔSOBTE VÁŠ NOVÝ 
PEUGEOT BOXER VAŠIM 
POTREBÁM

Pretože nový PEUGEOT Boxer je navrhnutý tak, aby sa adaptoval na každé povolanie, 

PEUGEOT vám ponúka širokú škálu doplnkov vytvorených špeciálne pre vašu profesiu.

Sú vyrobené podľa prísnych štandardov kvality PEUGEOT a perfektne ladia s interiérom 

ako aj s vonkajšími líniami vozidla.

Zoznámte sa s nimi prostredníctvom tohto katalógu. Vytvoria z Vášho nového vozidla 

PEUGEOT Boxer vozidlo, ktoré Vám bude pomáhať pri vykonávaní Vašich každodenných 

profesionálnych aktivít a zabezpečia mu bezpečnosť a dlhú životnosť. 
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OPTIMALIZUJTE NA MAXIMUM
VAŠE PREPRAVNÉ KAPACITY

Váš nový PEUGEOT Boxer Vám poskytne riešenie na každú Vašu 

požiadavku a potrebu. Zabezpečí pre Vás čo najväčší možný nákladný 

priestor a žiadny centimeter nezostane nevyužitý.

Využite ponuku príslušenstva PEUGEOT, ktoré Vám umožní jednoduchú 

prepravu tovaru a materiálu pomocou doplnkov ako sú: strešné 

záhradky, nakladací valček či strešný rebrík.

Strešná záhradka – oceľ
Je vytvorená z oceľových tyčí, inštaluje sa na strechu 

vozidla bez vŕtania. Maximálna povolená prepravná 

kapacita je 86 kg pre verziu L1H1. Dodáva sa s rebríkom, 

nakladacím valčekom, protihlukovým defl ektorom

a nášľapnou doskou. Informujte sa vo Vašom 

autorizovanom servise Peugeot.
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Vnútorná ochrana interiéru vozidla - polypropylén alebo drevo 
Tieto modulovateľné súpravy, ktoré sa skladajú z ochranných bokov a protišmykovej podlahy 

Vám umožnia dokonale prispôsobiť Vaše vozidlo Vašim profesionálnym aktivitám.

Modely sú zobrazené s protišmykovou podlahou. Model vľavo je zobrazený s oddeľovacou 

prepážkou z ABS. Informujte sa o možnostiach vo vašom autorizovanom servise Peugeot.

Rebrík 
Rebrík z ľahkej zliatiny umožňuje ľahký 

prístup na strešnú záhradku.

Priečne strešné nosiče
Súprava 3 priečnych tyčí s hliníkovou úpravou. 

Pripevňujú sa prichytením na kotevné body na 

streche vozidla. Maximálne povolené zaťaženie

do 100kg, rozložené na všetky 3 tyče. Disponibilné 

výhradne pre verziu L1H1.
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PREPRAVUJTE BEZPEČNE
Každé povolanie má svoje obmedzenia, ktoré niekedy spočívajú v potrebe prepravy väčšieho nákladu alebo 

nákladu veľkého objemu. Uvoľnite priestor za Vašim úžitkovým vozidlom a prepravte bezpečne dlhý materiál, 

skladové zásoby, náradie, a to všetko vďaka funkčným doplnkom.

Ťažné zariadenie
Vybavte Váš nový PEUGEOT Boxer ťažným zariadením. K ťažnému zariadeniu je nutné 

doobjednať aj doplnkové elektrické zväzky rovnako ako aj ťažnú guľu alebo hák (ťažnú spojku). 

Ďalšie informácie týkajúce sa maximálneho zaťaženia konzultujte v príručke užívateľa

k Vášmu vozidlu alebo vo Vašom autorizovanom servise PEUGEOT.
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POMOC PRI RIADENÍ
Váš nový PEUGEOT Boxer môžete tiež vybaviť 

množstvom príslušenstva, ktoré Vám bude asistovať

a pomáhať pri jeho riadení.

Už viac nestratíte čas hľadaním cesty, budete 

upozornení o dopravných uzávierkach a tým sa 

stanete efektívnejší vo Vašej práci.

Zadný parkovací asistent
Za pomoci senzorov integrovaných

na zadnom nárazníku detekuje  väčšinu prekážok, 

ktoré by mohli byť vozidlom znehodnotené.



Parkovacia kamera s obrazovkou v interiéri
Toto príslušenstvo Vám umožní pohodlné

manévrovanie s Vaším vozidlom podľa Vašich potrieb.



Váš nový PEUGEOT Boxer ochráni svojich pasažierov ako aj prepravovaný tovar.

Vďaka viacerým doplnkom tak môžete zostať v pokoji, keď práve nie ste vo vozidle

a zostáváte mobilní za každých okolností.

BEZPEČNOSŤ AKO PRIORITA

Bezpečnostný alarm
Tento alarm na originálne diaľkové ovládanie prispieva k ochrane Vášho 

nového PEUGEOT Boxer pred prípadným vlámaním či krádežou.
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2
Snehové reťaze
Informujte sa vo Vašom autorizovanom servise 

PEUGEOT ohľadom odporučených rozmerov 

snehových reťazí pre Vaše vozidlo.

3
Elektronický alkoholtester

4
Ochranná mriežka 

1
Mechanické zabezpečenie
Construct

1 2 4

3
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CHRÁŇTE TO, ČO JE VÁM DRAHÉ
Stačí jeden alebo dva doplnky na to, aby ste ukázali akú starostlivosť venujete Vaším veciam 

a teda aj aká je kvalita Vašich služieb. Váš nový PEUGEOT Boxer je viac ako iba prepravný 

prostriedok,  je tiež obrazom Vašej profesionality.

1 a 2
Koberčeky
Chránia dlhodobo interiér vozidla.

Sú disponibilné v rôznych prevedeniach 

textilných či gumových, tak aby ste si mohli 

vybrať. Pre presné umiestnenie je koberček 

na strane vodiča vybavený špeciálnym 

úchytom, ktorým sa pripevní o fi xačný bod 

umiestnený na podlahe.

5
Poťahy sedadiel - koženka alebo látka
Tieto poťahy boli navrhnuté presne

na mieru, aby ochránili sedadlá Vášho 

vozidla. Sú kompatibilné s bočnými 

airbagmi podľa modelu. Informujte

sa vo svojom servise.4
Produkty Technature
Udržujte si svoje vozidlo a zároveň chráňte 

životné prostredie.

3
Defl ektory dverí
Umožňujú prirodzené vetranie interiéru

vozidla.

3 4 5

1 2
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TECHNOLÓGIA NA VRCHOLE
Nový PEUGEOT Boxer je predurčený pre moderné a funkčné vybavenie.

Jeho ergonomický interiér uľahčuje jeho používanie, s cieľom zabezpečiť Vám

jedinečný zážitok pri riadení.

Čiastočne integrované navigačné systémy
Využívajte výhody pevnej inštalácie spolu s výhodami voľnosti prenosných navigácií. 

Pripevnenie, ktoré naozaj drží, aby ste sa vždy pohodlne a v bezpečí dostali do cieľa.
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Osviežovač vzduchu
Prenosný osviežovač vzduchu vám vďaka širokej škále rôznych vôní 

umožní zachovať príjemný svieži vzduch v interiéri Vášho vozidla za 

každých okolností.

Súprava pre fajčiarov
Táto súprava pozostáva z popolníka a zo zapaľovača.
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TECHNOLÓGIA NA VRCHOLE



Držiak mobilného telefónu / Smartphone
Držiak mobilných telefónov Tetrax Xway, 

perfektný doplnok ako zostať v spojení.

Protišmykový držiak
Pripevnite na správne miesto všetko, čo 

potrebujete mať po ruke.

Zásuvka 230V 
Pomocou tohto príslušenstva budete mať 

elektrický prúd v každej situácii.

Izotermický modul 24 litrov
A môžete prepravovať nápoje a drobné 

občerstvenie vo vhodnej teplote.



PREHĽAD REFERENCIÍ
V tejto tabuľke nájdete prehľad referenčných čísiel dostupných doplnkov. Dodatočné informácie získate u svojho autorizovaného predajcu 

PEUGEOT alebo na stránke www.peugeot.sk. V súlade s neustálym vývojom svojich výrobkov si spoločnosť Peugeot Slovakia, s.r.o., 

vyhradzuje právo zmeny technických a produktových informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

OCHRANA
Kategória Popis Referencia Strana

Vonkajšia 

ochrana 

Sada ochranných mriežok dverí x 9457 38

11

Zásterky Sada predných zásterok

Sada zadných zásterok

x

x

9603 S4

9603 S5
12

Koberčeky Textilné koberčeky

Gumené koberčeky

x

x

16103068 80

9663 30

13
Poťahy Poťahy sedadiel v koženke

Poťahy sedadiel v látke

x

x

16087232 80

*

Produkty na 

údržbu

Kufrík so vzorkou výrobkov Technature x 16095274 80

Korekčné 

nálepky

Ponuka korekčných nálepiek Stickerfi x *

KOMFORT
Kategória Popis Referencia Strana

Vône Prenosný osviežovač vzduchu

Náhradná náplne do osviežovača vzduchu

x 16076729 80

*
15

Pohodlie v 

interiéri

Ponuka izotermických modulov

Popolník

Zapaľovač

Protišmyková podložka

x

x

x

x

*

16072018 80

8227 70

16111380 80 

17

15

17

Vzduchové 

defl ektory

Defl ektory predných dverí x 9421 C5 13

PREPRAVA
Kategória Popis Referencia Strana

Vybavenie 

interiéru

Protišmyková podlaha z polypropylénu – L1

Protišmyková podlaha z polypropylénu – L2

Súprava vnútorných ochranných prvkov z polypropylénu – L1H1

Súprava vnútorných ochranných prvkov z polypropylénu – L1H2

Súprava vnútorných ochranných prvkov z polypropylénu – L2H1

Súprava vnútorných ochranných prvkov z polypropylénu – L2H2

x

16090073 80

16090075 80

16090074 80

16090094 80

16090076 80

16090077 80

5

PREPRAVA
Kategória Popis Referencia Strana

Vybavenie 

interiéru

Ochrana podbehu kolesa z polypropylénu – L1

Ochrana podbehu kolesa z polypropylénu – L2

16104629 80

16104630 80 5

Nosiče Strešná záhradka (bez rebríku) – L1H1

Strešná záhradka (bez rebríku) – L1H2

Strešná záhradka (bez rebríku) – L2H1

Strešná záhradka (bez rebríku) – L2H2

Strešná záhradka (bez rebríku) – L3H2

Rebrík pre strešnú záhradku (hliník) – H1

Rebrík pre strešnú záhradku (hliník) – H2

Sada 3 strešných tyčí (hliník)

1 priečna strešná tyč (hliník)

x

16100400 80

16100401 80

16100402 80

16100403 80

16100404 80

16100405 80

16100406 80

9416 A9

9416 AA

4

5

Ťažné 

zariadenia

Elektroinštalácia 7/13 pólov

Elektroinštalácia 13 pólov

Elektroinštalácia 7+7 pólov s detekciou vypálených žiaroviek

Hák pre ťažné zariadenie kombinované s guľou

Hák pre ťažné zariadenie na telo gule

Spojovacia guľa monoblok

Ťažné zariadenie bez spojovacej gule fugon

Hák pre ťažné zariadenie na telese spojovacej gule

7/13 pólová zástrčka pre ťažné zariadenie

13-pólová zástrčka pre ťažné zariadenie

13-pólová zásuvka pre ťažné zariadenie

7-pólová zásuvka s mikrospínačom pre ťažné zariadenie

Ťažné zariadenie bez spojovacej gule Šasi/Valník

x

x

x

x

x

16082171 80

16082176 80

16082177 80

9627 CK

9627 CL

9627 G1

9627 QE

9627 Y2

9427 C1

9688 E7

9688 J6

9688 P6

9427 CC

6

7
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MULTIMÉDIA
Kategória Popis Referencia Strana

Navigácie Ponuka navigačných systémov

Head-up displej (zobrazenie rýchlosti)

Držiak čiastočne integrovanej navigácie x

*

16064750 80

16074035 80
14

Zvuk Ponuka autorádií *

Telefonovanie Univerzálny držiak s magnetickým klipom TETRAX XWAY

Univerzálny držiak s magnetickým klipom TETRAX GEO

Klip držiaka s logom Peugeot pre mobilné telefóny

Ponuka „hands free“ súprav

Ponuka nabíjačiek telefónov

Zásuvka 230V-USB

x

x

16085787 80 

16085788 80

16085785 80

*

*

16097094 80 17

Video Multi zásuvka do zapaľovača + USB 16100007 80

BEZPEČNOSŤ
Kategória Popis Referencia Strana

Aktívna 

bezpečnosť

Zadný parkovací asistent

Ukazovateľ LED pre parkovací asistent

Parkovacia kamera

Displej 3,5“ pre parkovaciu kameru

x

x

x

16102788 80

16102790 80

16109836 80

16109835 80

8

9

Pasívna 

bezpečnosť 

vozidla

Bezpečnostné fólie na zadné okná

Bezpečnostný alarm

Modul proti zdvihnutiu

Vysokofrekvenčný objemový detektor

Bezpečnostné skrutky pre oceľové a hliníkové disky

x

9657 30

16080499 80

9671 6P

9671 8F

9607 Q6

10

Bezpečnosť 

pasažiera

Elektronicky alkohol tester

Nástroj pre prerezanie bezpečnostného pásu/rozbitie skla

x 16098384 80

16102204 80

11

Zimná

výbava

Snehové reťaze

Protišmykové návleky (2ks)

x *

*
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* Informujte sa vo Vašom autorizovanom servise Peugeot.
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www.peugeot.sk

Pečiatka koncesionára
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