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ACCESSOIRES
De originele accessoires van PEUGEOT zijn even
robuust als mooi om te zien en ontworpen om je te
helpen voor jouw Rifter of nieuwe e-Rifter te zorgen en
deze aan jouw wensen of behoeften aan te passen.
Zij bieden je duurzame oplossingen om het
comfort van jouw trajecten te verhogen, het
vergemakkelijken voor het transporteren van
allerhande voorwerpen en jouw veiligheid te verhogen.
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ORIGINELE
ONDERDELEN

Voor zorgeloze reizen worden de originele PEUGEOT
accessoires, die strikt voldoen aan de meest veeleisende
kwaliteitsnormen, door onze teams gevalideerd op hun
betrouwbaarheid en duurzaamheid.
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COMFORT
EN VEILIGHEID
Van de kleinste reis tot de grootste trip, jouw
reisomstandigheden worden vergemakkelijkt
door deze praktische en esthetische
accessoires, met gegarandeerde stevigheid.
Ontworpen om je leven te vereenvoudigen
ze passen perfect in het interieur van jouw
PEUGEOT Rifter of nieuwe e-Rifter.
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1. Set zijzonwering voor getinte ramen en kwart ramen
2. Achterruit zonwering
3. Isothermische module (21 liter)
4. Armsteun op voorstoel
5. Hanger aan hoofdsteun
6. Assortiment kinderzitjes
7. Assortiment kruisvormige sneeuwkettingen
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TRANSPORTOPLOSSINGEN
Het grote transportpotentieel is een van de onbetwistbare troeven van
de PEUGEOT Rifter en om dat ten volle te benutten, bieden we een reeks
laadhulpmiddelen voor binnen en buiten. Al deze accessoires zijn getest
en geverifieerd en zijn goedgekeurd volgens de huidige Europese normen.

1. Zachte kofferbak
2. Bevestigingsnet voor hoge ladingen
3. Koffernet
4. Kofferbak wiggen
5. Trekhaak met demonteerbaar kogelgewricht zonder gereedschap (RDSO)
6. Fietsdrager op trekhaak
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ELEKTRISCH
4

TRANSPORTOPLOSSINGEN
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Deze duurzame en betrouwbare elektrische oplaadapparatuur voor je nieuwe PEUGEOT
e-Rifter voldoet aan alle huidige veiligheidsnormen. Je kan met een gerust gemoed
vertrekken, want hij past zich aan aan de verschillende bestaande laadconfiguraties.

1. Lange dakkoffer (420 liter)
2. Dakdwarsbalken op langsliggers

1. 7m modus 3 oplaadkabel

3. Dakrails

2. Tas voor oplaadkabel

4. Skidragers op dakrails

3. Laadstation

5. Fietsendrager op dakrails
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BESCHERMING
Een breed gamma accessoires helpt je om
de oppervlakken van jouw wagen schoon
en duurzaam te houden, of ze nu worden
blootgesteld aan vuil, wrijving of spatten.
Ze zijn robuust en decoratief en bieden een
duurzame bescherming voor het interieur en
de carrosserie van je PEUGEOT Rifter.
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1. Beschermhoes voor overdekt parkeren
2. Hondenrek

Afhankelijk van voertuigoptie
3. Tapijtset
4. 3D Tapijtset
5. Set van rubberen matten
6. Set van 2 spatlappen achter
7. Stoffen stoelhoezen
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