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Expert Příslušenství

Váš vůz Expert - vašim aktivitám na míru!
Exteriér
Potřebujete vy i vaši zákazníci stále více možností, jak zvýšit přepravní kapacitu?
Nový Peugeot Expert nabízí kompletní řadu nosičů a závěsných zařízení, která
vám umožní uspokojit tyto zvyšující se nároky.

Střešní nosič – paleta
Nosič je opatřen tyčemi pro zadržení pohyblivého nákladu a lze na něj připevnit i nakládací válec pro snadnou
nakládku dlouhých předmětů. Existuje ve 3 variantách (nízký/krátký, nízký/dlouhý a vysoký/dlouhý) a maximální možné
zatížení je 170 kg.

Střešní nosiče
Samostatné tyče se montují v sadě po dvou nebo třech. Maximální možné zatížení je 100 kg. Nosiče nejsou
k dispozici pro zvýšenou verzi.

Stylové/standardní zástěrky
Zástěrky pro přední i zadní kola, které chrání
podvozek a spodní část karoserie, jsou dodávány
nelakované.

Závěsná zařízení
Zařízení jsou určena pro všechny verze i typy
odpružení a mohou být kombinována se stupátkem.
K dispozici jsou typy monoblok, uchycení s hákem,
koulí nebo kombinace. Svazek s vývody 7/13 není
součástí zařízení a je dodáván zvlášť.

Žebřík
Aby byla zachována požadovaná tuhost karoserie
krátké verze, musí být žebřík s černou epoxidovou
povrchovou úpravou umístěn na levé straně. Je
navržen tak, aby nezakrýval SPZ. U zvýšené verze je
žebřík zavěšen na pravé straně.

Interiér
Komfort a adaptabilita… klíčová slova
charakterizující interiér nového modelu Expert.

Potahy sedadel
Potahy se systémem rychlé instalace „easy clip“ jsou
v nabídce pro sedadla bez bočních airbagů: sedadlo
řidiče, dvoumístné sedadlo spolujezdce, samostatné
sedadlo spolujezdce. Postranice sedadel jsou
potaženy koženkou TEP.

Vnitřní přepravní „tunel“
Tento vynalézavě přizpůsobený prostor má nosnost až 25 kg a je určen k přepravě dlouhých lehkých předmětů
(2,30 m u verze L1 a 2,60 m u verze L2).

Koberečky
Personalizované koberečky s logem „Expert“ jsou
k dispozici v textilním i gumovém provedení pro verze
Furgon i Combi.

Zesílená ochrana nákladového prostoru
Mřížky z ocelového plechu v zadních oknech nelze
objednat pro verze vybavené zadním stěračem.

Plastové zásobníky
Praktická sada 24 zásobníků různých velikostí se instaluje velmi snadno.
K dispozici máte přehledně uspořádaný prostor.

Bezpečnost
Bezpečnostní příslušenství ochrání vás i váš
vůz Expert.

Sněhové řetězy
Sněhové řetězy jsou nezbytnou součástí výbavy pro
bezpečnou jízdu po zasněžených silnicích.

Dětské sedačky s tříbodovými úchyty Isofix
Sedačky kompatibilní se systémem Isofix zaručují
bezpečnou přepravu těch nejmenších pasažérů. Jejich
instalace je rychlá a snadná.

Alarm
Můžete být klidní, ochranu vašeho vozu Expert zajišťuje
bezpečnostní alarm s radiovým dálkovým ovládáním.

Sada předních mlhových světlometů
Sada se skládá ze 2 světlometů s držákem a doplňuje
standardní osvětlení vozidel, které nejsou mlhovými
světlomety vybaveny z výroby.

Mechanická ochrana
Tzv. botička poskytuje dvojí typ ochrany - blokuje
kolo a současně chrání šrouby kola proti
odmontování. Je opatřena bezpečnostním zámkem.

Technologie
Vůz Expert vám nabízí moderní technologickou výbavu, se kterou
bude vaše jízda jistější, klidnější a příjemnější.

Parkovací asistent
Systém detektorů v zadním nárazníku monitoruje
prostor za zádí vozu a upozorní vás zvukovým
signálem na přítomnost překážky v blízkosti vozidla.

Hands free sada Bluetooth®
Telefonní hovory můžete vyřizovat s rukama na volantu
a mobilním telefonem v kapse.

Izotermický box
Umožňuje uchovávat v chladu potraviny a nápoje.
Pracuje v režimu chlazení a ohřevu, teplotní rozmezí
je od – 15° do + 55° vzhledem k okolní teplotě.
Upevňuje se bezpečnostním pásem na přední nebo
zadní prostřední sedadlo.
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Popis
Střešní nosiče
Střešní nosič – paleta, nízký/krátký
Střešní nosič – paleta, nízký/dlouhý
Střešní nosič – paleta, vysoký/dlouhý
Nakládací válec
Nášlapná deska krátká
Nášlapná deska dlouhá
Závěsné zařízení
Svazek s vývody 7/13
Stupátko
Žebřík krátký
Žebřík vysoký
Stylové zástěrky přední
Stylové zástěrky zadní
Standardní zástěrky přední
Standardní zástěrky zadní
Textilní kobereček vpředu, užitková verze
Textilní kobereček vpředu, verze Combi Loisir, Business
Textilní kobereček vpředu, verze Combi Confort
Textilní kobereček 2/3, verze Combi
Gumový kobereček vpředu, užitková verze
Potah – sedadlo řidiče bez bočního airbagu
Potahy – 2místné sedadlo spolujezdce
Potah – sedadlo spolujezdce bez bočního airbagu
Ochranná mřížka, dvoukřídlé zadní dveře H1/H2
Sada úchytů Rack, plast
Vnitřní tunel, délka L1
Vnitřní tunel, délka L2
Chrániče prahů PVC
Sada předních mlhových světlometů
Svazky předních mlhových světlometů
Bezpečnostní alarm
Parkovací asistent
Závěsné zařízení – závěs + koule
Závěsné zařízení – závěs
Závěsné zařízení – závěs kombinace
Závěsné zařízení monoblok
Mechanická ochrana
Dětská sedačka ISOFIX s 3bodovým uchycením
Hands free sada
Izotermický box
Sněhové řetězy (rozměr pneumatik 215/65 R15)
Sněhové řetězy (rozměr pneumatik 215/60 R16)

Reference
9616 V1
9616 T6
9616 T7
9616 T8
9616 V5
9616 V2
9616 V3
9627 LE
9688 Y3
9627 LF
9616 T9
9616 V0
9603 Q0
9603 Q1
9603 Q2
9603 Q3
9663 22
9663 40
9663 23
9663 24
9663 20
9669 S5
9669 S6
9669 T2
9645 61
9645 62
9645 58
9645 63
9623 A3
9682 R2
9682 R5
9671 9Y
9690 04
9627 Y2
9627 CL
9627 CK
9627 G1
9671 6G
9448 15
9701 AJ
9456 03
9610 A8
9610 A9

Informace a obrazové dokumentace použité v tomto katalogu vycházejí z technických parametrů
známých v době tisku dokumentu. V souladu s neustálým vývojem svých výrobků si společnost
PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. vyhrazuje právo změny technických a produktových informací bez
předchozího upozornění. Odstíny uvedené v tomto katalogu mohou být díky reprodukci odlišné od
skutečných barev a potahů. Katalog má pouze informativní charakter, není smluvním dokumentem.
Další upřesnění a dodatečné informace žádejte u svého obchodního zástupce značky Peugeot. Katalog
ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného souhlasu společnosti Automobiles Peugeot.

www.peugeot.cz
Infolinka  800 760 760

P E U G E OT. J Í Z DA VA Š E H O Ž I V OTA .
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