
 ACCESSOIRES NIEUWE PEUGEOT BOXER





PAS UW NIEUWE PEUGEOT BOXER AAN 
UW BEDRIJF AAN

Om de nieuwe Peugeot Boxer voor elk bedrijf optimaal geschikt te maken, biedt Peugeot 
een gamma accessoires dat speciaal is ontwikkeld voor uw activiteiten. 

Deze accessoires sluiten perfect aan bij het interieur en het ontwerp van de nieuwe Peugeot 
Boxer en worden geproduceerd volgens de strenge Peugeot-kwaliteitseisen.

Ontdek de accessoires in deze brochure. Hiermee kunt u uw nieuwe Peugeot Boxer exact 
op uw wensen afstemmen en verzekerd zijn van een veilig gebruik en een lange levensduur.



TRANSPORT KAN NOG EFFICIËNTER!
Niet alleen voldoet de nieuwe Peugeot Boxer aan al uw eisen, hij doet dit 
ook op een uiterst efficiënte manier! Zo is de laadruimte zo vormgegeven 
dat elke kubieke centimeter kan worden benut. 

Met  handige accessoires vergroot u de vervoersmogelijkheden van uw 
nieuwe Peugeot Boxer nog verder: imperiaals, laadrollen, ladders op 
achterdeuren.

Stalen of aluminium imperiaal
Deze imperiaal, die bestaat uit stalen buizen, kan op het 
dak van de auto worden gemonteerd zonder dat er gaten 
geboord hoeven te worden. De maximaal toelaatbare 
belasting bedraagt 86 kg (108 kg op de aluminium 
imperiaal) bij de L1H1. Te leveren met trap, laadrol, 
windgeleider tegen windgeruis en loopplaat. Vraag bij uw 
Peugeot verkooppunt naar de mogelijkheden.



Bescherming van het interieur
Vloeren met antisliplaag, wandbekleding, lat-om-lat,  
wielkastbescherming, scheidingswanden en rubber vloermatten. 
Vraag bij uw Peugeot verkooppunt naar de mogelijkheden.

Ladder op achterdeur
Met deze aluminium ladder is de imperiaal 
gemakkelijk te bereiken.

Allesdragers
Set van 3 allesdragers van geanodiseerd 
aluminium. De allesdragers worden 
vastgeklemd op de verankeringspunten van 
het dak. Maximale belasting: maximaal 100 
kg verdeeld over de 3 dragers. Uitsluitend 
leverbaar voor de L1H1.





ZORGELOOS TRANSPORT

Trekhaken
U kunt uw nieuwe Peugeot Boxer van een trekhaak laten voorzien. 
De aanvullende bedrading en de kogel of haak moeten apart 
worden besteld. Raadpleeg voor alle gegevens met betrekking tot 
de gewichten en aanhangergewichten het instructieboekje van uw 
Peugeot Boxer of neem contact op met uw Peugeot verkooppunt.

Bij elk bedrijf moeten soms grote hoeveelheden of grote voorwerpen 
worden vervoerd. Met deze praktische accessoires houdt u de ruimte 
op de vloer van uw bedrijfsauto vrij en kunt u veilig lange voorwerpen, 
voorraden, onderdelen of gereedschap vervoeren.



ONTSPANNEN RIJDEN
De innovatieve nieuwe Peugeot Boxer loopt 
ook qua rijhulpsystemen voorop. Zo is de auto 
voorzien van een groot aantal systemen die u bij 
het rijden assisteren en het verblijf achter het stuur 
vergemakkelijken. U verliest geen tijd meer met het 
vinden van de juiste weg en u wordt gewaarschuwd 
voor verkeersproblemen: u kunt dus doelmatiger 
werken.

Parkeerhulp achter
Met behulp van in de achterbumper geïntegreerde 
parkeersensoren detecteert het systeem de meeste 
objecten waar de auto tegenaan zou kunnen rijden.



Achteruitrijcamera met scherm in het interieur
Met deze accessoires wordt de kans op schade bij het manoeuvreren aanzienlijk kleiner.



Bij de ontwikkeling van de nieuwe Peugeot Boxer stond een perfecte bescherming van 
inzittenden en goederen voorop. Daarom zijn voorzieningen ontwikkeld die ervoor zorgen 
dat de auto wordt beschermd nadat u hem hebt geparkeerd, of ervoor zorgen dat u 
onder moeilijke omstandigheden kunt blijven rijden.

VEILIGHEID VOOR ALLES

Inbraakalarm
Bij dit alarm wordt gebruik gemaakt van de originele afstandsbediening. De 
inbraak- en interieurbeveiliging beschermt uw nieuwe Peugeot Boxer tegen 
inbraak en diefstal.



Beschermrooster voor de achterruiten. 
Deze beschermroosters van wit gelakt plaatstaal 
bieden extra bescherming tegen diefstal.

Sneeuwkettingen
Vraag bij uw Peugeot verkooppunt naar de 
mogelijkheden voor het aanbrengen van 
sneeuwkettingen bij uw auto. 



Spatsierstukken voor en achter



BESCHERM UW BEDRIJFSKAPITAAL
Met één of twee accessoires kunt u al laten zien met welke zorg u uw diensten levert.  
Zo wordt uw nieuwe Peugeot Boxer behalve een transportmiddel ook het visitekaartje voor uw servicekwaliteit.

1 & 2
Matten
Deze matten zorgen voor een langdurige 
bescherming van de originele 
vloerbedekking. Door de verschillende 
materialen en motieven hebt u een ruime 
keuze. Voor een goede plaatsing is de 
mat aan bestuurderszijde uitgevoerd 
met klemmen waarmee u de mat 
kunt vastmaken op de bestaande 
bevestigingspunten.

5
Stoelhoezen van kunstleder TEP of stof
Deze op maat gemaakte hoezen beschermen 
de stoelen van uw auto. Afhankelijk van 
het model zijn de hoezen geschikt voor zij-
airbags. Vraag bij uw Peugeot verkooppunt 
naar de mogelijkheden.4

Technature onderhoudsproducten 
Onderhoud uw auto doeltreffend met 
milieuvriendelijke producten.

3
Windgeleiders voor de portieren
Dankzij de geprofileerde en aerodynamische  
vorm van deze windgeleiders wordt het interieur  
op natuurlijke wijze geventileerd.
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HOOGWAARDIGE TECHNOLOGIE

Parfumeur
U hebt keuze uit verschillende parfums, waarmee u onder alle 
omstandigheden voor een aangename geur in het interieur kunt 
zorgen.

De nieuwe Peugeot Boxer is voorzien van een groot aantal moderne en functionele 
voorzieningen. Het gebruiksgemak van het uiterst ergonomische interieur staat garant voor 
een unieke rijervaring.

Semi-geïntegreerd TomTom navigatiesysteem
Combineer de voordelen van een geïntegreerd 
navigatiesysteem met de vrijheid van een portable 
navigatiesysteem. Met dit accessoire vindt u altijd 
probleemloos de weg naar uw bestemming, zonder gedoe 
met snoeren en zuignappen.



Sticky mat
Met de sticky mat houdt u alles 
onderweg perfect bij de hand.

Rokersset
Deze set bestaat uit een asbak en 
een aansteker.

230V-/USB-aansluiting
Met dit accessoire beschikt u altijd 
over een stroomvoorziening.

Thermobox 24 liter
Hiermee kunt u flessen drinken en 
etenswaren op de juiste temperatuur 
houden.



www.peugeot.nl

De informatie en illustraties die in deze folder voorkomen zijn gebaseerd op de technische karakteristieken zoals die waren  
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