
NYE PEUGEOT BOXER TILBEHØR





HVORDAN NYE PEUGEOT  
BOXER KAN TILPASSES  
NØYAKTIG DINE BEHOV

Fordi nye PEUGEOT Boxer passer til alle yrker, byr PEUGEOT på  
tilbehør som er spesielt tilpasset for din virksomhet. 

Dette tilbehøret, som fabrikkeres etter de strengeste PEUGEOT- 
kvalitetsstandarder, matcher perfekt med bilens interiør og linjer. 

Bli kjent med dette tilbehøret i denne brosjyren, og se hvordan  
det gjør bilen sikrere, tryggere og bedre tilpasset din virksomhet.



MAKSIMAL OPTIMALISERING  
AV DIN TRANSPORT

Nye PEUGEOT Boxer nøyer seg ikke med å tilfredsstille dine behov. Den 
gjør det med effektivitet. For at du skal kunne få så stort lasterom som 
mulig, har ikke den minste centimeter gått tapt.
 
Den nye varebilen fra PEUGEOT kan transportere varer og materialer av 
alle typer takket være solid og smart tilbehør: takgrind, lasterull, dørstige.

Takgrind i stål (eller aluminium*)
Denne takgrinden, som er laget av stålrør, installeres på 
bilens tak uten at det er nødvendig å bore hull. Den har 
en maks. lastekapasitet på 86 kg (108 kg for takgrinden 
i aluminium) for L1H1-modellen. Takgrinden leveres 
med stige, rull, støydeflektor og stigtrinn. Kontakt din 
forhandler.
*Avhengig av tilgjengelighet i hvert enkelt land.



Innvendige beskyttelser i polypropylen eller tre
Disse modulerbare beskyttelsene, som består av kledninger på sidene og et glatt eller sklisikkert 
gulv, er tilpasset din virksomhet. Avbildede modeller med sklisikkert gulv. Modellen til venstre har 
en skillevegg i ABS. Kontakt din forhandler for mer informasjon om tilgjengelige løsninger.

Dørstige
Disse aluminiumsstigene gir lett tilgang  
til takgrinden.

Tverrgående takbøyler
Sett med 3 tverrgående, anodiserte takbøyler. 
Festes ved fastklemming på taket. Maks. 
belastning opp til 100 kg fordelt på 3 bøyler.  
Kun tilgjengelig for L1H1.





SIKKER TRANSPORT
Hver jobb har sine utfordringer, og man kan noen ganger være nødt til å transportere  
spesielt voluminøs last eller last med ekstra store dimensjoner. Frigjør plass på gulvet  
i varebilen, og transporter lange gjenstander, reservedeler, verktøy, takket være dette  
funksjonelle, praktiske tilbehøret.

Tilhengerfester
Nye PEUGEOT Boxer kan utstyres med et tilhengerfeste. Ekstra ledningsnett og kule eller krok 
bestilles separat. For ytterligere informasjon om tilhengervekter, se instruksjonsboken for 
Boxer, eller kontakt din forhandler.



KJØREASSISTANSE
Nye PEUGEOT Boxer er avantgardistisk også når  
det gjelder kjøreassistanse. Bilen er utstyrt med  
flere systemer som assisterer deg og gjør  
kjøringen enklere. 

Ryggevarsler
Dette systemet har sensorer i støtfangeren som 
detekterer de aller fleste hindringer bilen kan treffe på.



Ryggekamera med skjerm i kupeen
Tilbehør som gjør kjøringen enda sikrere.



For nye PEUGEOT Boxer er det viktig å beskytte både personer og gjenstander. Bilen er 
utstyrt med flere systemer som beskytter den når du ikke er om bord, og som hjelper deg 
til å være mobil under alle omstendigheter.

SIKKERHET FREMFOR ALT

Innbruddsalarm
Denne alarmen med fjernbetjening bidrar til å beskytte bilen  
både innvendig og utvendig.



2
Sikkerhetssett
Disse sikkerhetselementene, som er obligatoriske 
i flere land, er til stor hjelp dersom uhellet skulle 
være ute.

1
Kjettinger
Kontakt din forhandler for å få vite hvilke 
kjettinger som kan brukes til din bil. 

3
Elektronisk alkoholtest
For å være på den sikre siden, bruk 
alkotesteren.

4
Sikkerhetsrist
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Skvettlapper foran og bak



BESKYTTE DET SOM ER VIKTIG FOR DEG
Vi har tilbehør som forlenger levetiden og kjørekomforten i din nye Peugeot Boxer. Velg blant spesialtilpassede løsninger til 
interiør og eksteriør, samt våre kvalitetstestede bilpleieprodukter.

1 & 2
Matter
Disse mattene gir effektiv beskyttelse av 
gulvet i bilen. Du har valget mellom flere 
typer tekstiler og materialer. For at matten 
på førersiden skal bli helt riktig plassert, 
klipses den fast på fester.

5
Setetrekk i TEP og i stoff
Disse setetrekkene er skreddersydd for å  
beskytte setene i din bil. Avhengig av modell  
er de kompatible med sidekollisjonsputene i  
bilen. Kontakt din forhandler.

4
Technature-produkter
Miljøvennlige vedlikeholdsprodukter  
for bilen

3
Dørdeflektorer
Profilerte og aerodynamiske dørdeflektorer som 
gir en naturlig ventilasjon i kupeen.
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TEKNOLOGI PÅ SITT BESTE
Nye PEUGEOT Boxer er utstyrt med mange moderne og hyperfunksjonelle systemer.  
Og den ergonomiske kupeen gjør bruken av alle disse systemene enda enklere.

Halvintegrert navigasjonssystem
Et system som kombinerer en optimalisert installasjon med en mobil bruk.
Trådløs og uten feste med sugekopper. For å være sikker på hvor veien går.



Duftspreder
Med denne duftsprederen og de forskjellige duftene den byr på, blir 
luftkvaliteten garantert god under alle omstendigheter.

Røykesett
Består av et askebeger og en 
sigarettenner.



TEKNOLOGI PÅ SITT BESTE



Telefon-/smarttelefonfeste
Tetrax Xway-feste for mobiltelefon, tilbehøret 
som gir deg full mobilitet.

Sklisikker holder
Med denne sklisikre lille matteholderen ligger 
gjenstandene trygt og godt.

230V-uttak
Tilbehør som gir strøm i alle situasjoner.

24 liters isotermmodul
For å transportere flasker og matvarer i 
riktig temperatur.



REFERANSER
Du finner hele vårt tilbehørsutvalg i tabellen under. Dersom du ønsker ytterligere  
informasjon, kontakt din forhandler eller gå inn på vår hjemmeside www.peugeot.no

BESKYTTE
Type Beskrivelse Referanse Sider

Utvendig 
beskyttelse

Sett med beskyttelsesrister til bakdørene 
Sikkerhetsbakdører 2 fløyet med lås L1/H1 og L2/H1 
Sikkerhetsbakdører 2 fløyet med lås

x
x

9457 38
9645 42
9645 43

11

Skvettlapper Sett med skvettlapper for forhjul 
Sett med skvettlapper for bakhjul

x 
 

9603 S4
9603 S5 12

Matter Mattesett stoff 
Gummimatte

x 
x

13103068 80
9663 30

13
Setetrekk Setetrekk i TEP

Setetrekk i stoff
x 
x

16087232 80
*

Vedlikeholds-
produkter

TECHNATURE-sett x 16095274 80

Retusjerings-
stickers

Stickerfix-produkter *

KOMFORT
Type Beskrivelse Referanse Sider

Dufter Mobil duftspreder
Duftinnsatser

x 16076729 80
* 15

Innredning 
kupé

Termoboks med kapasitet på 24 liter
Askebeger
Sigarettenner
Antiskliholder

x
x
x
x

*
16072018 80
8227 70
16111380 80 

17
15

17

Luft-
deflektorer

Sett med to deflektorer for fordørene x 9421 C5 13

TRANSPORTSLØSNINGER
Type Beskrivelse Referanse Sider

Innredning 
innvendig

Sklisikkert bagasjeromsgulv – L1
Sklisikkert bagasjeromsgulv – L2
Sklisikkert bagasjeromsgulv – L3
Sklisikkert gulv i polypropylen – L1
Sklisikkert gulv i polypropylen – L2
Sklisikkert gulv i polypropylen – L3
Sklisikkert gulv i polypropylen – L4
Glatt gulv i kryssfiner – L1
Glatt gulv i kryssfiner – L2
Glatt gulv i kryssfiner – L3
Glatt gulv i kryssfiner – L4
Sklisikkert gulv i kryssfiner – L1
Sklisikkert gulv i kryssfiner – L2
Sklisikkert gulv i kryssfiner – L3
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i polypropylen – L1H1
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i polypropylen – L1H2
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i polypropylen – L2H1
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i polypropylen – L2H2
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i polypropylen – L3H2
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i polypropylen – L3H3
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i polypropylen – L4H2
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i polypropylen – L4H3

x

9645 44
9645 45 
9645 47
16090073 80
16090075 80
16090081 80
16090084 80
9414 AJ
9414 AK
9414 AL
9414 AT
9645 44
9645 45
9645 47
16090074 80
16090094 80
16090076 80
16090077 80
16090082 80
16090083 80
16090085 80
16090086 80

5

TRANSPORTSLØSNINGER
Type Beskrivelse Referanse Sider

Innredning 
innvendig

Sett med innvendig beskyttelse på sidene i kryssfiner – L1H1
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i kryssfiner – L1H2
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i kryssfiner – L2H1
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i kryssfiner – L2H2
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i kryssfiner – L3H2
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i kryssfiner – L3H3
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i kryssfiner – L4H2
Sett med innvendig beskyttelse på sidene i kryssfiner – L4H3
Beskyttelse hjulhus i polypropylen – L1
Beskyttelse hjulhus i polypropylen – L2
Beskyttelse hjulhus i polypropylen – L3 / L4
Skillevegg i ABS, massiv
Skillevegg i ABS, med vindu

x 9414 AN
9414 EJ
9414 AR
9414 AP
9414 AQ
9414 AS
9414 AV
9414 CH
16104629 80
16104630 80
16104631 80
16096862 80
16096864 80

5

Bære- 
systemer

Aluminiumsstige for takgrind – H1
Aluminiumsstige for takgrind – H2
Aluminiumsstige for takgrind – H3
Takgrind i stål (uten stige) – L1H1
Takgrind i stål (uten stige) – L1H2
Takgrind i stål (uten stige) – L2H1
Takgrind i stål (uten stige) – L2H2
Takgrind i stål (uten stige) – L3H2
Stige for takgrind i aluminium (eller stål) – H1
Stige for takgrind i aluminium (eller stål) – H2
Sett med 3 tverrgående takbøyler i aluminium
Tverrgående takbøyle i aluminium
Takgrind i aluminium (med stige) – L1H1
Takgrind i aluminium (med stige) – L1H2
Takgrind i aluminium (med stige) – L2H1
Takgrind i aluminium (med stige) – L2H2
Takgrind i aluminium (med stige) – L3H2
Takgrind i stål (med stige) – L1H1
Takgrind i stål (med stige) – L1H2
Takgrind i stål (med stige) – L2H1
Takgrind i stål (med stige) – L2H2
Takgrind i stål (med stige) – L3H2
Takgrind i stål (med stige) – L3H3
Takgrind i stål (med stige) – L4H2

x

 

x
x

16075577 80
16075578 80
16075579 80
16100400 80
16100401 80
16100402 80
16100403 80
16100404 80 
16100405 80 
16100406 80
9416 A9
9416 AA
9416 H5
9416 K3
9416 H6
9416 H7
9416 H8
9416 J1
9416 K4
9416 J2
9416 J3
9416 J4
9416 J5
9416 J6

5
4

Tilhenger Ledningsnett tilhenger 7/13 stikk
Ledningsnett tilhenger 13 stikk
Ledningsnett tilhenger 7+7 stikk med detektering  
av defekte lyspærer
Tilhengerkrok, blandet, med kule
Tilhengerkrok på kule
Kule for tilhengerfeste, i ett stykke
Tilhengerfeste uten kule, varebil
Tilhengerkrok på kule
Støpsel 7/13 stikk for tilhengerfeste
Ledningsnett 7/13 stikk med detektering av defekte lyspærer
Ledningsnett 13 stikk med detektering av defekte lyspærer
Ledningsnett 7+7 stikk med detektering av defekte lyspærer
Støpsel 13 stikk for tilhengerfeste
Kontakt 13 stikk for tilhengerfeste
Kontakt 7 stikk med mikrokontakt for tilhengerfeste
Tilhengerfeste uten kule chassis kabin

 
x
x
x
x

x

16082171 80
16082176 80
16082177 80
 
9627 CK
9627 CL
9627 G1
9627 QE
9627 Y2
9427 C1
9688 AL
9688 AN
9688 AP
9688 E7
9688 J6
9688 P6
9427 CC

6

4

7



MULTIMEDIA
Type Beskrivelse Referanse Sider

Navigasjon Kjøreassistansesystemer
Headup-display
Feste for halvintegrert Garmin navigasjonsystem

 
 
x

*
16064750 80
16074035 80

14

Lyd Bilradioer *

Telefon Universalfeste for smarttelefon TETRAX XWAY med magnetklips
Universalfeste for smarttelefon TETRAX GEO med magnetklips
Magnetklips med logotype Peugeot for universalfeste til telefon/
Smarttelefon
Handsfree-systemer
Ladere til mobiltelefoner
230 volt-uttak + USB

x

x

16085787 80 
16085788 80

16085785 80
*
*
16097094 80 17

Video Multistikk sigarettenner + USB 16100007 80

SIKKERHET
Type Beskrivelse Referanse Sider

Aktiv 
sikkerhet

Ryggevarsler 4 sensorer
LED-indikator for parkeringsassistanse
Ryggekamera
3,5 tommers skjerm for ryggekameraet

x 16102788 80
16102790 80
16109836 80
16109835 80

8 
9

Passiv 
sikkerhet 
bil

Beskyttelsefolier dyp sort – vinduer bak
Original tyverisikringsalarm på fjernbetjening
Antiløftmodul
Innvendige detektorer med hyperfrekvens
Låsbare hjulbolter for stål- og aluminiumsfelger
SPOT-oppsporingssystem for bilen
I LINK-oppsporingssystem for bilen 

x
9657 30
16080499 80
9671 6P
9671 8F
9607 Q6
9690 18
16100340 80

10

Sikkerhet 
passasjer

Varseltrekant og sikkerhetsvest
Sikkerhetsvest
Elektroniske alkoholtester
Førstehjelpsskrin
Varseltrekant
Beltekutter/vindusknuser
Forebyggings- og signaliseringssett
Brannslokker

x 
 
x

9648 30
9648 36
16098384 80
16092908 80
9468 37
16102204 80
16115617 80
ZC988509 9U

11

Vinterutstyr Kjettingsett
Snøsokksett

x *
*

16

9
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