
NOVÝ PEUGEOT BOXER PŘÍSLUŠENSTVÍ





UZPŮSOBTE SVŮJ VŮZ 

POTŘEBÁM VAŠÍ PROFESE

Nový PEUGEOT Boxer je všestranný vůz vhodný pro každou profesi. Nabídku příslušenství 

proto PEUGEOT připravil s ohledem na potřeby nejrůznějších podnikatelských aktivit.

Veškeré příslušenství bylo vyrobeno podle přísných kvalitativních standardů značky 

PEUGEOT a dokonale ladí s liniemi exteriéru i provedením interiéru nového vozu Boxer. 

Seznamte se na stránkách tohoto katalogu s nabídkou originálního příslušenství pro váš nový 

vůz Boxer. Tyto doplňky ho promění v pracovní nástroj, který bude vyhovovat potřebám vaší 

profese, a současně vám poskytnou záruku kvality, bezpečnosti a dlouhé životnosti.  



OPTIMALIZUJTE PŘEPRAVNÍ KAPACITU

Nový PEUGEOT Boxer splní vaše požadavky nanejvýš efektivně. Dokáže 

využít každý centimetr, aby vám poskytl co největší přepravní prostor. 

Díky inteligentnímu a spolehlivému příslušenství, jako je speciální střešní 

nosič s postranicemi, válec pro nakládání nebo žebřík na zadní dveře, 

může tento nový užitkový vůz značky PEUGEOT převážet zboží 

a materiál i vně nákladového prostoru.

Střešní nosič s postranicemi z oceli (nebo hliníku*)

Nosič sestavený z ocelových tyčí se na střechu vozu 

připevňuje, aniž by bylo nutné vrtat do karoserie. 

Maximální povolené zatížení pro Boxer L1H1 je 86 kg 

(108 kg u verze z hliníku). Dodává se s žebříkem na zadní 

dveře, nakládacím válcem, protihlukovou lištou 

a stupátkem. Bližší informace získáte u svého obchodního 

zástupce Peugeot.

* K dispozici podle nabídky platné v zemi určení



Vnitřní vybavení z polypropylénu nebo dřeva

Jedná se o variabilní sestavu, která se skládá z bočních stěn a podlahy s hladkou nebo protiskluzovou 

úpravou (u obou zobrazených modelů). Vůz vlevo je vybavený také přepážkou z ABS, která odděluje 

kabinu od nákladového prostoru. Bližší informace získáte u svého obchodního zástupce Peugeot.

Žebřík na zadní dveře

Žebřík z hliníku umožňuje pohodlný přístup 

na střešní nosič.

Příčné střešní tyče

Sada 3 příčných střešních tyčí z anodizovaného 

hliníku se svorkami upevní do úchytů ve střeše. 

Maximální zatížení rozložené rovnoměrně na 

všechny 3 tyče je až 100 kg. K dispozici je  pouze 

pro verzi L1H1.





BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

Každá profese má své speciické potřeby a někdy potřebujete převážet i předměty nejrůznějších tvarů  

a velikostí. Pomocí důmyslných a vysoce funkčních doplňků z nabídky originálního příslušenství můžete 

bezpečně přepravovat dlouhé tyče, drobný kusový materiál i neskladné náhradní díly.

Tažná zařízení

Svůj nový vůz PEUGEOT Boxer můžete vybavit tažným zařízením. Elektrická přípojka, koule  

i hák se objednávají samostatně. Informace o provozních parametrech – maximálním zatížení  

a povolené hmotnosti přívěsu – najdete v návodu k obsluze vašeho vozu Boxer nebo se 

informujte u svého obchodního zástupce v síti Peugeot.



SYSTÉMY NA PODPORU ŘÍZENÍ

Nový PEUGEOT Boxer je průkopníkem nových 

technologií i v oblasti podpory řízení. Je vybaven 

celou řadou systémů, které vám pomáhají 

a usnadňují život za volantem. Už nemusíte ztrácet

čas hledáním cesty, máte přehled o dopravní 

situaci na trase a vaše efektivita se zvyšuje…

Zadní parkovací asistent

Prostřednictvím snímačů vzdálenosti zabudovaných 

v zadním nárazníku vás systém upozorní na předměty, 

které byste mohli při manévrování s vozem poškodit.



Zadní kamera s displejem v interiéru

Příslušenství, s jehož pomocí budete s vozem manévrovat snadno a bezpečně.



Nový PEUGEOT Boxer si dal za úkol chránit osoby na palubě, váš majetek i náklad, který 

převáží. Nabízí vám proto nejrůznější systémy a vybavení, které ho ochrání v době vaší 

nepřítomnosti a za každých okolností vám zajistí mobilitu.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Bezpečnostní alarm

Alarm s originálním dálkovým ovladačem poskytne vašemu novému vozu 

Boxer ochranu proti násilnému vniknutí a odcizení.



2

Bezpečnostní výbava

Povinná bezpečnostní výbava vozu, která vám 

na cestách pomůže při řešení nepředvídaných či 

kritických situací.

1

Sněhové řetězy a protiskluzové 

návleky

O možnostech použití sněhových 

řetězů pro váš vůz se informujte u svého 

obchodního zástupce v síti Peugeot.

3

Testovací přístroj na alkohol

Ověřte si, zda skutečně můžete usednout 

za volant svého vozu…

4

Bezpečnostní mřížky do oken 

zadních dveří

1 2 4
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Přední a zadní zástěrky



CHRAŇTE SVŮJ MAJETEK

O kvalitě vašich služeb vypovídá i péče, kterou věnujete svým pracovním nástrojům. Váš nový PEUGEOT Boxer není jen 

dopravním prostředkem, stává se vizitkou vašeho profesionálního přístupu.

1 & 2

Koberečky

Koberečky v různém provedení a z různých 

materiálů spolehlivě chrání původní interiér 

vozu. U řidiče se kobereček upevňuje  

k úchytkám na podlaze, bezpečně drží  

a nedochází k jeho posunu.

5

Potahy sedadel

Na míru navržené potahy z koženky TEP nebo 

látky chrání původní čalounění sedadel před 

znečištěním a opotřebením. Podle zvoleného 

modelu jsou potahy kompatibilní s doplňkem 

boční airbagy. Bližší informace získáte u svého 

obchodního zástupce Peugeot.

4

Sada autokosmetiky Technature

Pečujte o svůj vůz i o životní prostředí.

3

Delektory na dveře

Aerodynamicky vytvarované delektory na přední 

dveře umožňují otevřít okno a větrat i v nepřízni-

vém počasí.

3 4 5
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MODERNÍ TECHNOLOGIE

Nabídka moderní a funkční výbavy pro nový PEUGEOT Boxer je opravdu bohatá. Interiér vozu 

se vyznačuje ergonomickým uspořádáním, díky němuž je řízení vozu snadné a pohodlné a čas 

strávený za volantem se pro vás stane příjemným zážitkem.

Přenosné navigační systémy

Navigace vám pomůže za všech okolností najít správnou cestu. Spojuje bezpečné upevnění  

s výhodou přenosného použití.



Osvěžovač vzduchu

Osvěžovač s náplněmi různých vůní vytvoří v interiéru příjemné 

prostředí.

Kuřácká sada

Sada zahrnuje popelník a zapalovač.



MODERNÍ TECHNOLOGIE



Držák Tetrax Xway na telefon/smartphone

Doplněk, který vám umožní být stále a bezpečně 

v kontaktu.

Protiskluzová podložka

Na podložce zůstanou všechny věci spolehlivě  

na místě.

Zásuvka 230 V

S adaptérem 12 V/230 V budete mít 

elektrickou energii k dispozici vždy, když 

bude potřeba.

Izotermický box 

Nápoje i potraviny uchováte v ideální 

teplotě.



TABULKA REFERENCÍ

V tabulce najdete nabídku originálního příslušenství pro nový model PEUGEOT Boxer. Všechny další informace získáte u svého 

obchodního zástupce v síti Peugeot nebo na internetových stránkách www.peugeot.cz.

OCHRANA

Kategorie Název příslušenství Reference Strana

Ochrana 
exteriéru

Sada ochranných mříží na okna zadních dveří x 9457 38 11

Zástěrky Přední zástěrky
Zadní zástěrky

x 
x

9603 S4
9603 S5 12

Koberečky Kovralové koberečky
Gumové koberečky

x 
x

16103068 80
9663 30

13
Potahy Potahy sedadel koženka TEP

Potahy sedadel látkové
x 
x

16087232 80
*

Auto- 
kosmetika

Ukázková sada výrobků TECHNATURE x 16095274 80

Drobné 
opravy

Sada samolepek Stickerix *

KOMFORT

Kategorie Název příslušenství Reference Strana

Vybavení 
interiéru

Přenosný osvěžovač vzduchu 
Sada náhradních náplní

x 16076729 80
* 15

Řada izotermických boxů
Popelník
Zapalovač
Protiskluzová podložka

x
x
x
x

*
16072018 80
8227 70
16111380 80 

17
15

17

Delektory Sada 2 delektorů na přední dveře x 9421 C5 13

PŘEPRAVA

Kategorie Název příslušenství Reference Strana

Vybavení 
interiéru

Podlaha z polypropylénu s protiskluzovou úpravou – L1
Podlaha z polypropylénu s protiskluzovou úpravou – L2
Sada bočního obložení z polypropylénu – L1H1
Sada bočního obložení z polypropylénu – L1H2
Sada bočního obložení z polypropylénu – L2H1
Sada bočního obložení z polypropylénu – L2H2

x

16090073 80
16090075 80
16090074 80
16090094 80
16090076 80
16090077 80

5

PŘEPRAVA

Kategorie Název příslušenství Reference Strana

Vybavení 
interiéru

Obložení podběhu kol z polypropylénu – L1
Obložení podběhu kol z polypropylénu – L2

16104629 80
16104630 80 5

Přeprava Střešní nosič s postranicemi z oceli (bez žebříku) – L1H1
Střešní nosič s postranicemi z oceli (bez žebříku) – L1H2
Střešní nosič s postranicemi z oceli (bez žebříku) – L2H1
Střešní nosič s postranicemi z oceli (bez žebříku) – L2H2
Střešní nosič s postranicemi z oceli (bez žebříku) – L3H2
Žebřík na hliníkový střešní nosič (lze i na ocelový) – H1
Žebřík na hliníkový střešní nosič (lze i na ocelový) – H2
Sada 3 hliníkových příčníků 
Hliníkový příčník

16100400 80
16100401 80
16100402 80
16100403 80
16100404 80
16100405 80
16100406 80
9416 A9
9416 AA 5

Tažné 
zařízení

Elektropřípojka 7/13pin  
Elektropřípojka 13pin
Elektropřípojka 7+7pin s detekcí nefunkčních žárovek
Hák pro tažné zařízení kombinované s koulí
Hák pro tažné zařízení na držák koule
Koule pro tažné zařízení monoblok
Tažné zařízení bez koule pro verzi Furgon
Hák pro tažné zařízení na držák koule
Zásuvka samec 7/13pin pro tažné zařízení přívěsu
Elektropřípojka 7/13pin s detekcí nefunkčních žárovek 
Elektropřípojka 13pin s detekcí nefunkčních žárovek 
Elektropřípojka 7+7pin s detekcí nefunkčních žárovek 
Zásuvka samec 13pin pro tažné zařízení přívěsu
Zásuvka 13pin pro tažné zařízení přívěsu
Zásuvka 7pin s mikrokontaktem pro tažné zařízení přívěsu
Tažné zařízení bez koule pro verzi Boxer – podvozek

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

7



MULTIMÉDIA

Kategorie Název příslušenství Reference Strana

Navigace Řada systémů na podporu řízení
Head-up displej
Držák na přenosnou navigaci Garmin

 
 
x

*
16064750 80
16074035 80

14

Zvuk Řada autorádií *

Telefon Univerzální držák na smartphone TETRAX XWAY s mag. příchytkou
Univerzální držák na smartphone TETRAX GEO s mag. příchytkou
Magnetická příchytka s logem Peugeot pro univerzální držák na 
smartphone/telefon
Řada hands-free sad
Řada nabíječek mobilních telefonů
Zásuvka 230 V + USB

x

x

16085787 80 
16085788 80

16085785 80
*
*
16097094 80 17

Video 
výbava

Vícefunkční zásuvka zapalovač + USB 16100007 80

BEZPEČNOST

Kategorie Název příslušenství Reference Strana

Aktivní 
bezpečnost

Zadní parkovací asistent se 4 snímači
LED kontrolka pro zadní parkovací asistent
Zadní kamera
Displej 3,5” pro zadní kameru

x 16102788 80
16102790 80
16109836 80
16109835 80

8 
9

Zabezpečení 
vozu

Bezpečnostní fólie černé barvy na zadní okna
Bezpečnostní alarm s originálním dálkovým ovladačem
Ochranný modul proti zvednutí vozu
Vysokofrekvenční detektor pro vnitřní prostor
Zabezpečení ocelových a hliníkových kol

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

10

Ochrana 
pasažérů

Výstražný trojúhelník a vesta
Výstražná vesta
Testovací přístroj na alkohol
Lékárnička
Výstražný trojúhelník
Nástroj pro přestřižení pásu a rozbití okna
Bezpečnostní výbava

x 
 
x

9468 30
9468 36
16098384 80
16092908 80
9468 37
16102204 80
16115617 80

11

Zimní výbava Sada sněhových řetězů 
Sada 2 protiskluzových návleků

x *
*

16
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