
PŘÍSLUŠENSTVÍ

RCZ



NECHTE VYNIKNOUT JEHO CHARAKTER

S vozem RCZ se stáváte majitelem skutečné automobilové speciality. Koncepční sen se

stal skutečností a luxusní sportovní kupé podává důkaz o mimořádných technických

a stylových dovednostech svých tvůrců – dvojité vyklenutí zadního skla, hliníkové střešní

oblouky… Jeho osobnost, eleganci a moderní a odvážný styl můžete ještě více zdůraznit

originálním příslušenstvím, které vyzdvihne jeho křivky, originalitu a technologickou

vyspělost. 

Originální příslušenství je vyrobeno podle přísných standardů kvality Peugeot, přičemž

mnohé z nabízených doplňků byly navrženy exkluzivně pro model RCZ a ladí tak

dokonale s jeho estetickým provedením a designem.

Vyberte si na stránkách tohoto katalogu doplňky, které učiní z vašeho vozu RCZ skutečný

unikát, umocní vaše potěšení při řízení a pohodu na palubě.





ZDŮRAZNĚTE JEHO SPORTOVNÍ TALENT

Hliníková kola

Pro model RCZ jsou k dispozici 4 typy hliníkových kol v různých barevných provedeních (18” a 19”).  

RCZ znamená velký návrat Peugeotu do exkluzivního světa sportovních kupé. Vyberte si některý ze stylových prvků příslušenství

nebo z bohaté řady hliníkových kol a ve jménu jedinečnosti a výjimečnosti vyzdvihněte sportovní originalitu svého vozu RCZ. 

Solstice 19” černá Onyx

5402 EA

Original 18”

5402 EC

Original 18” šedá Dark Grey

5402 EE

Original 18” šedá Full Pirit Grey

5402 ER

Terrific 18”

9607 T3

Solstice 19” šedá Anthra

5402 ET

Sortilège 19” Midnight Silver

5402 ES

Sortilège 19” 

5402 EF

Sortilège 19” černá Onyx

5402 EG

Hliníková kola budou k dispozici v průběhu roku 2010.

Sněhové řetězy lze použít pouze na pneumatiky na kola 18”.



1  Přední spojler

9614 S2

Spojler podtrhuje temperament a sportovní vzhled vozu RCZ. Skládá se

ze dvou částí, které se dodávají lakované v lesklé černé barvě. Instaluje

se snadno a rychle.

2  Karbonové kryty vnějších zpětných zrcátek

9613 61

Ušlechtilost a elegance – vnější zpětná zrcátka s kryty z karbonu

perfektně ladí se stylem vozu RCZ. 
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Hlavice řadicí páky

Jsou sportovním

a sofistikovaným detailem

interiéru vozu. 

Dekory na karoserii*

Můžete si dovolit i decentní matné dekory, které si pohrávají s kontrastem metalické barvy karoserie. Výběrem některého ze 3 typů polepů můžete

váš Peugeot RCZ změnit ze všech úhlů pohledu a zdůraznit jeho osobitost a dynamiku.

VYJÁDŘETE SVŮJ STYL

Kožená hlavice s chromovanou

kulisou 

2403 V2

Kožená hlavice s matně kovovou

kulisou

2403 AH

Hlavice ze slitiny 

v provedení hliník

2403 CF

* K dispozici ve 2. pololetí 2010





 Koberečky

Na míru tvarované koberečky přesně kopírují podlahu vozu. Na straně řidiče se koberec upevní k již existujícím úchytům a spolehlivě drží. Koberečky

jsou k dispozici v několika provedeních a z různých materiálů, které dokonale ladí s původním interiérem vozu RCZ.

OCHRANA A DISKRÉTNOST 
Zachovejte estetickou krásu a kvalitu svého vozu RCZ v perfektním stavu co nejdéle. Luxusní interiér vám pomohou ochránit

na míru navržené doplňky z nabídky originálního příslušenství a jeho unikátní exteriér můžete v případě potřeby zahalit

elegantním ochranným potahem.

Velurové koberečky

9464 GF

Tvarované koberečky

9464 GA
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1  Upevnění předmětů v zavazadlovém prostoru

9414 EE

Dodatečné příslušenství ke koberci do zavazadlového prostoru, které

zamezí pohybu zavazadel a předmětů při jízdě.

2  Koberec do zavazadlového prostoru

9464 FW

Kvalitní koberec s krátce střiženým vláknem chrání původní povrch

zavazadlové části vozu RCZ před znečištěním a opotřebením.

3  Vana do zavazadlového prostoru

9424 G7

Nepropustná a odolná vana s protiskluzovou úpravou (z tepelně

tvarovaného recyklovatelného materiálu) je navržena přesně podle

tvaru zavazadlového prostoru. Instaluje se bez nutnosti dalšího

upevnění a snadno se udržuje. 

Gumové koberečky

9464 GC



        Ochranné pásy

9614 S3

Jedná se o 4 kryty z průhledného

polyuretanu, které se upevňují

na přední a zadní nárazník.

Diskrétní a stylové ochranné

prvky nijak nenarušují elegantní

charakter vozu RCZ.

4

        Ochranný potah vozu

9623 E5 / 9623 F1

Aby vzhled a exteriér vašeho vozu RCZ byl nadlouho stejně bezvadný jako poprvé, když jste usedli

za jeho volant, máte v nabídce příslušenství k dispozici dva typy ochranných potahů: z polyesterové

textilie s podšívkou, saténovou vrchní vrstvou a logem Peugeot nebo z pružné syntetické látky v modré

barvě a logem RCZ pro vnitřní použití (garáž, kryté parkovací stání,…) Používáním ochranných potahů

propůjčujete vašemu vozu RCZ ještě prestižnější charakter.
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VŠESTRANNOST A ELEGANCE
Elegantní a sportovní, ale také překvapivě všestranný! Za pomoci praktického příslušenství (závěsné zařízení, nosič kol…)

můžete vyrazit za zábavou, kdy a kam se vám zachce, tedy téměř…

Závěsné zařízení s koulí demontovatelnou bez nářadí

9627 PZ

9688 CC - elektrický svazek

Spojuje automobilové potěšení s aktivním trávením volného času a je důkazem všestrannosti vozu RCZ. Elektrické svazky nejsou součástí dodávky

a objednávají se samostatně. Koule závěsu částečně  zakrývá zadní osvětlení vozu, pokud není závěs používán, je nutné ji odmontovat. Všechny

informace týkající se hmotnosti a povoleného zatížení přívěsu naleznete v návodu k použití vašeho vozu RCZ nebo se můžete obrátit na svého

obchodního zástupce v síti Peugeot. 



Nosič kol na závěsné zařízení (2 kola) 

9615 08

Váš vůz RCZ vás doprovodí při všech vašich aktivitách. Praktický nosič kol na závěsné zařízení je vhodný pro časté používání – jeho instalace

je snadná a rychlá. Povinným doplňkem při  přepravě kol na tomto nosiči je dodatečná světelná lišta.



PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST
Existuje mnoho důvodů, proč vybavit svůj vůz RCZ maximální bezpečnostní výbavou: ochrana vaše i vašich spolucestujících,

zabezpečení proti násilnému vniknutí a odcizení, jízdní komfort…

1  Bezpečnostní alarm

9690 16

Alarm zajišťuje obvodovou a vnitřní ochranu vašeho vozu RCZ proti

vniknutí a odcizení. 

2  Přední parkovací asistent 

9690 01

Jedná se o elektronickou výbavu, která řidiči pomáhá při manévrování

s vozem.  Pomocí snímačů zabudovaných v předním nárazníku systém

detekuje většinu předmětů, které by mohly vůz poškodit nebo naopak

být vozem poškozeny. 
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Bezpečnostní výbava vozu

9468 30

Výstražná vesta a trojúhelník – povinná bezpečnostní výbava, která

vám na vašich cestách pomůže při řešení nepředvídaných či kritických

situací.

Dětské autosedačky

Řada dětských sedaček, určená pro děti od narození do věku 10 let,

odpovídá přísným bezpečnostním normám a má evropskou homologaci

ECE R44/03. Sedačky jsou navrženy s ohledem na maximální komfort

dětských pasažérů

Sedačka Isofix - Skupina 1 Sedačka - Skupina 1, 2, 3

Sněhové řetězy* / protiskluzové návleky

V některých oblastech jsou sněhové řetězy v zimních měsících povinnou

výbavou. Přechodným řešením mohou být i protiskluzové návleky, s nimiž

je řízení na kluzkém povrchu velmi pohodlné.

* Pouze pro 18” kola



DOPŘEJTE SI TY NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
Inovativní a avantgardní model RCZ by měl být vybaven špičkovými technologiemi: 

navigačním systémem, detektorem radarů, ale především palubním internetovým připojením!

Wi-Fi na palubě 

9702 GV

Prostřednictvím Wi-Fi* jednotky si můžete

připojit svůj přenosný počítač, osobní diář

PDA nebo jiné zařízení, otevřít si internetové

aplikace a vyhledávat  informace, které

právě potřebujete...  

* Dodává se bez tarifního programu, funguje se SIM

kartou 3G/3G+, kterou vám poskytne váš mobilní

operátor.

Přenosné navigační systémy

Zadejte cílovou destinaci a systém vás bude spolehlivě navigovat po

zemích celé Evropy (podle zvoleného modelu).

(Podrobné informace dostanete u svého prodejce Peugeot.)

Garmin TomTom
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