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PŘIZPŮSOBTE SVŮJ PEUGEOT 
BOXER VLASTNÍM POŽADAVKŮM

PEUGEOT Boxer je všestranný vůz vhodný pro každého živnostníka. Nabídku originálního 

příslušenství jsme proto připravili s ohledem na potřeby nejrůznějších podnikatelských aktivit.  

Veškeré příslušenství splňuje současné kvalitativní a bezpečnostní normy a dokonale ladí 

s liniemi vašeho vozu PEUGEOT Boxer i s provedením jeho interiéru. 

Na stránkách tohoto katalogu se seznámíte s nabídkou originálního příslušenství PEUGEOT, 

které je určeno pro váš PEUGEOT Boxer. S jeho pomocí můžete svůj vůz bezpečně 

individualizovat a zvýšit jeho životnost.

3



ZVYŠTE PŘEPRAVNÍ KAPACITU
PEUGEOT Boxer splní bezezbytku veškeré vaše požadavky: nabízí velký nákladový 

prostor a možnost, jak snadno zvětšit svou přepravní kapacitu. Kvalitní a praktické 

příslušenství umožní rovněž přepravu nákladu atypických rozměrů.

Díky široké nabídce spolehlivého příslušenství jako je například speciální střešní 

nosič s bočnicemi či žebřík na zadní dveře může užitkový vůz PEUGEOT Boxer 

převážet zboží a materiál i vně nákladového prostoru. 

Střešní nosič s bočnicemi (ocelový)

Střešní nosič, jehož maximální nosnost pro verzi L1H1 

je 86 kg, se instaluje snadno a bez nutnosti dodatečných 

zásahů do karoserie vozu. Bližší informace získáte 

u svého obchodního zástupce Peugeot.
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Vnitřní plastové obložení

Variabilní sestava vnitřního obložení nákladového prostoru se skládá z bočních stěn a podlahy

s hladkou či protiskluzovou úpravou. Vyobrazený vůz je vybaven přepážkou, která odděluje

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

Žebřík na zadní dveře

Hliníkový žebřík umožňuje pohodlný 

přístup ke střešnímu nosiči.

Střešní tyče

Sada 3 příčných střešních tyčí z eloxovaného 

hliníku se jednoduše upevní do otvorů ve střeše. 

Maximální zatížení rozložené rovnoměrně 

na všechny 3 tyče je až 100 kg. K dispozici 

pouze pro verzi L1H1.
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BEZPEČNÁ PŘEPRAVA
Každá profese má své speciické potřeby a někdy je zapotřebí převézt i předměty nestandardních 

tvarů a velikostí. Díky praktickému originálnímu příslušenství můžete bezpečně přepravit dlouhé 

a neskladné předměty jako jsou nejrůznější trubky, nářadí či menší stroje.

Tažná zařízení

Svůj PEUGEOT Boxer můžete vybavit tažným zařízením. Elektrická přípojka, koule i hák 

se objednávají samostatně. Informace o provozních parametrech, jako je maximální zatížení 

či povolená hmotnost přívěsu, najdete v návodu k obsluze vašeho vozu PEUGEOT Boxer 

nebo je získáte u svého obchodního zástupce v síti Peugeot.
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SYSTÉMY NA PODPORU ŘÍZENÍ
Co se týče nových technologií, PEUGEOT Boxer 

nezaostává za konkurencí a je vybaven řadou 

užitečných systémů usnadňujících řízení. Neztrácejte 

čas prohlížením manipulačního prostoru, s naším 

příslušenstvím získáte přehled o bezprostředním okolí 

za vozem, což usnadní manévrování ve stísněných 

podmínkách.

Zadní parkovací asistent

Prostřednictvím parkovacích čidel zabudovaných 

v zadním nárazníku vás systém zvukovým signálem 

upozorní na překážky v bezprostřední blízkosti vozu.
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Parkovací kamera s displejem

Nepostradatelný pomocník, který zajistí snazší a bezpečné manévrování s vozem.
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PEUGEOT Boxer bezpečně ochrání vaše pasažéry i převážený náklad. Vybírejte z nabídky 

příslušenství, které zajistí bezpečnou jízdu za každých podmínek a zabezpečí vůz i v době 

vaší nepřítomnosti.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Alarm

Alarm s originálním dálkovým ovladačem poskytne vašemu vozu Boxer 

dokonalou ochranu proti vloupání a odcizení.
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Bezpečnostní výbava

Povinná bezpečnostní výbava vozu, která vám 

na cestách pomůže při řešení nepředvídaných 

či kritických situací.

Sněhové řetězy

O kompatibilitě sněhových řetězů pro váš 

vůz se informujte u svého obchodního 

zástupce v síti Peugeot.

Ochranná mřížka  

do oken zadních dveří

Alkoholtester

Ověřte si, zda skutečně můžete usednout 

za volant svého vozu…
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Přední a zadní zástěrky
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CHRAŇTE SVŮJ MAJETEK
O kvalitě poskytovaných služeb vypovídá i péče, kterou věnujete svým pracovním nástrojům. 

Váš PEUGEOT Boxer není jen dopravním prostředkem, stává se vizitkou vašeho podnikání.

Koberečky

Koberečky v různém provedení a z různých 

materiálů spolehlivě chrání původní interiér 

vozu. U řidiče se kobereček upevňuje 

k úchytkám v podlaze, díky nimž se 

neposunuje a bezpečně drží na místě.

Potahy sedadel

Na míru navržené látkové či koženkové 

potahy chrání původní čalounění sedadel 

před znečištěním a opotřebením. Podle 

zvoleného modelu mohou být kompatibilní 

s bočními airbagy. Bližší informace získáte 

u svého obchodního zástupce Peugeot.

Delektory

Aerodynamicky tvarované delektory umožňují 

otevřít okno řidiče či spolujezdce a větrat kabinu 

vozu i v nepříznivém počasí.
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MODERNÍ TECHNOLOGIE
Vybírejte ze široké nabídky užitečného příslušenství. Ergonomicky řešená kabina vozu 
PEUGEOT Boxer umožňuje snadné a pohodlné řízení. Čas strávený za volantem se pro vás 
stane příjemným zážitkem.

Částečně zabudované navigační systémy

Najít správnou cestu již nebude problém díky přenosné navigaci bezpečně upevněné ve sloupku A vozu.
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Osvěžovač vzduchu

Přenosný osvěžovač s různými náplněmi příjemně provoní interiér 

vašeho vozu.

Kuřácká sada

Sada zahrnuje popelník a zapalovač.
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MODERNÍ TECHNOLOGIE
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Držák TETRAX® XWAY

Praktický držák umožní mít telefon  

pevně umístěný na dosah ruky. 

Protiskluzová podložka

Na podložce zůstanou veškeré drobnosti  

spolehlivě na svém místě. 

Zásuvka 230 V

S adaptérem 12 V/230 V můžete během 

jízdy dobít jakékoli elektronické zařízení. 

Chladicí box 24 l

Nápoje i potraviny uchováte  

v ideální teplotě.
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SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ
V tabulce najdete nabídku originálního příslušenství pro model PEUGEOT Boxer.  

Více informací získáte u svého obchodního zástupce v síti Peugeot nebo na internetových stránkách www.peugeot.cz.

OCHRANA

Kategorie Název příslušenství Kód 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 Textilní koberečky
Gumové koberečky

x 
x

16103068 80
9663 30

13
Potahy Koženkové potahy sedadel

Textilní potahy sedadel
x 
x

16087232 80
16127694 80

KOMFORT

Kategorie Název příslušenství Kód Strana

Osvěžovače 
vzduchu

Přenosný osvěžovač vzduchu 
Náhradní náplně do osvěžovače

x 16076729 80
* 15

Interiér Chladicí boxy
Popelník
Zapalovač
Protiskluzová podložka

x
x
x
x

*
16072018 80
8227 70
16111380 80 
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15

17

Delektory Sada 2 delektorů na přední dveře x 9421 C5 13

PŘEPRAVA

Kategorie Název příslušenství Kód Strana

Nákladový 
prostor

Plastová podlaha s protiskluzovou úpravou – L1
Plastová podlaha s protiskluzovou úpravou – L2
Sada bočního plastového obložení – L1H1
Sada bočního plastového obložení – L1H2
Sada bočního plastového obložení – L2H1
Sada bočního plastového obložení – L2H2
Plastové obložení podběhů kol – L1
Plastové obložení podběhů kol – L2

x

16090073 80
16090075 80
16090074 80
16090094 80
16090076 80
16090077 80
16104629 80
16104630 80

5

Přeprava Ocelový střešní nosič s postranicemi (bez žebříku) – L1H1
Ocelový střešní nosič s postranicemi (bez žebříku) – L1H2
Ocelový střešní nosič s postranicemi (bez žebříku) – L2H1
Ocelový střešní nosič s postranicemi (bez žebříku) – L2H2
Ocelový střešní nosič s postranicemi (bez žebříku) – L3H2
Žebřík na hliníkový střešní nosič (kompatibilní i s ocelovým) – H1
Žebřík na hliníkový střešní nosič (kompatibilní i s ocelovým) – H2
Sada 3 hliníkových střešních tyčí
Hliníková střešní tyč x

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

4

5

5

Tažná 
zařízení

Elektropřípojka 7/13 PIN 
Elektropřípojka 13 PIN
Hák pro tažné zařízení kombinované s koulí
Hák pro tažné zařízení na držák koule
Koule pro tažné zařízení monoblok
Tažné zařízení bez koule pro furgon
Hák pro tažné zařízení na držák koule
Zásuvka samec 7/13 PIN
Elektropřípojka 7/13 PIN s detekcí nefunkčních žárovek 
Elektropřípojka 13 PIN s detekcí nefunkčních žárovek 
Elektropřípojka 7+7 PIN s detekcí nefunkčních žárovek 
Zásuvka samec 13 PIN
Zásuvka 13 PIN
Zásuvka 7 PIN s mikrospínačem
Tažné zařízení bez koule pro valník

x
x
x
x

x

16150949 80
16150950 80
9627 CK
9627 CL
9627 G1
9627 QE
9627 Y2
9427 C1
9688 AL
9688 AN
9688 AP
9688 E7
9688 J6
16104786 80
9427 CC

6

7
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MULTIMÉDIA

Kategorie Název příslušenství Kód Strana

Navigace Asistenční systémy řízení

Uchycení pro přenosnou navigaci Garmin

 

x

*

16074035 80
14

Zvuk Autorádia *

Telefon Univerzální držák smartphonů TETRAX® XWAY

Univerzální držák telefonů TETRAX® GEO

Magnet s logem Peugeot pro univerzální držák  

na smartphone/telefon

Hands-free sady

Nabíječky mobilních telefonů

Zásuvka 230 V + USB

x

x

16135792 80 

16135791 80

16085785 80

*

*

16290438 80 17

Video Vícenásobná zásuvka 12V + USB 16100007 80

BEZPEČNOST

Kategorie Název příslušenství Kód Strana

Aktivní 

bezpečnost

Zadní parkovací asistent se 4 snímači

LED kontrolka pro zadní parkovací asistent

Parkovací kamera

Displej 3,5" pro parkovací kameru

x 16102788 80

16102790 80

16139936 80 

16109835 80

8 

9

Zabezpečení 

vozu

Bezpečnostní zatmavená fólie na zadní okna

Bezpečnostní alarm s originálním dálkovým ovladačem

Ochranný modul proti zdvižení vozu

Pohybové čidlo pro alarm

Sada 4 bezpečnostních šroubů pro kola

x

9657 30

16080499 80

9671 6P

16122423 80

9607 Q6

10

Ochrana 

pasažérů

Výstražný trojúhelník a vesta

Výstražná vesta

Alkoholtester

Lékárnička

Výstražný trojúhelník

Nástroj pro přestřižení pásu a rozbití okna

Bezpečnostní výbava

Hasicí přístroj

x 

 

x

16179255 80

16179254 80

16407149 80

16316869 80

16179253 80

16377701 80

16115617 80

16373003 80

11

Zimní  

výbava

Sněhové řetězy 

Protiskluzové návleky

x *

*
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(*) Informace o kompletní nabídce získáte u svého koncesionáře PEUGEOT.

Fotograie jsou pouze ilustrativní. Pro zjištění kompletních informací

o nabídce originálního příslušenství PEUGEOT či kompatibility příslušenství

s verzí vašeho vozu PEUGEOT Boxer kontaktujte svého prodejce vozů PEUGEOT.  

Nabídka platná do vyprodání zásob.
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