
ACCESSOIRES Bipper & Partner



MAAK UW BIPPER OF PARTNER  
PROFESSIONELER!
Door te kiezen voor een Bipper of een Partner kiest u voor een handzame, compacte en flexibele 
bedrijfsauto. Een auto die aan uw verwachtingen kan voldoen en waarmee het prettig werken is.
 
Laat uw Bipper of Partner voorzien van accessoires waarmee de auto nog beter aan uw 
beroepsmatige activiteiten is aangepast, die u het leven vergemakkelijken en die een positief effect 
hebben op het imago van uw bedrijf. 
 
Ontdek de accessoires in deze brochure. Met deze accessoires kan uw Bipper of Partner volledig 
naar uw wensen en smaak worden voorzien. Bovendien verbeteren ze uw comfort en uw 
werkomstandigheden.
 
De accessoires voldoen aan de kwaliteitsnormen van Peugeot en passen perfect bij het 
interieurdesign en het uiterlijk van de auto.



Moet u voor uw werk gereedschap, materiaal of goederen vervoeren? Dankzij deze accessoires kunnen voorwerpen onder optimale 
omstandigheden worden vervoerd en wordt het interieur van uw Bipper of Partner tegen beschadigingen beschermd.

EEN NÓG PRAKTISCHER EN NÓG BETER 
BESCHERMD INTERIEUR

VebaBox
Koel- of vriesbox, die eenvoudig overgezet kan 
worden in een andere auto.

Vraag bij uw Peugeot verkooppunt naar de mogelijkheden.

Beschermfolie voor de ruiten
Zwarte folie die het zicht naar buiten niet hindert, maar inkijk onmogelijk 
maakt. Zo beschermt u de inhoud van de auto tegen nieuwsgierige 
blikken. Deze folie mag niet worden aangebracht op de voorruit en de 
voorportierruiten.

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

Beschermroosters voor de zijruiten (niet afgebeeld)

Sortimo/Simpleco
Voordelige bedrijfsauto-inrichting speciaal ontwikkeld voor de kleinere 
bestelauto’s in het gamma van Peugeot.



Jantes aluminium
Les jantes en alliage léger affirment le style de 308 CC, tout en offrant toutes
les garanties en matière de qualité, sécurité et tenue de route.

OM NÓG MEER TE KUNNEN VERVOEREN
U kunt de vervoersmogelijkheden van uw compacte en handzame Bipper of Partner met deze accessoires - allesdragers, 
imperiaals, laadrollen, trekhaken - nog verder vergroten.

Extra laadrol Bipper

Laadrol Partner

Allesdragers Bipper

Allesdragers Partner

Flenskogeltrekhaak    

Trekhaak met zwanenhalskogel

Laadrol
Deze laadrol vergemakkelijkt het beladen van 
de imperiaal.

Allesdragers
Deze praktische allesdragers voor de Bipper 
en de Partner zijn voorzien van een PVC 
beschermlaag.

Trekhaak
U kunt uw Bipper of Partner laten voorzien van 
een flenskogeltrekhaak, een trekhaak met 
zwanenhalskogel of een afneembare trekhaak. 
Raadpleeg voor alle gegevens met betrekking 
tot de gewichten en aanhanger gewichten het 
instructieboekje van uw Bipper of Partner of 
raadpleeg uw Peugeot verkooppunt.

Imperiaal
Deze imperiaal, die bestaat uit stalen 
buizen, is gemakkelijk op het dak van 
de auto te monteren zonder dat er 
gaten geboord hoeven te worden.
De maximaal toelaatbare belasting 
bedraagt 120 kg (Partner) en 77 kg 
(Bipper).

Bipper - geleverd met laadrol.

Partner - geleverd zonder laadrol.



Parkeerhulp achter of voor
Dit elektronische systeem is een 
handige hulp bij voor- of achteruit 
inparkeren. Met behulp van de vier in de 
voor- of achterbumper geïntegreerde 
parkeersensoren detecteert het systeem 
de meeste objecten die de auto zou 
kunnen raken.
Bipper (achter)

Partner (voor en achter)
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Inbraakalarm*
Bij dit alarm wordt gebruikgemaakt 
van de originele afstandsbediening. 
De inbraak- en interieurbeveiliging 
beschermt uw Bipper of Partner tegen 
inbraak en diefstal.
*Voor auto’s met centrale portiervergrendeling.

Mistlampen vóór
Deze mistlampen voor uw Partner 
zorgen voor beter zicht bij mist.
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Peugeot EHBO-etui, gevarendriehoek, veiligheidsvest
U kunt niet voorzichtig genoeg zijn… Het soepele EHBO-etui bevat alles
wat u nodig hebt om eerste hulp te bieden, variërend van pleisters tot een
overlevingsdeken. De superreflecterende gevarendriehoek is eveneens
een onmisbaar accessoire, hij wordt geleverd in een stevige grijze etui.

Sneeuwkettingen
Sneeuwkettingen zijn in bepaalde landen onder bepaalde omstandig-
heden verplicht en onmisbaar bij het rijden op besneeuwde wegen.  
Vraag bij uw Peugeot verkooppunt naar de mogelijkheden voor het 
aanbrengen van sneeuwkettingen bij uw auto.

Anti diefstalbouten
Deze bouten verhinderen ongewenste 
demontage van uw lichtmetalen velgen.

LifeHammer®
Wanneer na een ongeluk de sluiting van de auto-gordel niet meer los  
te krijgen is en de portieren en ramen niet meer open kunnen, biedt  
de LifeHammer® uitkomst in deze benarde positie. De dubbele hamer  
van de LifeHammer® heeft geharde punten, die het zijraam in enkele  
seconden verbrijzelen. Het ingebouwde, vlijmscherpe Solingen mes  
snijdt met één haal de autogordel door. De LifeHammer® is eenvoudig te 
monteren en door zijn fluorescerende kop in het donker altijd zichtbaar.
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ONTSPANNEN WERKEN
 
Er kan altijd iets gebeuren, of u nu op kantoor, bij een klant of onderweg bent. Met deze accessoires beschermt u 
uw auto tegen diefstal en inbraak en kunt u onder bijna alle omstandigheden mobiel blijven.



Stoelhoezen
Deze op maat gemaakte hoezen met 
stoffen bekleding 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.

Matten
De matten beschermen de oorspronkelijke 
vloerbekleding. Door de verschillende 
materialen en motieven hebt u een ruime 
keuze. Voor een goede montage is de 
mat aan bestuurderszijde uitgevoerd met 
klemmen waarmee u de mat kunt vastmaken 
op de bestaande bevestigingspunten.

Netten voor de achterdeuren
De netten aan de achterdeuren 
vormen een handige extra 
opbergruimte: tijdens het 
openen van de deuren vallen de 
voorwerpen er niet uit.
Bipper

Dorpelinstaplijsten
Deze lijsten zorgen zowel voor 
een stijlvolle uitstraling als voor de 
bescherming van de dorpels.
Partner

Set van zwart PVC (niet afgebeeld)

Bipper en Partner 

Spatlappen (niet afgebeeld) 

Bipper  

Spatsierstukken
Deze spatsierstukken voorkomen het opspatten van modder en steenslag. 
Deze onopvallende accessoires doen geen afbreuk aan het design van uw 
Partner.
Spatsierstukken

Partner

Naaldvilt mat Rubber mat

Partner

Stoelhoezen Sevilla

VERBETER UW COMFORT
 
Door uw Bipper of Partner te beschermen tegen de risico’s van alledag houdt u deze zo goed als nieuw.  
Uw auto blijft mooier en u zult er nog langer plezier van hebben. 

Bipper

 
Stoelhoezen Boston
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Windgeleiders voor de 
voorportieren
Dankzij de geprofileerde en 
aërodynamische vorm wordt 
het interieur op natuurlijke 
wijze geventileerd.

Stylingset interieur 
aluminium-look 
De set bestaat uit sierlijsten 
voor de ventilatieroosters, 
luidsprekers en tweeters. Ze 
zijn gemaakt van ABS met 
aluminium-look.
Bipper

Uitneembare midden-
console
Deze console wordt tussen de 
voorstoelen gemonteerd. De 
console dient als opbergruimte, 
bekerhouder en asbakhouder.
Bestel ter aanvulling de steun 
(noodzakelijk).  
Partner

Asbak en aansteker

Lichtmetalen velg  
15” Twelve
Bipper

Lichtmetalen velg  
15” Twenty First
Partner

Lichtmetalen velg 15” Jet
Partner

1 2 3 4

COMFORT DAT TEN GOEDE KOMT  
AAN UW WERK
Uw Bipper of Partner is voor al uw professionele activiteiten een geweldig stuk gereedschap.  
Met deze accessoires kunt u optimaal profiteren van de kwaliteiten van uw auto, zodat u uw bestelauto nog efficiënter kunt inzetten.

Lichtmetalen velgen
Lichtmetalen velgen zijn bij uitstek geschikt om uw bedrijfsauto een stijlvolle en persoonlijke 
uitstraling te geven.

Model 24 liter 

In deze module kunt u maximaal twee 

tweeliterflessen koel houden.

Thermomodules
Beide modellen kunnen met 
de veiligheidsgordel op de 
voorpassagiersstoel worden 
vastgezet.

Model 15 liter  

Deze module heeft zowel een koel- als een 

verwarmingsfunctie. In deze module kunt u 

tot drie literflessen opbergen.



Autoradio’s /navigatiesystemen
Om aan al uw wensen te kunnen voldoen, biedt Peugeot een scala aan apparatuur: van de 
eenvoudigste autoradio tot navigatieystemen met de meest geavanceerde functies. Bovendien is 
een breed gamma uitstekende luidsprekers leverbaar. 
Vraag bij uw Peugeot verkooppunt naar de mogelijkheden.

Bluetooth® handsfree set
Vast of uitneembaar, met of zonder display, 
of zelfs met geavanceerde functies (luisteren 
naar muziek op uw USB-stick of SD-kaart): de 
mogelijkheden zijn legio. 
Vraag bij uw Peugeot verkooppunt naar de mogelijkheden.

Opbergvak/interface handsfree set
Module met een kantelbaar front dat als 
interface dient voor de handsfree set Parrot 
MKi 9200. U kunt uw MP3-speler, iPhone, 
USB-stick enzovoort aansluiten met de mini-
jack-kabel, USB-kabel en iPhone-kabel die in de 
module zijn opgenomen.
Partner

Steun portable navigatiesysteem
Deze steun met kogelscharnier kan op een 
van de ventilatieroosters van het dashboard 
worden gemonteerd. De steun is geschikt 
voor diverse navigatiesystemen dankzij de 
verschillende meegeleverde verloopstukken.
Partner

Omvormer van 12 V naar 230 V  
met USB-aansluiting
Dit kastje kan worden aangesloten op een 
12V-aansluiting van uw auto en genereert 
dan een spanning van 230 volt. Dit maakt het 
mogelijk om in de auto elektrische apparatuur 
te gebruiken en op te laden. Bovendien kunt 
u bijvoorbeeld een fototoestel, MP3-speler of 
PDA’s aansluiten op de USB-poort.

1 Wi-fi aansluiting
Deze Wi-fi aansluiting* biedt uw passagiers de 
mogelijkheid om een laptop, PDA of andere 
organiser aan te sluiten en verbinding te maken met 
internet (mail, websites,...). 
* Verkocht zonder abonnement. Werkt met een speciaal voor 

internet bedoelde 3G/3G+ simkaart die u kunt verkrijgen bij de 

provider van uw keuze.

MEER HEDENDAAGSE TECHNOLOGIE
Moderne communicatieapparatuur is voor een bedrijfsauto nog belangrijker dan voor een personenauto.  
Deze apparatuur vergemakkelijkt u het leven: u bent permanent verbonden met uw bedrijf of de buitenwereld.

2 Semi-geïntegreerde navigatiesystemen
Dit systeem leidt u naar iedere gewenste bestemming. Voer met behulp 
van het touchscreen uw bestemming in en laat het navigatiesysteem u de 
weg wijzen in heel Europa (afhankelijk van het model). 

USB Box
Hiermee kunt u op het audiosysteem van uw Partner een USB-stick met 
MP3-bestanden, een MP3-speler, of een iPod aansluiten. 
Partner
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www.peugeot.nl

PEUGEOT SERVICE
VAKKUNDIG, VERTROUWD EN HELDERE TARIEVEN
Alleen al in Europa staan er meer dan 10.000 servicepunten tot
uw beschikking. Peugeot beschikt over een wereldwijd hoogge-
kwalificeerd servicenetwerk. Elk servicepunt beschikt over de 
hoogwaardige apparatuur en kennis om uw Peugeot snel en 
doeltreffend te onderhouden of te repareren. Er wordt gewerkt  
volgens eenduidige Peugeot normen en heldere tarieven; een 
prettig gevoel bij de steeds meer vervagende Europese grenzen.

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES
Peugeot stelt aan onderdelen en accessoires dezelfde hoge 
kwaliteitseisen als aan de door haar geproduceerde auto’s. De 
onderdelen en accessoires worden dan ook zonder uitzondering 
aan zware beproevingen onderworpen alvorens ze goedgekeurd 
worden. De onderdelen en accessoires zijn herkenbaar aan de 
speciale verpakking en goed voor een vol jaar Peugeot garantie  
op zowel materialen als arbeidsloon (uiteraard niet bij normale 
slijtage).

PEUGEOT MOBILITEIT SERVICE
Als uw auto voor onderhoud of reparatie naar de garage moet, 
houdt Peugeot u graag mobiel. Elk Peugeot servicepunt in  
Nederland biedt u daarom een uitgebreide Mobiliteit Service  
die perfect aansluit op uw wensen.

PEUGEOT ALL-IN TARIEVEN
Voor uitlaten, remmen, trekhaken, alarmsystemen, accu’s, ruiten- 
wissersets en de meeste accessoires zijn er concurrerende all-in 
tarieven, dus inclusief materialen, montage en BTW.

SNELLE SERVICE BIJ ONDERDELENDISTRIBUTIE
De meeste onderdelen zijn op voorraad. Zo niet, dan is het onder-
deel met het geautomatiseerde distributiesysteem praktisch 
altijd binnen 24 uur ter plekke. Lange reparatieperioden zijn 
hierdoor nagenoeg uitgesloten en voor de tussentijd is er des-
gewenst vervangend vervoer mogelijk.

PEUGEOT AIRCO SERVICE
De fabriek schrijft geen specifiek preventief airco-onderhoud voor. 
Toch is het zinvol de installatie periodiek op een goede werking  
te laten controleren. Om optimaal gebruik te maken van uw airco- 
installatie heeft Peugeot drie verschillende controles ontwikkeld, 
met landelijk geldende adviesprijzen.

PEUGEOT ASSISTANCE
Tijdens de contractuele garantietermijn kunt u in heel Europa 
rekenen op de gratis hulp van Peugeot Assistance bij technische 
pech onderweg. 7 dagen per week, 24 uur per dag. 

PEUGEOT ERKEND SCHADEHERSTEL
Kies bij (ruit)schade aan uw auto altijd voor het Peugeot Erkend  
Schadebedrijf. Uitsluitend bedrijven die aan de criteria van Peugeot 
Nederland N.V. voldoen en zich daar ook contractueel aan onder-
worpen hebben, mogen het predikaat Peugeot Erkend Schade-
herstel voeren. De contractuele garantie, met inbegrip van de 
carrosseriegarantie, blijft dan onverminderd van kracht.

PEUGEOT ONDERHOUDSSYSTEEM
Peugeot heeft een helder en voordelig onderhoudssysteem. Een 
Peugeot onderhoudsbeurt omvat de juiste controlepunten en  
afhankelijk van tijd en/of kilometrage de benodigde vervangingen. 
Er bestaan standaard adviestarieven voor het Peugeot Onder-
houdssysteem en de bijkomende vervangingen, zodat u vooraf 
weet waar u aan toe bent. 

PEUGEOT OPTIWAY
Zekerheid en gemak met Peugeot Optiway. U kunt dit de eerste  
12 maanden na registratie van de auto afsluiten met een looptijd 
tot maximaal 5 jaar na eerste registratie. Er zijn verschillende 
Optiway pakketten mogelijk, van verlengde garantie tot en met 
een volledig reparatie- en onderhoudscontract. Afhankelijk van het 
pakket en uw wens kunt u in een keer betalen of per maand. Deze 
maandbetaling kan ook worden gecombineerd in een financiering 
via Peugeot Finance.

PEUGEOT ASSURANCE
Speciaal voor Peugeot klant heeft Peugeot een autoverzekerings-
product ontwikkeld. Het resultaat is een aantrekkelijke auto- 
verzekering exclusief voor de Peugeot rijders waarbij een zeer 
uitgebreide dekking wordt gecombineerd met een scherpe premie 
voor u als klant van Peugeot.

INFORMATIE
Kijk voor meer informatie over Peugeot en haar dienstverlening
op www.peugeot.nl.  Of bel gratis: 0800 – PEUGEOT (7384368)

De informatie en illustraties die in deze folder voorkomen zijn gebaseerd op de technische karakteristieken zoals die waren op 
het moment van drukken van dit document. Peugeot Nederland behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wij-
zigingen in uitvoeringen aan te brengen. Deze folder bevat informatie met een algemeen karakter en is in geen enkel opzicht 
een contractueel document. Voor de meest actuele informatie en eventuele aanvullingen gelieve u contact op te nemen met 
een daartoe bevoegd lid van de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie in Nederland. De kleuren en uitvoeringen van de in 
deze folder afgebeelde auto’s en accessoires kunnen afwijken van de werkelijkheid. Niets uit deze folder mag worden gerepro-
duceerd - in welke vorm dan ook - zonder toestemming van Automobiles Peugeot en/of Peugeot Nederland N.V.
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