
iOnACESSÓRIOS

100% ELECTRIC



100% eléctrico, ferozmente citadino, fácil de viver, o iOn exprime a sua vontade de praticar uma nova mobilidade,
a sua preocupação de contribuir para proteger o ambiente, de se deslocar e de viver a cidade de forma diferente.

Confirme o seu carácter inovador e a pertinência da sua escolha ao dotar o seu iOn de acessórios que aumentam o seu conforto
e a sua segurança. Eles irão acompanhar pormuito tempoo seu veículo concebido para o futuro. Fabricados segundoos standards
de qualidade Peugeot, estes acessórios harmonizam-se perfeitamente na decoração interior e nas linhas do seu veículo.

Descubra-os neste catálogo. Eles tornarão o seu iOn único, ao sublinharem o seu carácter e o seu avanço tecnológico.

ADAPTE O iOn AO SEU ESTILO DE VIDA





PROTEJA O SEU VEÍCULO
Proteja o iOn dos pequenos desagrados urbanos para que este conserve durante muito tempo o seu estado original.
Você valorizará imenso o seu capital automóvel.

Frisos de protecção
das portas
Estes 4 frisos em resina ABS preta
favorecem a protecção das portas
contra os riscos
e outras pequenas colisões urbanas.
Ref : 9424 G8

Friso de protecção para
pára-choques
Em poliuretano transparente, este
favorece a protecção do pára-choques
dianteiro.
Ref : 9424 F1



Capa exterior
Para melhor conservar no tempo o seu aspecto exterior
de origem, o iOn dispõe em acessório uma capa de
protecção em tecido sintético extensível, ao uso interior
(garagens, subsolos, …).
Ref : 9603 26



UM SUPLEMENTO DE CONFORTO
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Com o iOn, você circula com toda a segurança. Para aproveitar plenamente do seu conforto, equipe o seu interior destes acessórios que farão dos
seus trajectos um momento de calma e de descontracção. Saboreie a sensação de bem-estar a bordo.

Apoio de braço
Ergonómico e perfeitamente integrado no design interior do iOn,
este apoio de braço central dianteiro articulado oferece ao condutor
uma posição de condução agradável.
Ref : 9440 20

Cinzeiro
Este cinzeiro com tampa instala-se na posição
porta-latas na consola central, podendo servir igualmente de
porta-objectos. É necessário encomendar em complemento a
base específica.
Ref : 9623 95
Base específica - Ref : 9623 96

Isqueiro
Ref : 9425 E9
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Tapa-bagagens
Para melhor proteger as bagagens que
transporta, o iOn pode ser equipado de uma
prateleira semi-rígida que dissimula o conteúdo
da bagageira.
Ref : 9459 L7

Kit VP / VU
Transforme o seu veículo particular em veículo utilitário
graças a este kit composto de um piso em alcatifa e de uma
retenção de carga em chapa lacada. Este pode ser
completado de um tapa-bagagens opcional.
Ref : 9401 17

Tapa-bagagens para Kit VP / VU
Tapabagagens redobrável emalcatifa agulhada.
Ref : 9459 K3

Tapete de bagageira em alcatifa
Fabricado sobre medida, este oferece estética e
protecção.
Ref : 9464 GZ

Calços para bagageira
Acessório complementar do tapete da bagageira
em alcatifa para manter os objectos e evitar a
sua deslocação aquando das travagens e das
curvas.
Ref : 9414 EE



PROTECTION ET DISCRÉTION
Pour concilier ses qualités de sportive et son esthétique recherchée, équipez votre RCZ de ces accessoires qui préserveront davantage
certaines parties de son bel intérieur. RCZ peut également être équipée d’une housse de protection qui vous permettra de mieux conserver son
apparence unique et remarquable.

PAZ DE ESPÍRITO
O seu iOn vai atrair muitos olhares pela máxima segurança que oferece aos seus passageiros, nomeadamente as crianças. Com acessórios de
tecnologia comprovada, circule ou deixe o seu iOn estacionado com toda a tranquilidade.

Alarme anti-intrusão
Este contribui na protecção perimétrica e volumétrica
contra a intrusão e o roubo.
Ref : 9671 R2

Ajuda sonora ao estacionamento traseiro
Este sistemaelectrónico é umaajuda preciosa nasmanobras demarcha-atrás. Ele detecta
a maioria dos obstáculos que entram no campo de acção dos sensores de proximidade
integrados no pára-choques traseiro.
Traseiro - Ref : 9690 07
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Colete de elevada visibilidade, triângulo de
pré-sinalização, bolsa de 1ºs socorros

Estes elementos de segurança, indispensáveis
e obrigatórios em alguns países, são
uma ajuda preciosa em caso de riscos
que ocorrem durante os trajectos.

Kit colete / triângulo - Ref : 9468 30
Bolsa de 1ºs socorros - Ref : 9652 YP

Teste de alcoolémia
Para uma condução tranquila, tenha o reflexo teste de
alcoolémia.
Ref : Não disponível em Portugal

Correntes de neve / capas anti-derrapantes
Por vezes obrigatórias, as correntes de neve
são indispensáveis para a condução na estrada
com neve. Para necessidades pontuais, as capas
anti-derrapantes são de fácil utilização e trazem
um grande conforto na condução.
Correntes de neve - Ref: 9610 C5
Capas - Ref: 9610 C2

Bancos para crianças
Uma gama de bancos adaptados ao transporte de crianças desde
o nascimento aos 36 kg para oferecer um conforto de excelência.
Testados e homologados, estes correspondem às normas de
segurança mais restritas (Homologação europeia ECE R44/03).
Ref: 1606431380 (Modelo Fair GO/1 apresentado)
Consulte o seu ponto de venda para conhecer o detalhe da gama de bancos
para crianças.



A BORDO DOMUNDO CONSIGO
O iOn está na vanguarda da inovação automóvel. Dote-o destes acessórios dignos da sua tecnologia. Ao prazer de conduzir
um veículo eléctrico, você adiciona o de circular numa viatura ligada ao mundo actual, inteligente e reactivo.

Sistemas de navegação semi-integrada
Conjugar as vantagens de uma instalação optimizada e
a liberdade de utilizaçãoportátil. (Ecran 4’3,mapaEuropa,
infos radares, Bluetooth®).
Consulte o seu ponto de venda.



Wi-Fi a Bordo
Este router* Wi-Fi permite ao condutor e passageiros, com o veículo
completamente parado, de ligar
um portátil, smartphones ou outros aparelhos e aceder às diferentes
aplicações na Internet
(mensagens, sites,…).

Ref : 9702 GV
*Vendido semassinatura, este funciona como cartão SIMuma chave 3G/3G+ específico
internet a subscrever ou junto do operador da sua escolha.

Avisadores de radar
Estes assinalama posição dos radares e dos limites
de velocidade para que as suas deslocações
decorram com maior serenidade.
Ref: Não disponível em Portugal

Carregador solar
Caixa de viagens combateria recarregável através de painéis
solares, porta USB, tomada 220V ou isqueiro. Cabo USB
retractável, 9 conectores incluídos.
Ref : 9702 GY

CoyoteAlerta GPS
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