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AC E S SÓ R I OS 

A PEUGEOT desafia os limites do design ao conceber e selecionar 

uma extensa coleção de acessórios, perfeitamente adaptados ao 

seu automóvel. Os nossos estilistas e engenheiros associaram 

assim, a sua experiência para criar Acessórios de Origem PEUGEOT 

que assegurem uma estética sem compromisso e uma segurança 

reforçada. Estes acessórios topo de gama são completados por uma 

ampla variedade de equipamentos rigorosamente selecionados 

para otimizar todos os detalhes do seu novo PEUGEOT Rifter. Em 

conformidade com as normas mais exigentes, validados pelas 

nossas equipas relativamente à sua fiabilidade e durabilidade, todos 

estes Acessórios de Origem PEUGEOT permitir-lhe-ão expressar o 

seu próprio estilo, com total confiança e total liberdade.

Os Acessórios de Origem PEUGEOT são 
identificados (a negrito) na tabela no final da 
brochura.
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1. Conjunto de tapetes em alcatifa
 Réf. : 16 285 584 80
2.  Cobertura de proteção para parque de estacionamento interior 
 Réf. : 9623 E9
3. Conjunto de tapetes 3D em alcatifa
 Réf. : 16 277 986 80 
4. Conjunto de tapetes em borracha
 Réf. : 16 277 956 80

2

1

P R O T E Ç Ã O

O novo PEUGEOT Rifter está equipado com acessórios de alto 

rendimento para uma proteção superior. Descubra igualmente os vários 

equipamentos PEUGEOT para proteger o valor do seu veículo, tanto 

no interior como no exterior. Uma proteção ideal e a garantia de que 

conserva todo o seu esplendor original.

4

Tapetes
Estes tapetes adaptam-se à forma da 

superfície inferior do seu veículo.
O tapete do condutor é encaixado nas 
fixações existentes, para garantir uma 

fixação adequada.
Estão disponíveis em diferentes tecidos 

e materiais, para uma boa coerência 
com as harmonias interiores.

. 
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1.  Coberturas dos bancos em tecido   
Réf. : 16 310 610 80

2. Conjunto de 2 palas traseiras
 Réf. : 16 290 759 80

3.  Frisos de proteção para para-choques dianteiro (película transparente)    
Réf. : 16 111 349 80

4. Frisos laterais de proteção (película transparente)
 Réf. : 9424 J2

P R O T E Ç Ã O

Especialmente concebidos para proteger o seu

novo PEUGEOT Rifter, estes acessórios fundem-se

naturalmente com o design do seu veículo. 

3
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1. Caixa de tejadilho longa (420 litros)
 Réf. : 16 096 658 80

2. Barras de tejadilho transversais
sobre barras longitudinais

Réf. : 16 238 367 80
3. Porta-esquis sobre barras de tejadilho

Réf. : 16 294 260 80
4. Porta-bicicletas sobre barras de tejadilho

Réf. : 16 077 988 80
5. Porta-bicicletas sobre engate de

reboque (2 bicicletas - Plataforma)*
Réf. : 16 294 258 80

*Produto não comercializado em Portugal

5
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Os seus desejos de evasão deixam de ter limites com as barras de 

tejadilho homologadas City Crash Test do seu novo PEUGEOT Rifter.

Ideais para aumentar o volume de transporte e apresentando as melhores 

garantias de fixação e de segurança, são montadas sem ferramentas e 

podem suportar até 80 kg. Selecione, em seguida, os acessórios que o 

acompanharão para todo o lado. Poderá realizar todos os seus sonhos...

S O l u Ç Õ E S  
D E  T R A N S P O R T E

Barras de tejadilho
Polivalentes, fáceis de instalar e de desmontar, permitem

a instalação de diferentes acessórios de transporte: caixas para
bagagens, porta-bicicletas, porta-esquis.... Perfeitamente adaptados

às dimensões e ao estilo de cada veículo, são estudados
para evitar os riscos na carroçaria.. 

2
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S O l u Ç Õ E S  
D E  T R A N S P O R T E

Organize de forma ideal a mala do seu novo PEUGEOT Rifter com acessórios específicos 
e transporte os seus bens mais frágeis em perfeitas condições. Concebidos por medida, 
fáceis de manusear, protegerão o interior do seu veículo e permitir-lhe-ão beneficiar 
totalmente das suas atividades de lazer, simplificando, assim, a sua vida.

1.   Rede de retenção de cargas altas  
Consoante opção do veículo*

2. Engate de reboque com rótula pescoço de cisne 
 Réf. : 16 232 405 80
3.  Engate de reboque com Rótula Desmontável Sem 

ferramentas (RDSO) 
Réf. : 16 232 407 80

4. Rede da mala 
 Réf. : 7568 FT
5.  Caixa do compartimento da mala rígida  

Réf. : 16 290 609 80
6. Divisórias da mala 
 Réf. : 9414 EE



Cortinas de proteção do sol
Estas cortinas integram-se perfeitamente no estilo interior do seu novo 

PEUGEOT Rifter. De fácil posicionamento, protegem os seus passageiros e filtram 
eficazmente os raios de sol. Limitam a temperatura no interior do veículo através da 

diminuição da superfície exposta aos raios solares.

12 13
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1. Conjunto de cortinas de proteção do sol laterais (vidro de 
entre abertura) e custódia para veículo L1 

 Réf. : 16 289 513 80 / Réf. : 16 289 515 80
2. Conjunto de 2 deflectores de ar

    Réf. : 16 316 290 80
3. Cortina de proteção do sol do óculo traseiro

 Réf. : 16 289 517 80 
4. Conjunto de cortinas de proteção do sol

laterais (vidro de descer)
    Réf. : 16 289 514 80

5. Cabide no encosto de cabeça Prático e fácil de instalar
 Réf. : 16 097 341 80

6. Ecrã 3,5” para câmara de marcha-atrás
 Réf. : 16 109 835 80

Aperfeiçoe o ambiente prático do seu novo PEUGEOT Rifter com 

acessórios que melhoram o seu bem-estar e o da sua família.

Estão disponíveis vários equipamentos que lhe permitirão viajar nas 

melhores condições.

C O N F O R T O



Apoio de braços no banco dianteiro
Este acessório serve de compartimento de arrumação complementar
e pode ser montado num veículo que não esteja equipado com apoio

de braços de origem ou para substituir o apoio de braços original.

14 15
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1.  Módulo isotérmico 
Conteúdo 21 litros/alimentação 12 V - 24 V - 230 V 
Réf. : 16 066 667 80

2. Suporte antiderrapante
 Réf. : 16 111 380 80 
3.  Apoio de braços no banco dianteiro 

Réf. : 16 355 304 80
4. Cinzeiro amovível
 Réf. : 82 11 F9
5. Lâmpada de leitura portátil de LED
 Réf. : 16 107 471 80
6. Difusor de ambientador 
 Réf. : 16 076 729 80

C O N F O R T O

Descubra todos os engenhosos acessórios de interior PEUGEOT 
adaptados às suas exigências e às dos seus passageiros.
Da arrumação à conectividade, passando pela ergonomia, nada foi 
esquecido para o seu conforto a bordo.



1. Kit pedais em alumínio
Réf. : 16 380 768 80

2. Kit de 4 centros de jante para jantes em alumínio BRANCO BANQUISE
Réf. : 16 088 368 80

3. Kit de 4 centros de jante para jantes em alumínio Linha S
Réf. : 16 082 652 80

4. Kit de 4 centros de jante para jantes em alumínio CINZENTO ANTHRA
 Réf. : 16 117 225 80

5. Kit de 4 centros de jante para jantes em alumínio PRETO
 Réf. : 16 229 619 80

6. Punho BVM6, cromado acetinado
Réf. : 96 738 472 VV

7. Punho BVM5, couro PRETO e alumínio
Réf. : 2403 CV

8. Punho BVM5, couro e cromado preto
Réf. :16 088 722 ZD

9. Conjunto de 2 embelezadores das embaladeiras das portas em inox
Réf. : 9419 F1

10. Conjunto de 2 proteções das embaladeiras das portas
Réf. : 9400 JL

Cada acessório torna o seu novo PEUGEOT Rifter um pouco mais único. 

Adicione um toque de verdadeiro estilo para completar o design.

Tanto no interior como no exterior, escolha entre as várias opções

que lhe são propostas para aperfeiçoar o estilo do seu novo

PEUGEOT Rifter, para um aspeto e personalidade cada vez melhores.

Prepare-se para percorrer a cidade ao volante

do seu novo PEUGEOT Rifter.

E S T I l O

1 1 07
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1.  Gama de revestimentos antiderrapantes 

Consulte as tabelas das páginas 26 a 27

2.  Gama de correntes de neve de cruzetas 
Consulte as tabelas das páginas 26 a 27

3.  Kit de parafusos antirroubo de jantes em alumínio para 
parafusos 17 mm/planos 
Réf. : 16 126 164 80

4.  Ajuda ao estacionamento dianteiro e traseiro 
+ Alarme anti-intrusão no radio comando de origem 
Réf. : 16 102 791 80 / Réf. : 16 233 446 80 / Réf. : 16 350 563 80

Reforce a segurança a bordo do seu novo PEUGEOT Rifter.

Para o auxiliar a manter o seu veículo ao mais alto nível, equipe o seu 

novo PEUGEOT Rifter com os acessórios de melhor qualidade.

Estes equipamentos ajudá-lo-ão a deslocar-se em total tranquilidade e a 

beneficiar totalmente do seu veículo.

S E G u R A N Ç A

Ajuda ao
estacionamento

A ajuda ao estacionamento
preservará o para-choques contra 

riscos e impactos no seu novo
Peugeot Rifter. Estes discretos 

sensores integram-se perfeitamente
no seu design e informam-no,

através de um sinal sonoro, em caso 
de aproximação de um obstáculo.

O alarme anti-intrusão virá
reforçar esta proteção para

uma maior tranquilidade.

1

18 19
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Gama de cadeiras
para crianças 

Fixações normalizadas da 
cadeira para uma montagem e 

desmontagem facilitada.
Maior segurança graças às 

partes laterais mais elevadas 
e efeito protetor otimizado 

com as fixações ISOFIX. Estas 
gamas de cadeiras para 

crianças são testadas de forma 
estática e dinâmica

(Crash Tests).

5
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Para conjugar conforto e segurança, o seu novo
PEUGEOT Rifter propõe-lhe soluções dedicadas. Em todos os 

momentos de condução o seu veículo protege-o, a si e à sua família.
Viagens em total tranquilidade graças a equipamentos

pensados para o seu novo PEUGEOT Rifter.

S E G u R A N Ç A

1. Gama de cadeiras para crianças
 Consulte as tabelas nas páginas 26 a 27

2. Rede divisória para transporte de animais
Consoante opção do veículo

3. Pack segurança
Réf. : 16 239 084 80

4. Extintor e respetivo suporte 
Réf. : 16 373 003 80  / Réf. : 16 285 608 80

5. Barra antirroubo no volante
 Réf. : 16 179 827 80
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1.  Sistema de navegação portátil com câmara de gravação Garmin 
Garmin DriveAssist 51 LMT-S EU 

 Réf. : 16 291 237 80
2. Assistente de ajuda à condução Coyote Nav+* 
 Réf. : 16 364 757 80
3. Gravador de condução com câmara Garmin Dash Cam 45
 Réf. : 16 350 571 80
4. Suporte de aparelho multimédia
 Réf. : 16 259 351 80
5. Leitor de DVDs com ecrã rotativo 7’’ Takara VR132W
     Réf. : 16 137 004 80

Descubra uma ampla gama de acessórios concebidos para simplificar 

os seus percursos. Tudo foi pensado para melhorar os seus trajetos. 

Suporte multimédia, assistente de ajuda à condução… Uma gama 

de acessórios que lhe permitirá otimizar a vida a bordo do seu novo 

PEUGEOT Rifter.

m u l T I m é D I A

3

Suporte multimédia
Este suporte multimédia pode estar orientado como preferir graças à rotação em 

360°. Fácil de instalar num encosto de cabeça, é uma solução ideal para divertir os 
passageiros na parte traseira do veículo..

4

51

2

*Produto não comercializado em Portugal
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O seu novo PEUGEOT Rifter faz rimar mobilidade com conectividade.
Aproveite as suas viagens para recarregar todos os seus suportes 

eletrónicos: tomada USB, carregador por indução, carregador universal, …
Acessórios práticos para uma disponibilidade permanente

de todos os seus aparelhos.

m u l T I m é D I A

1. Recarga de smartphone por indução
 Réf. : 16 383 742 80

2. Tomada 230 volts + USB Carwatt
 Réf. : 16 290 438 80

3. Suporte universal de smartphone
 Réf. : 16 139 461 80

4. Carregador de telemóvel universal
 Réf. : 16 318 141 80

41
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uNIVERSO DESIGNAÇÃO REFERÊNCIAS

AJuDA AO 
ESTACIONA-
mENTO

Ajuda ao estacionamento dianteiro 16 102 791 80 19
Ajuda ao estacionamento traseiro 16 233 446 80 -
Indicador lED para ajuda ao estacionamento 16 102 790 80 -
Pack visão marcha-atrás (câmara e cablagem) 16 139 936 80 -
Ecrã de 3,5' de retrovisão 16 109 835 80 13
Cablagem de alimentação de marcha-atrás 16 145 553 80 -
Extensão de vídeo para câmara de marcha-atrás 16 127 397 80 -

DISPOSIÇÕES 
DO HABITÁ-
CulO

Kit de limpeza para ecrã táctil (Peugeot) 16 135 815 80 -
Suporte antiderrapante com logótipo Peugeot 16 111 380 80 14
Apoio de braços no banco dianteiro 16 355 304 80 15
Consola central 16 384 319 80 -
Isqueiro 8227 96 -
Cinzeiro amovível preto 7589 05 -
Cinzeiro amovível preto com anilha de imitação 
em alumínio escovado 8211 F9 15

Cabide no encosto de cabeça 16 097 341 80 12
módulo isotérmico (16 litros) 9456 03 -
módulo isotérmico (21 litros) 16 066 667 80 14

CONFORTO 
PASSAGEIRO

luz de leitura portátil de lED 16 107 471 80 15
Proteção das costas do banco dianteiro 9648 A6 -
Proteção do banco traseiro 9648 A7 -

DEFlEC-
TORES DE AR 

Conjunto de 2 deflectores de ar das portas
dianteiras 16 316 290 80 12

AmBIENTADO-
RES

Difusor de ambientador portátil 16 076 729 80 15
Gama de recargas para ambientador * -

CORTINAS DE 
PROTEÇÃO 
DO SOl

Conjunto de cortinas para vidros de custódias para 
veículos com comprimento L1 16 289 515 80 12

Conjunto de cortinas de proteção para vidros de 
custódias para veículo de comprimento L2 16 289 516 80 -

Conjunto de cortinas de proteção do sol laterais 
para vidros descendentes 16 289 514 80 12

Conjunto de cortinas de proteção do sol laterais 
para vidros de entre abertura 16 289 513 80 12

Cortina de proteção do sol do óculo traseiro 16 289 517 80 -

uNIVERSO CONFORTO

uNIVERSO DESIGNAÇÃO REFERÊNCIAS

QuADROS DE 
BORDO Gama de caixas de gestão de frota * -

Gravador de condução com câmara Garmin Dash 
Cam 45 (**) * 22

Gama de navegações portáteis (**) * -
Sistema de navegação portátil com câmara com 
gravação Garmin DriveAssist 51 lmT-S Eu (**) 16 291 237 80 22

Cabo de recarga uSB/micro uSB 16 087 349 80 -
Cabo de recarga uSB/mini uSB 16 087 348 80 -

SOm
Leitor de CDs 16 300 998 80  -
Suporte de leitor de CDs 98 165 568 ZD -
Gama de autorrádios (DFS) (DAG) * -

TElEFONE

Carregador de 12 V de telemóvel universal 16 318 141 80 25
Carregador de 12V de 2 uSB maxi 2.1 Amp 16 290 569 80 -
Recarga por indução 16 383 742 80 24
Tomada de 230 Volts + uSB Carwatt 16 290 438 80 25
Cabo 2 em 1 uSB 3.0 lightning micro uSB 
Comprimento 1m 16 290 567 80 -

Cabo uSB/mini uSB Comprimento 420mm 16 193 745 80 -
Cabo uSB 3.0 tipo C Comprimento 1m 16 290 572 80 -
Suporte universal com grampo de fixação de íman 
Tetrax Smartt 16 135 791 80 -

Suporte universal com grampo de fixação de íman Tetrax Xway 16 135 792 80 -
Grampo de fixação Tetrax com logótipo Peugeot 16 085 785 80 -
Suporte universal de smartphone 16 139 461 80 25
mini suporte de smartphone 16 139 460 80 -

uNIVERSO mulTIméDIA

uNIVERSO DESIGNAÇÃO REFERÊNCIAS

PAlAS Conjunto de 2 palas traseiras para veículo com 
alargador de guarda-lamas 16 290 759 80 7

COBERTuRAS

Cobertura da mala gama Protektor 16 070 757 80 -
Cobertura de proteção para banco traseiro gama 
Protektor 16 070 758 80 -

Conjunto de coberturas dos bancos em tecido para 
veículos com: banco do condutor ou passageiro 
com ABL + banco traseiro 2/3-1/3 (volante lado 
esq./volante lado dto.)

16 310 610 80 6

Conjunto de coberturas dos bancos em tecido 
para veículos com: banco do condutor com ABL 
+ banco do passageiro escamoteável com ABL + 
banco traseiro 2/3-1/3 (volante lado esq.)

16 310 611 80 -

Conjunto de coberturas dos bancos em tecido 
para veículos com: banco do condutor com ABL + 
banco do passageiro escamoteável com ABL + 3 
bancos traseiros individuais (volante lado esq.)

16 310 613 80 -

Cobertura do banco em tecido fila 3 (para apenas 
um banco) 16 310 615 80 -

PRODuTOS DE 
mANuTENÇÃO Mala de manutenção (Peugeot) 16 156 624 80 -

PROTEÇÃO 
EXTERIOR

Conjunto de frisos de proteção para portas 
dianteiras e traseiras 9424 J2 7

Conjunto de frisos de proteção para para-choques 
dianteiro 16 111 349 80 7

PROTEÇÃO 
INTERIOR

Capa de proteção para parque de estacionamento 
interior para veículo tamanho Standard - (L1 
Peugeot)

9623 E9 5

TAPETES

Conjunto de tapetes dianteiros e traseiros 3D em 
alcatifa (volante lado esq.) 16 277 986 80 5

Conjunto de tapetes dianteiros 3D em alcatifa 
(volante lado esq) 16 277 988 80 -

Conjunto de tapetes dianteiros em borracha 
(volante lado esq) 16 277 960 80 5

Conjunto de tapetes dianteiros e traseiros em 
borracha (volante lado esq) 16 277 956 80 -

Conjunto de tapetes dianteiros e traseiros em 
alcatifa (volante lado esq) 16 285 584 80 4

Tapetes em alcatifa agulhada para fila 3 16 285 588 80 -

uNIVERSO PROTEÇÃO

uNIVERSO SEGuRANÇA uNIVERSO SOluÇÕES DE TRANSPORTE (continuação)uNIVERSO mulTIméDIA (Continuação)

uNIVERSO DESIGNAÇÃO REFERÊNCIAS

TAmPÕES DE 
RODAS Gama de tampões de rodas seguros * -

JANTES Em 
lIGA lEVE

Kit de 4 centros de jante BRANCO BANQUISE para 
rodas alumínio 16 088 368 80 16

Kit de 4 centros de jante adiamantados com 
contorno vermelho mate para rodas em alumínio 
(Ligne S) 

16 082 652 80 16

Kit de 4 centros de jante CINZENTO ANTHRA para 
rodas alumínio 16 117 225 80 16

Kit de 4 centros de jante PRETO para rodas 
alumínio 16 229 619 80 16

Kit de 4 jantes em alumínio - 16' TARANAKI 16 380 918 80 -
Kit de 4 jantes em alumínio - 17' AORAKI 16 380 919 80 -

PERSONAlI-
ZAÇÃO
INTERIOR

Conjunto de 2 embelezadores das embaladeiras 
das portas dianteiras aspecto inox escovado 9419 F1 17

Conjunto de 2 embelezadores das embaladeiras 
das portas dianteiras PVC 9400 JL 17

Kit pedais em alumínio (SEM apoio de pés) - BVA 
D à G 16 380 770 80 -

Kit pedais em alumínio (SEM apoio de pés) - BVM 
D à G 16 380 768 80 16

Punho da alavanca de velocidades BVM5, COURO 
PRETO E ALUMÍNIO 2403 CV 16

Punho da alavanca de velocidades BVM5, 
Materiais:
Poliuretano imitação COURO/ZAMAK. Cor: 
alumínio cromado/couro preto.

96 738 471 VV 16

Punho da alavanca de velocidades BVM5, 
Materiais: Poliuretano imitação COURO/ZAMAK. 
Cor: preto cromado/couro preto.

16 088 722 ZD 16

Punho da alavanca de velocidades BVM6, ZAMAK 
ACABAMENTO CROMADO ACETINADO 96 738 472 VV -

uNIVERSO ESTIlO

uNIVERSO DESIGNAÇÃO REFERÊNCIAS

VÍDEO

Suporte de aparelhos multimédia 16 259 351 80 23
Ecrã táctil 7'' DSlIDE 708 com suporte no encosto 
de cabeça e auscultador para crianças  16 118 710 80 -

leitor de DVD com ecrã rotativo 7" Takara VR132W 16 137 004 80 23
Pack vídeo DVD muSE 9'' (entregue com 2 
auscultadores) 16 320 012 80 -

Adaptador 230V/12V 16 124 858 80 -
Porta-copos multitomadas 12 V + uSB 16 100 007 80 -
Extensão de 12 V 16 132 564 80 -

uNIVERSO SOluÇÕES DE TRANSPORTE
uNIVERSO DESIGNAÇÃO REFERÊNCIAS

DISPOSIÇÕES 
DA mAlA

Caixa de compartimento da mala rígida para 
veículo de 5 lugares 16 290 609 80 11

Caixa de compartimento da mala flexível para 
veículo de 5 lugares 16 290 610 80 -

Saco de mala 16 070 762 80 -
Divisórias da mala 9414 EE 11
Rede da mala 7568 FT 11
Rede de retenção de cargas altas com arco central * 10
Rede de retenção de cargas altas sem arco central * -

mOBIlIDADE

e-Kick Trotinete de assistência eléctrica) 16 221 502 80 -
Docking station e-kick 16 202 994 80 -
e-Bike eF01 16 271 237 80 -
Docking station e-Bike eF01 16 271 455 80 -

ENGATE DE 
REBOQuE

Engate de reboque Rótula Pescoço de Cisne para 
veículo de comprimento L1 16 232 405 80 11

Engate de reboque Rótula Pescoço de Cisne para 
veículo de comprimento L2 16 232 406 80 -

Rótula de substituição para engate de reboque 
pescoço de cisne 16 232 409 80 -

Engate de reboque com rótula de desmontagem 
sem ferramentas (RDSO) para veículo de 
comprimento L1 

16 232 407 80 11

(-) Produto não ilustrado nesta brochura
(*) Consulte o seu Ponto de Venda para conhecer toda a oferta.
(**) Vendido apenas em França.

Para conhecer a gama de acessórios Peugeot consulte
www.peugeot.pt

uNIVERSO DESIGNAÇÃO REFERÊNCIAS

EQuIPAmENTOS
DE INVERNO

Gama de correntes de neve de cruzetas * 18
Gama de revestimentos antiderrapantes * 18

SEGuRANÇA 
DO 
PASSAGEIRO

Grelha para transporte de animais por medida * 20
Caixa para transporte de animais (40 x 30 x 30 cm) 16 070 760 80 -
Caixa para transporte de animais (60 x 42 x 42 cm) 16 070 761 80 -
Cinto de segurança para animais 16 070 759 80 -
Extintor com correia 16 373 003 80 -
Suporte de extintor (DAG) 16 285 608 80 21
Gama de cadeiras para crianças * 20
lâmpada portátil de iluminação e de sinalização de 
emergência 16 144 487 80 -

Ferramenta para cortar cintos de segurança e partir 
vidros com logótipo Peugeot 16 102 204 80 -

Colete refletor 16 179 254 80 -
Colete refletor para crianças 3-6 anos (42 cm) 16 126 196 80 -
Colete refletor para crianças 7-12 anos (52 cm) 16 126 197 80 -
Triângulo de pré-sinalização 16 179 253 80 -
Kit de prevenção e sinalização (colete refletor + 
triângulo) 16 179 255 80 -

Estojo de primeiros socorros com logótipo 
Peugeot 16 316 869 80 -

Kit de emergência e sinalização (Estojo de 
primeiros socorros + triângulo + 2 coletes refletores 
+ par de luvas + stick luminoso) – Peugeot 

16 115 617 80 -

Pack segurança (Estojo de primeiros socorros + 
triângulo + 2 coletes refletores + par de luvas + 
stick luminoso + Ferramenta para cortar cintos 
de segurança e partir vidros + lâmpada de 
sinalização) – Peugeot

16 239 084 80 21

VEÍCulO 
SEGuRANÇA 
PASSIVA

Alarme anti-intrusão no radio comando de origem 16 350 563 80 19
Módulo anti elevação para alarme 9671 6P -
Bloqueio antirroubo de volante 16 179 827 80 21
Kit de parafusos antirroubo de jantes em liga leve 
para parafusos 17 mn/ planos 16 126 164 80 18

Kit de parafusos antirroubo de jantes em chapa 16 111 965 80 -

uNIVERSO DESIGNAÇÃO REFERÊNCIAS

ENGATE DE 
REBOQuE

Engate de reboque com rótula de desmontagem 
sem ferramentas (RDSO) para veículo de 
comprimento L2

16 232 408 80 -

Rótula de substituição para engate de reboque 
com rótula de desmontagem sem ferramentas 
(RDSO) 

16 232 410 80 -

Cablagem de engate de reboque 13 vias 16 356 728 80 -
Caixa de serviço genérica para cablagem de 
engate de reboque 98 100 500 80 -

Tomada de cablagem 13 vias 16 316 357 80 -
Adaptador para tomada de engate de reboque 13 
vias em 7/13 vias 16 235 617 80 -

Conjunto de 2 retrovisores de caravana 16 179 761 80 -

TRANSPORTE

Conjunto de 2 barras de tejadilho para veículo sem 
barras de tejadilho longitudinais 16 203 286 80 -

Barras de tejadilho unitárias para veículo sem 
barras de tejadilho longitudinais 16 203 287 80 -

Conjunto de 2 barras de tejadilho transversais 
sobre barras longitudinais 16 238 367 80 8

Caixa de tejadilho curta flexível (280 litros) 9459 K1 -
Caixa de tejadilho curta (330 litros) 16 096 656 80 -
Caixa de tejadilho semi-longa (420 litros) 16 096 657 80 -
Caixa de tejadilho longa (420 litros) 16 096 658 80 8
Porta-esquis sobre barras de tejadilho (4 pares) 16 294 260 80 8
Porta-esquis sobre barras de tejadilho (6 pares) 16 294 262 80 -
Porta-bicicletas em aço sobre barras de tejadilho (1 
bicicleta) 16 077 987 80 -

Porta-bicicletas em alumínio sobre barras de 
tejadilho (1 bicicleta com fixação rápida) 16 077 988 80 9

Suporte chapa de matrícula com conéctica 13 pinos 9416 82 -

2726

Os Acessórios de Origem PEUGEOT podem ser identificados (a negrito) 
nesta tabela.

PEÇAS DE 
ORIGEM


