
 مرکز پخش شیشه اتومبیل رجبی

206تجهیزات خودروی پژو   

 206تجهیزات پژو  6تیپ  5تیپ  2تیپ 

 سیستم ترمز ضد قفل

(ABS و EBD وEBA ), 

ترمز جلو ديسكی, ترمز عقب 

 کاسه ای

 ABS) سیستم ترمز ضد قفل

  ،(EBA و EBD و

ترمز جلو ديسكی با سیستم 

 خنك کاری،

:ترمز عقب 26819و 26815

 ديسكی،

و 26821و  26820و 26818

 : ترمزعقب کاسه ای26822

 ABS) سیستم ترمز ضد قفل

  ,(MBA و EBD و

ترمز جلو ديسكی با سیستم 

  ,خنك کاری

 ترمز عقب ديسكی

 ترمز

کیسه هوای راننده و 

 سرنشین جلو

کیسه هوای راننده و سرنشین 

 جلو

کیسه هوای راننده و سرنشین 

 جلو
 کیسه هوای ايمنی

، کنترل سیستم هیدرولیك

 صوتی پشت فرمان

هیدرولیك، کنترل سیستم صوتی 

 پشت فرمان
 فرمان هیدرولیك

 سیستم تهويه (HVAC) اتوماتیك اتوماتیك دستی

 راديو پخش راديو پخش

 بلندگوی درهای جلو و عقب،

 تیونر جلو ،

با کنترل پشت  CD پخش

 فرمان

 سیستم صوتی

چراغ مه شكن جلو و 

  عقب،قابلیت تنظیم

ارتفاع نور چراغ جلو از داخل 

 ,خودرو

چراغ همراهی تا درب منزل 

  در

 محیط های تاريك

 چراغ مه شكن جلو و عقب

قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ 

 جلو از داخل خودرو

چراغ همراهی تا درب منزل در 

 محیط های تاريك

  چراغ مه شكن جلو و عقب

قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ 

 ,دروجلو از داخل خو

چراغ همراهی تا درب منزل در 

 محیط های تاريك

 چراغها
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 آينه های جانبی دستی
آينه های جانبی برقی، دارای 

 حسگر دماسنج و قاب رنگی

آيینه های جانبی برقی،دارای 

 حسگر دماسنج و قاب رنگی
 هاآينه

 شیشه باالبر برقی درهای جلو
شیشه باالبر برقی درهای جلو و 

 عقب

برقی درهای جلو و  شیشه باالبر

 عقب
 شیشه ها

 تزئینات تريم خاکستری تريم خاکستری تريم خاکستری

ايموبیاليزر, قفل مرکزی با 

  ,ريموت

کمربندهای ايمنی جلو با 

  ,قابلیت تنظیم ارتفاع

  سیستم کنترل بخار بنزين،

: 26030و  26028کد کالس 

 سنسور دنده عقب

ايموبیاليزر, قفل مرکزی با 

  ,ريموت

کمربندهای ايمنی جلو با 

 ,قابلیت تنظیم ارتفاع

  سیستم کنترل بخار بنزين،

 سنسور دنده عقب :26815

  ,ايموبیاليزر

قفل مرکزی با ريموت 

  ,راديويی

کمربندهای ايمنی جلو با 

 ,قابلیت تنظیم ارتفاع

 سیستم کنترل بخار بنزين

 تجهیزات ايمنی

 رينگ و الستیك فوالدی اينچ 14فوالدی  اينچ 14 فوالدی

صندلی راننده با قابلیت 

 ,تنظیم ارتفاع

پشت سری جلو با قابلیت 

 ,تنظیم ارتفاع

صندلی عقب با قابلیت 

 تاشوندگی

صندلی راننده با قابلیت تنظیم 

  ,ارتفاع

پشت سری جلو با قابلیت 

  , تنظیم ارتفاع

تكه با قابلیت  2صندلی عقب 

  ,تاشوندگی

سری صندلی عقب با  پشت

 قابلیت تنظیم ارتفاع

صندلی راننده با قابلیت تنظیم 

 ,ارتفاع

پشت سری جلو با قابلیت 

  ,تنظیم ارتفاع و زاويه

تكه با قابلیت  2صندلی عقب 

  ,تاشوندگی

پشت سری صندلی عقب با 

 قابلیت تنظیم ارتفاع

 صندلی

 اين آپشن وجود  2، يك دماسنج بر روی داشبورد نصب شده است که در تیپ 6و  5تیپ  206در خودروهای  ضمن اينكه

 .ندارد
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