
AKCESORIA 

NOWY PEUGEOT 208



A KC E S O R I A

Nowy PEUGEOT 208 jest wyjątkowy. Wyjątkowy i niepowtarzalny, 

ale też zmienny. Może mieć styl sportowy lub elegancki, 

awangardowy lub klasyczny. Zawsze jednak pozostaje sobą. 

Teraz Twój ruch: wybierz akcesoria do Nowego PEUGEOT 208. 

Akcesoria, które pozwolą Ci być sobą w 100%. 

Just be yourself.

Akcesoria PEUGEOT są w pełni zgodne z najbardziej rygorystycznymi normami jakości i zatwierdzone przez pod kątem ich niezawodności i trwałości.



S P I S  T R E Ś C I

 4 BE AGILE

 7 BE READY

 8 BE COOL

 11 BE SURE

Zdjęcia znajdujące się w katalogu mają charakter poglądowy, nie stanowią oferty. Niektóre produkty mogą nie być oferowane na polskim rynku. Aby sprawdzić dostępność i dopasowanie akcesoriów 
do konkretnej wersji PEUGEOT 208, skontaktuj się z punktem sprzedaży PEUGEOT.
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* Bądź sprytny
1

B E  A G I L E *

Lubisz pomysłowość i spryt. Chcesz wyciągać to co najlepsze

z każdej sytuacji. Stworzyliśmy dla Ciebie akcesoria niezbędne 

do pełnego wykorzystania potencjału PEUGEOT 208. A do wersji  

PEUGEOT e-208 proponujemy gamę specjalnego wyposażenia. 

1.  Torba na przewód do ładowania

2. Domowa stacja ładowania

3.  Wykładzina bagażnika z tworzywa sztucznego

4.  Przewód do ładowania

5. Organizer do bagażnika

6.   Wykładzina bagażnika z materiału
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Domowa stacja ładowania
Stacja montowana na ścianie 

umożliwia ładowanie akumulatorów 
samochodu elektrycznego.

Jej minimalistyczny design pasuje
do każdego wnętrza. 

4 5 6

2 3
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Kufrowy bagażnik dachowy
Często chcesz ze sobą zabrać 

za dużo? Wykorzystaj kufrowy
bagażnik dachowy. Pewny i odporny 

(homologacja TÜV Rheinland),
skutecznie zabezpiecza przed kradzieżą. 

Jest łatwy w użytkowaniu. Dzięki 
aerodynamicznemu kształtowi,   

zapobiegającemu wzrostowi zużycia 
paliwa, wizualnie wpisuje się

w sylwetkę samochodu. 

2

43

1
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B E  R E A D Y *

Twoją pasją jest wolność. Nie potrafi sz usiedzieć 

w miejscu. Właśnie dla Ciebie stworzyliśmy akcesoria, 

które ułatwiają przemieszczanie się. Aby horyzont nie był 

ograniczeniem, tylko granicą do przekroczenia.

1. Hak holowniczy z zaczepem demontowanym
bez użycia narzędzi**

2. Uchwyt – platforma do przewozu rowerów
montowany na haku holowniczym**

3. Belki dachowe mocowane do dachu

4. Kufrowy bagażnik dachowy krótki (330 litrów)

5. Uchwyty do przewozu nart montowane
na belkach dachowych

5
* Bądź gotów. ** Niedostępne w e-208.
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B E  CO O L*

Czuj się swobodnie, dokądkolwiek podróżujesz. Wyobraź sobie drogę 

do celu jako czas przyjemności. Ponieważ komfort jest Twoim prawem, 

przygotowaliśmy serię akcesoriów, które zaspokoją Twoje potrzeby.

1.  Dywaniki z wykładziny igłowanej (komplet)

2.  Dywaniki z wykładziny igłowanej 3D (komplet)

3.  Dywaniki gumowe (komplet)

4.  Pokrowce na fotele przednie i tylne

5. Owiewki szyb drzwi przednich

6.  Zasłony przeciwsłoneczne na szyby boczne tylne

3
* Żyj na luzie.
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Naklejka ochronna 
przezroczysta

na próg bagażnika
Próg bagażnika jest szczególnie 

narażony na porysowanie.
Naklejka ochronna zaprojektowana

jest na wymiar. Przykleja się
ją bardzo łatwo. Skutecznie 

zabezpiecza próg przed niewielkimi
wgnieceniami i zarysowaniami.

1 2
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B E  S U R E *

Zaufać nie jest trudno. Czasami wystarczy dobry samochód 

i odpowiednie akcesoria. Takie jak te, które proponujemy do 

Nowego PEUGEOT 208. Niezależnie gdzie pojedziesz i co 

będziesz robił, zawsze poczujesz się pewnie. 

1. Osłony przeciwbłotne tylne

2. Naklejka ochronna przezroczysta
na próg bagażnika

3. Naklejki ochronne przezroczyste na zderzaki
przedni i tylny

4. Krata oddzielająca przestrzeń bagażową

5. Łańcuchy przeciwśnieżne

3

4

5
* Bądź pewny.
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