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EKSCYTUJĄCY SUV

SPIS TREŚCI

Lubisz silne emocje. Miasto i wiejskie bezdroża, sport i komfort… Nie

Poznaj ofertę naszych akcesoriów. Zostały zaprojektowane zgodnie

04 ZADBAJ O WNĘTRZE

obawiasz się łączyć sprzeczności, nie akceptujesz schematów. Nowy

z najbardziej restrykcyjnymi standardami, z myślą o funkcjonalności

07 JESZCZE WIĘCEJ WRAŻEŃ

SUV PEUGEOT 2008 jest więc idealnym samochodem dla Ciebie.

i estetyce. Dzięki nim w pełni zrealizujesz swoje pasje.

08 INTENSYWNIE I PEWNIE

Chcesz sprawić, by każda podróż była jeszcze bardziej ekscytująca?

11 Z PRĄDEM

Akcesoria PEUGEOT są w pełni zgodne z najbardziej rygorystycznymi normami jakości
i zatwierdzone pod kątem ich niezawodności i trwałości.
Zdjęcia znajdujące się w katalogu mają charakter poglądowy, nie stanowią oferty. Niektóre produkty mogą nie być oferowane na polskim rynku.
Aby sprawdzić możliwość zastosowania akcesoriów w konkretnej wersji PEUGEOT 2008, skontaktuj się z punktem sprzedaży PEUGEOT.

Wykładzina bagażnika
Wykładzina jest doskonale
dopasowana do kształtu podłogi
bagażnika, a jej solidny wygląd
podkreśla estetykę i dodaje elegancji.
Zabezpiecz bagażnik i zabierz
ze sobą wszystkie przedmioty,
których potrzebujesz.

ZADBAJ O WNĘTRZE
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Zajmij miejsce za kierownicą Nowego SUV-a PEUGEOT 2008 i szukaj
przygód poza utartymi szlakami. Chcesz zabezpieczyć wnętrze
Twojego samochodu? Możesz liczyć na szeroką gamę akcesoriów.

1. Dywaniki welurowe (komplet)
2. Dywaniki z wykładziny igłowanej 3D (komplet)
3. Dywaniki gumowe (komplet)
4. Wykładzina bagażnika z matą zabezpieczającą zderzak
5. Pokrowce na fotele (komplet)
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JESZCZE WIĘCEJ WRAŻEŃ
Zabierz ze sobą wszystko czego potrzebujesz. Możesz polegać na
stylowych i funkcjonalnych akcesoriach. Zostały zaprojektowane, aby

Hak holowniczy
z zaczepem demontowanym
bez użycia narzędzi

zwiększyć możliwości transportowe Nowego SUV-a PEUGEOT 2008.

Zwiększ możliwości transportowe
samochodu, aby w bezpieczny
sposób przewieźć przyczepę, łódź lub
wyposażenie, którego potrzebujesz
do pracy. Hak w łatwy sposób
zamontujesz lub zdemontujesz.
Wystarczy kilka sekund,
bez narzędzi i wysiłku.

1. Hak holowniczy z zaczepem demontowanym bez użycia narzędzi *
2. Uchwyt-platforma do przewozu rowerów montowany
na haku holowniczym*
3. Wykładzina bagażnika z tworzywa sztucznego
4. Belki dachowe mocowane do wzdłużnych relingów dachowych
5. Kufrowy bagażnik dachowy średni (420 litrów)
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6. Uchwyty do przewozu nart montowane na belkach dachowych

* Niedostępny dla Nowego SUV-a PEUGEOT e2008.
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INTENSYWNIE I PEWNIE
Żyjesz intensywnie. Akcesoria zaprojektowane do Nowego SUV-a
PEUGEOT 2008 skutecznie ochronią jego nadwozie i wnętrze.
Zapewnią Ci dobre samopoczucie i sprawią, że każda podróż będzie
czystą przyjemnością.

1. Osłony przeciwbłotne tylne
2. Owiewki szyb drzwi przednich
3. Pokrowiec na samochód
4. Krata oddzielająca przestrzeń bagażową
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5. Zasłony przeciwsłoneczne na szyby boczne tylne
6. Zasłona przeciwsłoneczna na tylną szybę
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Domowa stacja ładowania
Stacja montowana na ścianie
umożliwia ładowanie akumulatorów
samochodu elektrycznego.
Jej minimalistyczny design pasuje
do każdego wnętrza.

Z PRĄDEM
W życiu patrzysz w stronę przyszłości.
Dlatego Twój Nowy SUV Peugeot e2008
wyposażony jest w napęd elektryczny
Poznaj gamę akcesoriów, które pozwolą Ci
w pełni skorzystać z jego zalet.

1. i 2. Domowa stacja ładowania
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3. Torba na przewód do ładowania
4. Dywaniki z wykładziny igłowanej e2008
5. System wspomagania parkowania tyłem (komplet)
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