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TARTOZÉKOK*

*A kiadvány tájékoztató jellegű, 
és szerepelhetnek benne olyan járműtartozékok is,

 melyeket a Peugeot jelenleg Magyarországon nem forgalmaz.
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EGY SUV, AMI NEM HAGY HIDEGEN*

Szereti, ha zajlik Ön körül az élet? Város vagy vidék, sport vagy kényelem, szívesen vegyíti az ellentéteket? A bevett normákat feszegető 

PEUGEOT 2008 SUV-ot egyenesen Önnek tervezték. És ha még izgalmasabbá szeretné tenni utazásait, fedezze fel a hozzá ajánlott 

tartozékokat! A legnagyobb igényességgel megtervezett, hatékony és esztétikus kiegészítőkkel felszerelkezve semmi nem állhat többé 

szenvedélye útjába. 

A nyugodt utazások érdekében a mérnökeink által megbízhatósági 
és tartóssági szempontból is tesztelt és jóváhagyott eredeti 

PEUGEOT tartozékok a legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek.

Fedezze fel a márka teljes tartozékválasztékát a www.peugeot.hu oldalon.*EXALTING SUV

EREDETI
ALKATRÉSZEK
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Csomagtéri 
padlószőnyeg

Ne felejtsen el gondoskodni 
a csomagtartó védelméről, amikor 

különböző rakományokat szállít.

A selymes hatású csomagtérszőnyeg 
tökéletesen illeszkedik a padló 

alakjához, esztétikus és elegáns 
hatást kelt.
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GONDOSKODJON AZ UTASTÉR VÉDELMÉRŐL

PEUGEOT 2008 SUV-jával szívesen kalandozik ismeretlen utakon? 

Ilyenkor tartozékok széles választéka szolgálja az utastér védelmét.

1.  Első és hátsó bársony szőnyegszett

2.  Első és hátsó 3D padlószőnyegszett

3.  Első és hátsó gumiszőnyegszett

4.  Hátsó csomagtérszőnyeg lökhárítóvédővel

5. Üléshuzatkészlet
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MÉG TÖBB ÉLMÉNY*

Mindent magával vinne, amire szüksége van? 

A kimondottan az új PEUGEOT 2008 SUV-hoz tervezett esztétikus és 

funkcionális szállítóeszközökre nyugodtan számíthat.

1. Szerszám nélkül leszerelhető vonófejes vontatóegység**

2. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó**

3. Tároló a csomagtér padlója alatt

4. Keresztirányú tetőcsomagtartó rudak

5. Közepes tetőbox (420 l)

6. Tetőcsomagtartó rudakra szerelhető síléctartó
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*EXTENDED EXPERIENCE
**Az új PEUGEOT e2008 SUV esetében nem elérhető 

Szerszám nélkül 
leszerelhető vonófejes 

vontatóegység
Növelje meg autója rakodókapacitását, 

és bátran vontasson utánfutót, 
motorcsónakot, a szakmai 

tevékenységéhez szükséges 
felszereléseket... 

A vonófej le- és felszerelése 
egyszerűen, mindenféle szerszám 

nélkül pár másodperc alatt 
megoldható.
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VIGYÁZZON AUTÓJÁRA

Ön intenzív életet él. Az új PEUGEOT 2008 SUV-hoz kínált tartozékok 

kívül-belül hatékonyan védik autóját. Kiegészítőinknek hála, nincs oka 

aggodalomra, ezentúl minden utazás színtiszta élvezet.

1.  Hátsó sárfogók

2. 2 db-os légterelőszett az első ajtókra

3.  Beltéri védőponyva

4.  Utastéri elválasztó rács

5. 2 db-os napfényvédőkészlet a hátsó oldalablakokra

6.  Napellenző a hátsó szélvédőre
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ELEKTROMOS TARTOZÉKOK

Ön lépést tart a korral, ezért új PEUGEOT e2008 SUV gépjárműve 

villanyhajtással rendelkezik. Ismerje meg azokat a tartozékokat, 

amelyekkel teljes mértékben kihasználhatja az előnyeit.

1. és 2. Otthoni töltőállomás (az elektromos rendszertől függően)

3. Töltőkábeltáska

4. Első hurkolt padlószőnyeg – e2008

5. Hátsó parkolóradar
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Otthoni töltőállomás
A fali töltőegységgel

gyorsabb és biztonságosabb
az elektromos autók töltése.

Klasszikus designjának köszönhetően
bármely környezetbe illik.
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