
ÚJ PEUGEOT 208
TARTOZÉKOK*

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

 melyeket a Peugeot jelenleg Magyarországon nem forgalmaz.



EREDETI 
ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK

Az új PEUGEOT 208 teljesen egyedülálló. Mégpedig azért, mert 
sokoldalú. Egyszerre sportos és elegáns, agresszív és megnyugtató, 
de mindig egyformán önmaga.

Most már csak Önön áll, hogy kiválassza hozzá az Önhöz illő 
tartozékokat. Azokat a tartozékokat, amelyektől Ön is teljes 
mértékben önmaga lehet. Just be yourself.

A nyugodt utazások érdekében a mérnökeink által megbízhatósági és 
tartóssági szempontból is tesztelt és jóváhagyott eredeti PEUGEOT tartozékok 
a legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek.



TARTALOM

 4 BE AGILE
 7 BE READY
 8 BE COOL
 11 BE SURE

Fedezze fel a márka teljes tartozékválasztékát a www.peugeot.fr/accessoires oldalon.
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*Legyen leleményes!
1

BE AGILE*

Szereti a kreatív, ötletes dolgokat? Minden szituációból igyekszik 

a legtöbbet kihozni ? Olyan tartozékokat terveztünk Önnek, 

melyekkel maximálisan kiaknázhatja a PEUGEOT 208-ában rejlő 

lehetőségeket. A PEUGEOT e-208 változathoz pedig szintén 

speciális tartozékválasztékkal készültünk.

1.  Töltőkábeltáska

2.  Otthoni töltőállomás

3.  Tároló a csomagtér padlója alatt

4.  Töltőkábel

5.  Dupla padlótároló

6.  Csomagtéri padlószőnyeg
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Otthoni 
töltőállomás

A fali töltőállomással gyorsabb és 
biztonságosabb az elektromos autók 

akkumulátorainak feltöltése. Klasszikus 
designjának köszönhetően az eszköz 

bármely környezetbe illik.

4 5 6
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Tetőbox
Növelni szeretné autója szállítási 

kapacitását? Tetőboxainkat éppen 
erre találták ki. A TÜV Rheinland 

által tanúsított megbízható, 
masszív tartozékok a lopás ellen 
is hatékony védelmet nyújtanak. 

Az egyszerűen használható, praktikus 
szállítóeszközök áramvonalas 

kialakításuknál fogva tökéletesen 
illeszkednek a gépkocsi sziiluettjéhez, 

és üzemanyag-fogyasztás 
szempontjából is ideálisak. 

2
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BE READY*

Ön a kaland, az utazás, a szabadság szerelmese. Egyszerűen 

nem bír egy helyben maradni. Önnek ezért olyan tartozékokat 

álmodtunk, melyek a szállítás problémájára jelentenek 

megoldást. Hiszen mindig van tovább!

1. Szerszám nélkül leszerelhető vonófejes vontatóegység**

2. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó**

3. Keresztirányú tetőcsomagtartó rudak

4. Rövid tetőbox (330 literes)

5. Tetőcsomagtartó rudakra szerelhető síléctartó

5
*Legyen útra kész!     **Az e-208-on nem áll rendelkezésre.
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BE COOL*

Ön mindenhol jól érzi magát. Az utazást is örömforrásként éli meg. 

Mivel úgy érzi, joga van a kényelemhez, Önnek olyan tartozékokat 

terveztünk, melyek garantáltan megfelelnek az elvárásainak.

1.  Első és hátsó hurkolt padlószőnyeg

2.  Első és hátsó 3D padlószőnyegszett

3.  Első és hátsó gumiszőnyegszett

4.  Üléshuzatkészlet

5.  2 db-os légterelőszett az első ajtókra

6.  2 db-os napfényvédőkészlet a hátsó oldalablakokra

3
*Legyen laza!
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Csomagtérperem-
védő

A csomagtérperem különösen ki van 
téve a súrlódás okozta sérüléseknek. 
A méretre készült csomagtérperem-

védőt könnyű felhelyezni, és 
hatékonyan véd a kisebb ütődésektől 

és karcolásoktól. 

1 2
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BE SURE*

Magabiztosnak lenni nem olyan nehéz. Néha elég egy jó autó jó 

tartozékokkal. Olyan tartozékokkal, amilyeneket mi is terveztünk 

PEUGEOT 208 gépkocsijához. Bárhova is menjen, bármit is 

csináljon, mindig magabiztosnak fogja magát érezni.

1. Sárfogószett

2. Csomagtérperem-védő

3. Utastéri keresztirányú elválasztó rács

4. 2 db-os lökhárító-védőcsíkkészlet

5. Hóláncok

3

4

5
*Legyen magabiztos!
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