308
PRÍSLUŠENSTVO

EŠTE NÁPADNEJŠÍ
Produktový rad originálneho príslušenstva PEUGEOT
bol navrhnutý tak, aby ste si mohli svoj PEUGEOT 308
čo najviac prispôsobiť na svoj obraz podľa toho, na čo ho
používate, ale tiež v závislosti od vašich vlastných túžob.
Ponúka kvalitu bez kompromisov a dynamický
estetický vzhľad v súlade s dizajnom značky. Celý
výrobný proces sa riadi myšlienkou bezpečnosti.
Toto prémiové príslušenstvo dopĺňa široká paleta
vybavenia, ktorá podlieha prísnemu výberu, aby ste
mohli donekonečna optimalizovať všetky detaily
vášho vozidla nový PEUGEOT 308 / 308 SW / 308 GTi.
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Chráňte svoje vozidlo
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Optimalizujte svoju ochranu
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Prepravujte čokoľvek

10

Objavte nové možnosti prepravy
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Neobmedzujte sa s vozidlom PEUGEOT 308 SW

ORIGINÁLNE
DIELY

Originálne príslušenstvo PEUGEOT striktne zodpovedá
najprísnejším normám v oblasti kvality, čo je zárukou vašej
bezstarostnej jazdy. Naši odborníci ho schvaľujú z dôvodu jeho
spoľahlivosti a trvácnosti.

CHRÁŇTE SVOJE VOZIDLO
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Vďaka príslušenstvu určenému na ochranu
interiéru a exteriéru vozidla, úplne pokojne
prepravíte cestujúcich aj rôzne predmety.
Toto príslušenstvo elegantné na pohľad
ako aj odolné pri používaní ochráni všetky
povrchy vášho vozidla PEUGEOT 308.
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1. Deliaca mreža pre psa
2. Ochranná autoplachta
3. Poťahy na sedadlá
4. Zadné zásterky
5. Gumený podlahový koberec
6. 3D podlahový koberec
7. Velúrový podlahový koberec
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OPTIMALIZUJTE SVOJU OCHRANU
PEUGEOT vám ponúka celý rad asistentov a príslušenstva zameraného
na bezpečnosť. Vďaka nemu sa budete cítiť spokojnejšie vy aj vaši
spolucestujúci. Niektoré budete považovať za samozrejmé a iné
vás príjemne prekvapia. Prajeme vám šťastnú a pohodovú cestu!
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1. Pružné slnečné clony
2. Slnečné clony na zadné okno
3. Predný parkovací asistent
4. Alarm proti vniknutiu
5. Ochrana bezpečnostného pásu
6. Detská autosedačka
7. Bočné slnečné clony
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PREPRAVUJTE ČOKOĽVEK
Neviete si predstaviť, aký široký sortiment
prepravného príslušenstva navrhol pre vás
PEUGEOT! Je robustné, ľahko sa montuje
a samozrejmosťou sú testy City Crash Test.
Vďaka tomuto príslušenstvu bezpečne prepravíte
bicykle, lyže a iné predmety, ktoré potrebujete.
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1. Strešné nosiče
2. Strešný nosič bicykla
3. Strešný box
4. Nosič lyží
5. Nosič bicykla na platformu
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OBJAVTE NOVÉ
MOŽNOSTI PREPRAVY
Zvýšte svoju prepravnú kapacitu s príslušným
vybavením PEUGEOT 308 zostaveným na mieru.
Predstavte si, že vďaka tomuto príslušenstvu
s jednoduchou montážou a praktickým
používaním by vaše cestovanie mohlo vyzerať
inak. Garantujeme vám jeho dlhú životnosť
a bezpečnosť.
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1. Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia
2. Nabíjacia stanica a kábel
3. Vanička do batožinového priestoru
4. Sieť do batožinového priestoru
5. Koberec do batožinového priestoru
6. Taška na kábel
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NEOBMEDZUJTE SA S VOZIDLOM PEUGEOT 308 SW
Pevné a estetické prepravné príslušenstvo určené pre PEUGEOT 308 SW umožňuje
zvýšenie jeho prepravnej kapacity v interiéri ako aj v exteriéri. Jednoducho sa
montuje a vyhovuje všetkým platným bezpečnostným normám.

1. Priečne strešné nosiče
2. Tvarovaná vanička do batožinového priestoru
3. Koberec do batožinového priestoru s ochranou nárazníkov
4. Súprava na prestavbu VP/VASP
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OBJEDNÁVAJTE
ON-LINE

KONFIGURUJTE

ODPORÚČA
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