PRÍSLU ŠE NST V O
NOVÝ PE U GE OT 208

PRÍSLUŠENSTVO
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Jedinečný preto, lebo má mnoho tvárí. Či je športový
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alebo elegantný, agresívny alebo vzbudzuje dôveru,

vybrali také príslušenstvo, aké vám vyhovuje. Príslušenstvo,
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stále zostáva sám sebou.

s ktorým budete sami sebou na 100 %. Just be yourself.
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ORIGINÁLNE
DIELY

Užite si bezstarostné jazdenie s originálnym príslušenstvom PEUGEOT,
ktoré striktne zodpovedá najprísnejším normám kvality.
Naši pracovníci ho vyberajú pre jeho spoľahlivosť a dlhú životnosť.

Domáca
nabíjacia stanica
Nabíjacia stanica na stenu
umožňuje bezpečné a rýchle
nabíjanie batérií elektrického
vozidla. Vďaka jednoduchému
dizajnu sa hodí všade.

BE AGILE
Máte radi inteligenciu a dôvtip. Radi vyťažíte čo najviac z každej situácie.
Práve pre vás sme vytvorili príslušenstvo nevyhnutné na optimalizáciu
potenciálu vášho vozidla nový PEUGEOT 208. A pre verziu PEUGEOT
e-208 sme vyvinuli radu špecifického príslušenstva.
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 bal na nabíjací kábel
2. D
 omáca nabíjacia stanica
3. V
 anička do batožinového priestoru
4. N
 abíjacie káble
5. Dvojitá podlaha s úložným priestorom
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6. K
 oberec do batožinového priestoru
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BE READY
Vašou vášňou je únik, cestovanie a sloboda.
Ste stále v pohybe. Pre vás sme navrhli príslušenstvo,
ktoré vám uľahčí prepravu, pretože pre vás horizont
nie je limit, ale hranica ktorú chcete prekročiť.

1. Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia*
2. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie*
3. Priečne strešné nosiče
4. Krátky strešný box (330 litrov)
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5. Nosič lyží na strešné nosiče

Strešný box
Potrebujete odviezť stále viac?
Na to sú tu naše strešné boxy.
Sú spoľahlivé a odolné (schválené
spoločnosťou TÜV Rheinland) a tiež
poskytujú účinnú ochranu pred
krádežou. Používajú sa jednoducho,
prirodzene splývajú s líniami vozidla
a vďaka ich aerodynamickému dizajnu
je obmedzená spotreba paliva.
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* Nie je k dispozícii pre e-208.
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BE COOL
Chcete byť v pohode, aj keď máte pred sebou dlhú a namáhavú jazdu.
Predstavte si cestu ako chvíle pohody, lebo vy máte na komfort právo.
Navrhli sme sériu príslušenstva, ktorá zodpovedá vašim požiadavkám.

1. S
 úprava predných a zadných prešívaných textilných kobercov
2. S
 úprava predných a zadných 3D textilných kobercov
3. S
 úprava predných a zadných gumených kobercov
4. S
 úprava poťahov na sedadlá
5. Súprava 2 deflektorov predných dverí
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6. S
 úprava 2 bočných clôn
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BE SURE
Nie je ťažké byť sebavedomý. Niekedy stačí mať dobré vozidlo

Ochrana prahu
batožinového priestoru

vybavené dobrým príslušenstvom. Také príslušenstvo, aké
sme navrhli pre váš nový PEUGEOT 208. Kamkoľvek pôjdete

Prah batožinového priestoru je
obzvlášť vystavený obdieraniu.
Ochrana prahu batožinového
priestoru je vyrobená na mieru,
ľahko sa inštaluje a účinne chráni
vozidlo pred malými nárazmi,
škrabancami a ryhami.

a čokoľvek budete robiť, stále si budete istý sami sebou.

1. Súprava zásteriek
2. Ochrana prahu batožinového priestoru
3. Priečna mriežka pre psy
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4. Súprava ochranných pások na nárazníky
5. Súprava snehových reťazí
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