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ÚJ PEUGEOT 3008 & 5008 
TARTOZÉKOK

A kiadvány tájékoztató jellegű, 
és szerepelhetnek benne olyan járműtartozékok is,
melyeket a Peugeot jelenleg Magyarországon nem forgalmaz.
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TARTALOM 

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

Karakteres megjelenés, kimagasló dinamikus tulajdonságok, hatékony motorok: nem csoda, hogy a PEUGEOT 3008 & 5008 láttán alig várja, 

hogy útnak indulhasson...Az általunk kínált tartozékokkal tovább fokozhatja az élményt és még intenzívebb pillanatokat élhet át.Legyen szó 

kényelemről, biztonságról, multimédiás eszközökről, gépjárműve védelméről vagy a különböző szállítási megoldásokról, valamennyi tartozék 

kimondottan az Ön Peugeot 3008 & 5008 modelljéhez készült. 
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KÉNYELEM

Hogy kisebb vagy nagyobb útra készül, nem számít. Minden alkalommal 
maximálisan ki kell, hogy tudja használni a gépjárműve nyújtotta előnyöket. 
Speciális igényeihez igazodva olyan tartozékokat ajánlunk, melyek 
hozzájárulnak a tökéletes kényelemhez. 

1. Oldalsó napfényvédők
2. Fejtámlára rögzített vállfa
3. Szivargyújtó
4. Napellenző a hátsó szélvédőre
5. 21 literes isotherm modul 
6. Hamutartó szálcsiszolt aluminiumgyűrűvel
7. Első/hátsó parkolóradar
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STÍLUS - MULTIMÉDIA

1. Krómozott visszapillantótükör-burkolatok
2.  Univerzális okostelefon-tartó mágneses csipesszel, 

Tetrax Xway® telefontartóhoz
3. 9” D-JIX DVD-lejátszó (2 fejhallgatóval)

4. Multimédiaeszköz-tartó
5. Útvonalrögzítő GARMIN® Dash Cam 46 kamerával

A PEUGEOT 3008 & 5008 a hatékonyság és a technológia új korszakába enged 
bepillantást. Fedezze fel a hozzájuk kínált tartozékokat, melyekkel még inkább 
kihasználhatja a multimédiás technológiák előnyeit, és egyszer s mindenkorra 

megalapozhatja stílusát.  
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ELEKTROMOS ÉS BIZTONSÁGI TARTOZÉKOK

Vége a benzinkútra járásnak! Villanymotorjainknak hála gépjárművét otthon, a 
munkahelyén vagy a parkolóban is tudja tölteni. Tartozékaink gondoskodnak az 
optimális töltésről. 
És hogy menet közben se kelljen aggódnia, számos tartozékot fejlesztettünk ki, 
melyek minden körülmények között maximális biztonságot nyújtanak. 

1.  Otthoni töltőállomás töltőkábellel
2. Töltőkábeltáska
3. Gyermekülések
4. Hózoknik
5. „Y” mintás hóláncok
6. Riasztó feltörésvédelemmel
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VÉDELEM

1. Első és hátsó sárfogók
2. Védőponyva beltéri használatra

3. Utastéri elválasztó rács
4. Bársony szőnyegszett (3008)
5. Bársony szőnyegszett (5008)

6. Szőnyegszett
7. Gumiszőnyegszett

 8. Védőponyva a hátsó üléspadra

 Tartozékaink Peugeot 3008 & 5008 modellje hatékony 
védelméről is gondoskodnak. Védőponyva, sárfogók, szőnyegek, 

üléspadhuzat... minden adott a tökéletes tisztasághoz. 
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SZÁLLÍTÁS

A szállítási kapacitás növelésével vége az örökös aggodalomnak, és egyben 
új távlatok is nyílnak. Tartozékaink segítségével igény szerint alakíthatja ki 
csomagtartóját, így nagyobb tárgyak szállítása során maximálisan ki tudja 
használni a rendelkezésre álló teret.  

1. Csomagtéri tároló
2. Csomagtér-védőhuzat
3. Csomagrögzítő háló
4. Csomagtéri padlószőnyeg

1 2 3 4



14

SZÁLLÍTÁS

1. Merev tetőbox (félhosszú - 420 literes)
2. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó (3 kerékpárhoz) 

3. Tetőrúdra szerelhető (gyorsrögzítésű) alumínium 
kerékpártartó (1 kerékpárhoz)

4. Tetőrúdra szerelhető síléctartó (6 pár léchez)
5. Szerszám nélkül leszerelhető vonófejes vontatóegység

6. Hosszanti tetőrudakra szerelhető tetőrudak
7. Hattyúnyakú vonóhorog

Tetőrúdjainkkal még tovább növelheti gépjárműve szállítási kapacitását. 
Különböző megoldások állnak rendelkezésre kerékpártartó, tetőbox vagy 
síléctartó rögzítésére. És hogy lépést tartsunk az igényeivel, egyszerű és 

praktikus vontatóeszközöket is kínálunk. 
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www.peugeot.hu
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