
PEUGEOT 2008 TARTOZÉKOK*

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





A PEUGEOT olyan tartozékok széles választékát fejlesztette, illetve válogatta 
ki ügyfeleinek, amelyek tökéletesen illeszkednek autójukhoz. 

Az eredeti PEUGEOT tartozékokat a márka dizájnerei és mérnökei kifejezetten 
az Ön PEUGEOT 2008-ához tervezték, hogy segítségükkel minél jobban 
kifejezésre juttathassa egyéniségét. 

Azok a tartozékok, amelyeket legmegbízhatóbb beszállítóink kínálatából 
választottunk ki saját termékpalettánk kiegésztésére, szintén szigorú minőségi 
és biztonsági követelményeknek megfelelően készülnek. 

A mérnökeink által tesztelt és jóváhagyott PEUGEOT tartozékok nem csupán 
a legszigorúbb szabványoknak, hanem a PEUGEOT megbízhatósági és 
tartóssági elvárásainak is megfelelnek.

Katalógusunkban megtalálja a PEUGEOT 2008-hoz választható eredeti 
PEUGEOT, illetve a PEUGEOT által ajánlott egyéb tartozékokat, melyekkel 
teljes biztonságban teheti egyedivé autóját. 

A  emblémával ellátott termékek garantáltan „eredeti PEUGEOT tartozékok”.

VÁLASSZA
A PEUGEOT 
MINŐSÉGET!
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EMELKEDETT 
STÍLUS
A PEUGEOT 2008 nem ismer kompromisszumot a stílus terén, és az Ön stílusának is szabad teret enged. 
A gyémántfényű, színrefújt vagy lakkozott Peugeot keréktárcsák számos testreszabási lehetőséget biztosítanak, és 
a legszigorúbb biztonsági próbákat is kiállják. Nem is beszélve a hozzájuk tartozó kerékközepekről és a krómozott 
visszapillantótükör-házakról, amelyek még tovább fokozzák a crossover dinamizmusát. 
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2

Krómozott visszapillantótükör-burkolatok1 Pyxis 17" keréktárcsa2



KÖNNYŰFÉM 

KERÉKTÁRCSÁK

KERÉK-

KÖZEPEK

Draco 15” keréktárcsa

Cetus 16” keréktárcsa

Pyxis 17" keréktárcsa

Fekete

Fehér 

Virtuál kék

Gyémántfényű 
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Fejtámlára rögzített vállfa

Övvágó – üvegtörő / kivehető illatosító

Dohányzó készlet

1

2

3

4

Napfényvédő a hátsó szélvédőre

Napfényvédők az oldalablakokra

Isotherm modul

Biztonsági öv kisállatoknak

1
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ÚJRAGONDOLT
UTASTÉR
Kényelem és helykínálat terén is a részletekben rejlik a lényeg. Kifogástalan 
minőségű és kivitelű felszereléseink kifejezetten az Ön PEUGEOT 2008-ához 
készültek. A fejtámlára szerelt vállfával, az ablakokra tökéletesen illeszkedő 
napfényvédőkkel stb. Ön is megalkothatja álmai utasterét. 

2

4
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1

2

Védőponyva beltéri használatra1

Lökhárító-védőcsíkkészlet2



Aluminium 
hatású küszöbök

Inox 
küszöbök

Küszöbvédők 
hátsó megvilágítással

Dark Chrome 
küszöbök

TARTÓS
VÉDELEM
Készítse fel PEUGEOT 2008-át a legközelebbi kalandokra, és őrizze meg hosszú távon 
eredeti szépségét! A PEUGEOT védőhuzatok és védőcsíkok maximális védelmet biztosítanak 
a karosszériának és megnövelik élettartamát. Tegye még egyedibbé autóját küszöbvédőinkkel.



3

1

2
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Inox csomagtérperem-védő1 Oldalsó védőcsíkok3Stílusos sárfogók2

HATÁRTALAN
KALANDVÁGY
Védje meg PEUGEOT 2008-át a szennyeződésektől a precíz méretezésű sárfogókkal, és fokozza még tovább 
kalandor jellegét elegáns ajtó- és csomagtérvédőinkkel. Az úttalan utakon és a nagyvárosi rengetegben egyaránt 
számíthat masszív és erőteljes PEUGEOT 2008-ára. 
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BELSŐ 
HARMÓNIA
Az Ön PEUGEOT 2008-a több egy egyszerű autónál: egy kényelmes és igény szerint alakítható élettér. 
Védelmezze hatékonyan a légzsákokkal is kompatibilis, elegáns üléshuzatainkkal. Válasszon méretre készülő, 
exkluzív szőnyegeink közül: a 3D, bársony és hurkolt kivitelű változatok között biztosan talál kedvére valót. 
Csomagterébe pedig egyetlen szempillantás alatt, rögzítés nélkül csomagtérbetét helyezhető. 
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Alumínium lábámasz és pedálok1 3D szőnyeg2 Alumínium sebességváltókar-markolat3



Csomagtéri padlószőnyeg

Hosszú csomagtérszőnyeg

Bársonyszőnyeg Hurkolt szőnyegek

Gumiszőnyeg

Rugalmas csomagtérbetét 

Üléshuzatok
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Rugalmas tetőbox 

Keresztirányú tetőcsomagtartó rudak

Szerszám nélkül leszerelhető vonófej (RDSO)Tetőrudakra szerelhető alumínium 
kerékpártartó

Merev tetőbox – rövid 

Keresztirányú tetőcsomagtartó rudakra 
szerelhető síléctartó



2
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Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó1 Tetőcsomagtartó rudak2 Tetőbox3

VÉGTELEN
SZABADSÁG
Készítse fel PEUGEOT 2008-át a legközelebbi kalandra, és adjon neki városias jelleget néhány pillanat alatt az itt 
látható villámgyorsan, szerszám nélkül felszerelhető tartozékokkal! A platformos kerékpártartó, a leszerelhető vonóhorog 
vagy a City Crash Test előírásainak megfelelő tetőcsomagtartók segítségével megnövelheti szállító- és vontatókapacitását, 
így teljes biztonságban vághat neki szabadidős programjainak. 

17



Első 
parkolóradar

Riasztó 

ZAVARTALAN
NYUGALOM
Ezzel a biztonságot nyújtó, mégis szárnyakat adó modern crossoverrel 
mindig nyugodt lélekkel vághat útnak. Az első és hátsó parkolássegítő 
rendszerrel könnyebb lesz a városi közlekedés, és gondosan megválogatott 
tartozékok egész sorával gondoskodhat az összes utas kényeztetéséről. 
Útjai során mindig bizton számíthat a GPS nyomkövető, a kerékőrcsavarok 
és a riasztó segítségére.

1
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Utastéri elválasztó rács

Gyermekülések Hólánc

Láthatósági mellény***

Hózoknik

Biztonsági csavar könnyűfém keréktárcsákhoz

Hátsó 
parkolóradar

3

*** A P Automobil Import Kft. által forgalmazott kötelező felszerelések megfelelnek a magyarországi előírásoknak. 
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Tetrax Smart telefontartó1 CD-lejátszó2 12V/230V + USB-csatlakozó 3



Multimédiaeszköz-tartó

Útvonalrögzítő

KORLÁTLAN 
LEHETŐSÉGEK
Fedélzeti szórakoztató eszközök, okostelefontartó, beépített CD-lejátszó... PEUGEOT 
2008-a lehetőségek egész tárházát kívánja. Fedezze fel tartozékaink széles 
választékát, amelyek megkönnyítik utazásait, gondoskodnak utasairól és segítenek 
személyre szabni utastere hangulatát. 

Hordozható olvasólámpa

2

3
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www.peugeot.hu

A márkakereskedés pecsétjeTerv: BD Network – Kiadás: Gutenberg On Line – Automobiles Peugeot RC Paris 
Gutenberg Networks – Automobiles Peugeot RC Paris B 2013 – Készült az EU-ban – Hiv. szám: 




