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STRHUJÚCE SUV

OBSAH

Mesto alebo vidiek, športový štýl alebo komfort, nemáte strach

a každá vaša cesta bude ešte vzrušujúcejšia. Pri jeho navrhovaní

04 STAROSTLIVOSŤ O INTERIÉR

z miešania protikladov.

sa kladú najvyššie požiadavky na jeho výkonnosť a estetiku.

07 VÄČŠIA KAPACITA PREPRAVY

Nový SUV PEUGEOT 2008 rúca všetky zaužívané stereotypy

Vďaka nášmu príslušenstvu si môžete vychutnávať všetko,

08 INTENZÍVNEJŠÍ KOMFORT

a preto je pre vás ako stvorený. Objavte teraz naše príslušenstvo

čo máte radi.

11 ELEKTRICKÉ SUV

Originálne príslušenstvo PEUGEOT zodpovedá najprísnejším
normám kvality a preto je zárukou bezstarostného jazdenia. Naši
pracovníci ho schválili pre jeho spoľahlivosť a dlhú životnosť.

ORIGINÁLNE
DIELY

Celú radu príslušenstva Peugeot nájdete na stránke www.peugeot.sk

Koberec
do batožinového
priestoru
Dokonale kopíruje tvar podlahy
vozidla a jeho hodvábny vzhľad z neho
robí estetický a elegantný doplnok.
Ochráňte svoj batožinový priestor, aby
ste mohli prepravovať všetky druhy
predmetov a produktov.

S TA R A J T E S A O I N T E R I É R
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Za volantom svojho SUV PEUGEOT 2008 si radi užívate
dobrodružstvo mimo vyjazdených ciest. Pri starostlivosti o interiér
vášho vozidla sa môžete spoľahnúť na širokú škálu nášho
príslušenstva.

1. S
 úprava predných a zadných velúrových kobercov
2. S
 úprava predných a zadných 3D textilných kobercov
3. S
 úprava predných a zadných gumených kobercov
4. K
 oberec do batožinového priestoru s ochranou zadného nárazníka
5. Súprava poťahov na sedadlá
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ROZŠÍRTE SVOJE OBZORY
Využite naše estetické a funkčné príslušenstvo, ktoré je určené špeciálne

Ťažné zariadenie
s guľou demontovateľnou
bez náradia

na to, aby vám pomohlo zväčšiť prepravnú kapacitu vášho SUV
PEUGEOT 2008. A vezmite si so sebou všetko, čo potrebujete.

Môžete zvýšiť prepravnú kapacitu
a úplne bezpečne odtiahnuť príves, loď,
či profesionálny materiál… Guľa sa
montuje a demontuje jednoducho
za niekoľko sekúnd, bez náradia
a bez väčšej námahy.

1. Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia*
2. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie*
3. Vanička do batožinového priestoru
4. Priečne strešné nosiče
5. Stredný strešný box (420 litrov)
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6. Nosič lyží na strešné nosiče

* Nie je k dispozícii pre nový SUV PEUGEOT e2008 s elektromotorom.
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CHRÁŇTE SVOJE SUV
Žijete intenzívne. Príslušenstvo určené pre vaše nové SUV PEUGEOT
2008 účinne ochráni exteriér ako aj interiér vášho vozidla. Prináša vám
radosť z každej jazdy, čím prispieva k vašej spokojnosti a pohode.

1. S
 úprava zadných zásteriek
2. Súprava 2 deflektorov predných dverí
3. O
 chranný poťah na parkovanie v interiéri
4. D
 eliaca mriežka pre psy
5. Súprava 2 bočných slnečných clôn
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6. S
 lnečná clona na zadné okno
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Domáca nabíjacia stanica
Nabíjacia stanica na stenu umožňuje
bezpečné a rýchle nabíjanie
batérií elektrického vozidla.
Vďaka jednoduchému dizajnu
sa hodí všade.

ELEKTRICKÉ SUV
V živote sa pozeráte smerom do budúcnosti a váš nový SUV
PEUGEOT e2008 je vybavený elektromotorom. Objavte
príslušenstvo, ktoré vám umožní plne využívať jeho výhody.

1. & 2. Domáca nabíjacia stanica
(v závislosti od vašej elektrickej inštalácie)
3. Obal na nabíjací kábel
4. Súprava predných textilných
prešívaných kobercov e2008
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5. Parkovací asistent
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