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PEČ AŤ  PEU G EOT.

Tvorcovia automobilov PEUGEOT posúvajú hranice dizajnu. Vytvárajú a vyberajú 

širokú škálu príslušenstva, ktoré je dokonale prispôsobené vášmu vozidlu.

Naši štylisti a inžinieri spojili svoje skúsenosti, aby navrhli originálne 

 príslušenstvo PEUGEOT zabezpečujúce nekompromisnú eleganciu a bezpečnosť 

za každých okolností. Toto príslušenstvo prémiovej rady ponúka širokú škálu 

vybavenia, ktoré je vyberané tak, aby neustále dotváralo všetky detaily 

vášho vozidla nový PEUGEOT 308 / 308 SW / 308 GTi.

Všetko originálne príslušenstvo PEUGEOT zodpovedá najprísnejším normám 

a je schválené našimi pracovníkmi pre svoju spoľahlivosť a dlhú životnosť. 

Svoj vlastný štýl vyjadríte vďaka nemu úplne slobodne a bez obáv. 

Originálne príslušenstvo PEUGEOT  
rozpoznáte vďaka tejto značke v tabuľke na konci katalógu. 



VOZIDLO NA  VÁ Š  OBR A Z .
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O C H R A N A

C H R ÁN IŤ  DÔ LE ŽITÉ .

Vyberte si robustné interiérové koberčeky na mieru a v exkluzívnom 

štýle. Zabezpečia optimálnu ochranu originálnych materiálov vášho 

vozidla nový PEUGEOT 308. Vďaka koncepcii trvácnosti a ich strihu, ktorý 

kopíruje tvar podlahy, budete vždy pripravení vyraziť. Objavte aj množstvo 

príslušenstva PEUGEOT, ktoré vaše vozidlo chráni tak v interiéri ako 

aj v exteriéri a dlhodobo zachová jeho pôvodnú krásu. 

1. Súprava velúrových kobercov 
2. Súprava prešívaných textilných kobercov 
3. Súprava gumených kobercov 
4.  Ochranná páska na prah batožinového 

priestoru z nehrdzavejúcej ocele 
5. Súprava zadných štýlových zásteriek
6. Ochranná plachta na parkovanie v exteriéri
7. Súprava bočných líšt v chrómovom vzhľade
8. Poťahy na sedadlá „Vénus“
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R I E Š E N I A  P R E P R A V Y

P OS Ú VAŤ L I M IT Y.

S príslušenstvom PEUGEOT si optimálne zorganizujete svoj batožinový priestor 

a zabezpečíte dokonalé podmienky na prevoz vašich najkrehkejších predmetov. 

Je navrhnuté namieru, poskytuje jednoduchú manipuláciu a ochráni váš interiér, 

čím vám zjednodušuje život a vy si môžete naplno užívať chvíle voľna.

1. Členený úložný priestor pod krytom batožinového priestoru (sedan)
2. Sieť do batožinového priestoru (sedan)

3. Členená vanička do batožinového priestoru z mäkčeného plastu (sedan)
4. Pružná vanička do batožinového priestoru z mäkčeného plastu (sedan)

5. Obojstranná vanička do batožinového priestoru (sedan)
6. Koberec do batožinového priestoru (sedan)

7. Vanička do batožinového priestoru z mäkčeného plastu (SW)
8. Koberec do batožinového priestoru (SW)



1 0

7

6 8

51

2

3

4

R I E Š E N I A  P R E P R A V Y

ROZ Š Í R IŤ  M OŽN OS TI .

S priečnmymi strešnými nosičmi sa nemusíte pri cestovaní obmedzovať, 

vďaka doplnkovým upevňovacím prvkom odveziete všetko. 

Strešné boxy, nosiče bicyklov, či nosiče lyží, užívajte si voľný čas bez obmedzení. 

Spĺňajú všetky záruky týkajúce sa upevnenia a bezpečnosti, sú schválené 

prostredníctvom „City Crash“ testov a preverené najprísnejšími testami odolnosti. 

Vďaka širokému výberu príslušenstva sa znásobia vaše možnosti a zrealizujete 

všetky svoje cestovateľske sny.

1. Nosič lyží na strešné nosiče
2. Hliníkový nosič bicykla na strešné nosiče 
3. Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia
4. Skrutkové ťažné zariadenie so spojovacou guľou
5. Priečne strešné nosiče
6. Dlhý strešný box (420 litrov)
7. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie
8. Strešné nosiče na pozdĺžne nosiče
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K O M F O R T

P O D Ľ A VA Š I C H  P OTR I EB .

Čas strávený na palube vášho vozidla nový PEUGEOT 308 vám spríjemnia 

bočné slnečné clony alebo zadná slnečná clona, ktorá dokonale kopíruje 

tvary okien a zabezpečuje ochranu vašich spolucestujúcich. 

S týmto všetkým príslušenstvom špeciálne navrhnutým tak, 

aby spríjemnňoval vaše cestovanie bude interiér  

vášho vozidla ešte praktickejší a pohodlnejší.

1. LED lampa na čítanie 
2. Ramienko na opierku hlavy 

3. Slnečná clona na zadné okno (sedan)
4. Bočné slnečné clony (SW)

5. Deflektory 
6. Popolník s krúžkom z lešteného hliníka

7. Prenosný osviežovač vzduchu
8. Izotermický box (21 litrov)
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Zliatinový disk 15“ Agate

Zliatinový disk 18“ Black 
Sapphire

Zliatinový disk 16“ Coutances

Zliatinový disk 17“ Emeral

Zliatinový disk 16“ Grenat
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Štýl vášho vozidla nový PEUGEOT 308 zdôrazníte vďaka širokému 

výberu zliatinových diskov. Kolesá vášho vozidla budú elegantné  

a zladené s vašou osobnosťou. V interiéri ako aj v exteriéri si vyberiete 

z mnohých možností, ktoré dodajú dizajnový prvok každému detailu. 

Š T Ý L

DÔ R A Z NA D E TAI L .

1. Hliníkové ozdobné kryty prahov predných dverí v prevedení tmavý chróm
2. Hliníkové ozdobné kryty prahov predných dverí v prevedení leštený hliník 
3. Hliníkové ozdobné kryty prahov predných dverí s čiernym nápisom „PEUGEOT“
4. Ozdobné kryty prahov predných dverí, retro prevedenie, modrá 
5. Stredové krytky na zliatinové disky, diamantové s matnou červenou obrubou
6. Stredové krytky na zliatinové disky čierne
7. Stredové krytky na zliatinové disky sivé ANTHRA 
8. Stredové krytky na zliatinové disky biele BANQUISE
9. Hlavica riadiacej páky BVM6 v prevedení chróm s červenou vložkou, typ GTi
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Zliatinový disk 17’’ 
Línia S 
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1. Čierne kryty vonkajších spätných zrkadiel s červeným okrajom a bočnými znakmi
2. Čierny kryt vnútorného spätného zrkadla s červeným pásom v línii S 

3. Hlavica riadiacej páky
4. Difúzor zadného nárazníka

5. Súprava čiernych líšt spodnej časti karosérie 
6. Bočné polepy so šachovnicovým vzorom

7. Bočné polepy s dvojitými pásmi 

S našou líniou S zdôrazníte elegantné a dynamické línie vozidla nový 

PEUGEOT 308 a zároveň mu dodáte športový a estetický vzhľad 

bez toho, aby ste porušili harmóniu jeho štýlu.

Personalizácia: bočné ozdobné lišty spodnej časti karosérie, 

zadný difuzér, dekoratívne pásové polepy, dekoratívne šachovnicové 

polepy, ochranné kryty spätných zrkadiel, bočné označenia,  

16“ a 17“ stredové krytky na zliatinové disky. 

 Š T Ý L  L Í N I A  S

Š P O RTOV Ý  A   ELEGANTN Ý V ZH Ľ AD.
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B E Z P E Č N O S Ť

Ú PLNÁ DÔVER A Z A  K A ŽDÝC H O KO LN OS TÍ .

Vydajte sa na bezstarostnú cestu a posilnite bezpečnosť na palube.  

Vybavte si svoj nový PEUGEOT 308 novými technológiami parkovacích 

asistentov, vďaka ktorým ochránite svoj nárazník pred škrabancami 

a nárazmi. Ich diskrétne snímače sú dokonale začlenené do celkového dizajnu 

a prostredníctvom zvukového signálu vás informujú o prípadnej približujúcej 

sa prekážke tak v prednej ako aj zadnej časti vozidla. Kompletná zimná 

výbava alebo aj systém ochrany proti vlámaniu posilnia vašu bezpečnosť 

pri všetkých vašich cestách, kedykoľvek si urobíte prestávku.

1. Snehové reťaze GTi
2. Rada článkových snehových reťazí 
3. Rada protišmykových návlekov
4. Súprava bezpečnostných skrutiek na zliatinové disky
5. Zadný / predný parkovací asistent + Alarm
6. Bezpečnostná páka na volant
7. Nôž na prerezanie bezpečnostného pásu a kladivko na rozbitie skla s logom
8. Deliaca mriežka pre psa
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M U L T I M É D I Á

Z J ED N O D UŠ IŤ  S I  C E S TU .

Svoj smartfón si môžete pripevniť na univerzálny držiak 

s magnetickým klipom „Tetrax Smart“, ktorý sa jednoducho montuje 

na ventilačnú mriežku vášho vozidla nový PEUGEOT 308. Vyberte 

si aj z najnovších technológií zabezpečujúcich optimálne pripojenie, 

ktorými je vybavený nový PEUGEOT 308. Stačí si len vybrať a nový 

zážitok z jazdy máte exkluzívne rezervovaný na palube. 

1. Klip Tetrax s logom PEUGEOT
2. Systém zaznamenávania jazdy s kamerou GARMIN DASH CAM 35 

3. Držiak na multimediálne zariadenia 
4. DVD video sada, 7“ DVD prehrávač D-JIX 
5. Univerzálna nabíjačka na mobilný telefón 

6. Zásuvka 230 V + USB CARWATT



VŠETKO NA VYLEPŠENIE VÁŠHO 
VOZIDLA NOVÝ PEUGEOT 308 .

KATEGÓRIA POPIS REFERENCIA

ZÁSTERKY
Súprava predných štýlových zásteriek 16 100 925 80 •
Súprava zadných štýlových zásteriek pre sedan 16 100 926 80 •
Súprava zadných štýlových zásteriek pre SW 16 100 927 80 7 •

POŤAHY

Súprava predných poťahov „Mars“ 
na štandardné sedadlá 16 099 532 80 •

Súprava kompletných poťahov „Mars“ 
na štandardné sedadlá (sedan) 16 099 531 80 •

Súprava kompletných poťahov „Vénus“ 
na dynamické sedadlá (sedan) 16 099 533 80 •

Súprava kompletných poťahov „Mars“ 
na štandardné sedadlá bez zadných 
lakťových opierok (SW)

16 099 534 80 •

Súprava kompletných poťahov „Mars“ 
na štandardné sedadlá bez zadných 
lakťových opierok (SW)

16 099 535 80 •

Súprava kompletných poťahov 
„Vénus“ na štandardné sedadlá bez 
zadnýchlakťových opierok (SW)

16 099 536 80 7 •

Poťah do batožinového priestoru 16 070 757 80
Ochranný poťah na zadnú lavicu 16 070 758 80

OCHRANA 
EXTERIÉRU

Ochranná plachta na parkovanie v interiéri 
(sedan) – veľkosť 2 9623 E7 •

Ochranná plachta na parkovanie v interiéri 
(SW) – veľkosť 3 9623 E8 7 •

Súprava bočných čiernych zrnitých líšt pre sedan 16 101 132 80 •
Súprava bočných líšt v chrómovom vzhľade 
pre sedan 16 101 133 80 7 •

Súprava bočných čiernych zrnitých líšt pre SW 16 101 134 80 •
Súprava bočných líšt v chrómovom vzhľade 
pre SW 16 101 135 80 •

Pásky na predný a zadný nárazník 16 111 349 80
Bočné ochranné pásky 9424 J2
Ochranná páska na prah batož. priestoru pre sedan 16 105 352 80 •
Ochranná páska na prah batož. priestoru pre SW 16 105 356 80 •
Ochranná páska na prah batožinového priestoru 
z nehrdzavejúcej ocele 16 111 985 80 7 •

KOBERČEKY

Súprava predných prešívaných textilných 
kobercov 16 098 519 80 6 •

Súprava prešívaných textilných kobercov 
pre sedan 16 098 517 80 6 •

Súprava prešívaných textilných kobercov pre SW 16 098 520 80 •
Súprava velúrových kobercov pre sedan 16 098 522 80 6 •
Súprava velúrových kobercov pre SW 16 098 524 80 •
Súprava velúrových kobercov s červeným 
okrajom a logom línia S 16 105 321 80 •

Súprava gumených kobercov pre sedan 16 098 530 80 6 •
Súprava predných gumených kobercov 16 117 692 80 6 •
Súprava gumených kobercov pre SW 16 098 532 80 •
Súprava tvarovaných textilných kobercov 
pre sedan 16 098 527 80 •

Súprava tvarovaných textilných kobercov pre SW 16 098 529 80 •
ÚDRŽBA Kufrík prípravkov na údržbu 16 156 624 80

MOŽNOSTI PREPRAVY

OCHRANA

KATEGÓRIA POPIS REFERENCIA

VYBAVENIE 
BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU

Obojstranná vanička do batožinového priestoru 
pre sedan 16 097 339 80 8 •

Vanička do batožinového priestoru z mäkčeného 
plastu pre SW 16 098 378 80 9 •

Členená vanička do batožinového priestoru 
z mäkčeného plastu pre sedan 16 098 379 80 8 •

Pružná vanička do batožinového priestoru 
z mäkčeného plastu pre sedan 16 098 229 80 8 •

Organizér batožinového priestoru 
s teleskopickou tyčou pre SW 16 072 513 80 •

Organizér batožinového priestoru s popruhom pre SW 16 072 512 80 •
Sieť do batožinového priestoru pre SW 7568 HN •
Sieť do batožinového priestoru pre sedan 7568 FT 8 •
Sieť na uchytenie vysokého nákladu pre SW 98 000 710 XT •
Členený úložný priestor pod krytom batožinového 
priestoru 16 098 380 80 8 •

Koberec do batožinového priestoru pre sedan 16 098 534 80 8 •
Koberec do batožinového priestoru pre SW 16 098 535 80 9 •
Elektricky poháňaná kolobežka e-Kick 16 221 502 80 9 •
Základňa pre e-Kick 16 202 994 80 9 •
Zarážky do batož. priestoru z mäkčeného plastu 9414 EE
Vak do batožinového priestoru 16 070 762 80

ŤAŽNÉ 
ZARIADENIA

Priečne strešné nosiče na sedan 16 135 098 80 11 •
Strešné nosiče na vstupy dverí na SW 16 074 408 80 •
Strešné nosiče na pozdĺžne nosiče na SW 16 088 684 80 11 •
Krátky strešný box (330 litrov) 16 096 656 80
Krátky strešný vak (280 litrov) 9459 K1
Dlhý strešný box (420 litrov) 16 096 658 80 11
Coffre de toit mi-long (420 litrov) 16 096 657 80
Nosič lyží na strešné nosiče (4 páry) 9615 14 10
Nosič lyží na strešné nosiče (6 párov) 9615 15
Oceľový nosič bicykla na strešné nosiče (1 bicykel) 16 077 987 80
Hliníkový nosič bicykla na strešné nosiče  
(1 bicykel s rýchlym upevnením) 16 077 988 80 10

NOSIČE

Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou 
bez náradia na sedan 16 133 621 80 •

Skrutkové ťažné zariadenie so spojovacou guľou 
na sedan 16 133 620 80 •

Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou 
bez náradia na SW 16 084 725 80 11 •

Skrutkové ťažné zariadenie so spojovacou guľou 
na SW 16 084 724 80 11 •

Káblový zväzok pre ťažné zariadenie 13-cestný 16 118 643 80 •
Káblový zväzok pre ťažné zariadenie 7-cestný 16 118 644 80 •
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 bicykle) 16 124 585 80
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie s rýchlym 
upevnením (2 bicykle) 9615 08 11

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (3 bicykle) 9615 09
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (3 bicykle) 16 124 586 80
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (4 bicykle) 9416 F6
Adaptér do zásuvky ťažného zariadenia 7-cestný 16 127 914 80
Adaptér do zásuvky ťažného zariadenia 13-cestný 
so 7/13 cestami 16 235 617 80 •

Rozvodná skrinka prívesu pre káblový zväzok 
ťažného zariadenia 16 064 761 80 •

Spätné zrkadlo pre karavan 16 179 761 80

Príslušenstvo označené týmto symbolom je certifikované ako „originálne príslušenstvo PEUGEOT“

V nasledovnej tabuľke nájdete našu ponuku príslušenstva pre nový 
PEUGEOT 308. Všetky ďalšie informácie získate u svojho predajcu  
alebo na našej stránke www.peugeot.sk 

Strana, na ktorej je produkt v katalógu zobrazený.



KATEGÓRIA POPIS REFERENCIA

DEFLEKTORY Deflektory predných dverí 16 104 524 80 13 •

PARFUMÉRY Prenosný osviežovač vzduchu 16 076 729 80 13 •

SLNEČNÉ 
CLONY

Slnečné clony na bočné zadné okná na SW 16 100 411 80 12 •
Bočné slnečné clony na SW 16 100 410 80 12 •
Slnečná clona na zadné okno na SW 16 100 413 80 •
Bočné slnečné clony na sedan 16 100 409 80 •
Slnečná clona na zadné okno na sedan 16 100 412 80 12 •

POMOC PRI 
PARKOVANÍ

Predný parkovací asistent 16 102 791 80 19 •
Zadný parkovací asistent 16 233 446 80 19 •
LED indikátor pre parkovacieho asistenta 16 102 790 80
 3,5“ obrazovka so spätným videním 16 109 835 80
Kamera a káblový zväzok 16 139 936 80
Napájací káblový zväzok cúvania 
pre cúvaciu kameru 16 145 553 80

VYBAVENIE 
KABÍNY

Zapaľovač 8227 54 •
Popolník s krúžkom z lešteného hliníka 8211 F9 13 •
Ramienko na opierke hlavy 16 079 377 80 12
Izotermický box (16 litrov) 9456 03
Izotermický box (21 litrov) 16 066 667 80 13
Protišmyková podložka s logom PEUGEOT 16 111 380 80 •
Čistiaca súprava na dotykovný displej 16 135 815 80 

KOMFORT 
CESTUJÚCICH

Stredová lakťová opierka s úložným priestorom 16 096 052 80 •
LED lampa na čítanie 16 107 471 80 12
Ochrana operadla predného sedadla 9648 A6
Ochrana zadného sedadla 9648 A7

KATEGÓRIA POPIS REFERENCIA

OZDOBNÉ 
KRYTY

Ozdobný kryt kolesa zabezpeč. proti krádeži 
bez stredovej krytky 15‘‘ sivá ÉTINCELLE 9406 K7

Ozdobný kryt kolesa zabezpeč. proti krádeži 
bez stredovej krytky 15‘‘ sivá STORM 16 113 099 80

Stred. krytka s logom PEUGEOT na ozdob. kryt 
kolesa zabezpeč. proti krádeži Enjofix sivá STORM 16 113 101 80 •

Stred. krytka s logom PEUGEOT na 
ozdob. kryt kolesa zabezpeč. proti krádeži 
Enjofix sivá STORM

9406 K9 •

PERSO-
NALIZÁCIA 
INTERIÉRU

Kryt vnútorného spätného zrkadla v prevedení 
lesklý chróm (na elektrochrom. spätné zrkadlo) 16 128 468 80 •

Kryt vnútorného spätného zrkadla  v prevedení 
lesklý chróm (na prizmatické spätné zrkadlo) 16 128 471 80 •

Kryt vnútorného spätného zrkadla 
čierny s červeným okrajom, línia S 
(na elektrochromatické spätné zrkadlo)

16 104 539 80 16 •

Kryt vnútorného spätného zrkadla čierny 
s červeným okrajom, línia S (na prizmatické 
spätné zrkadlo)

16 074 854 80 16 •

Kryt vnútorného spätného zrkadla v prevedení 
tmavý chróm (na prizmatické spätné zrkadlo) 16 074 846 80 •

Hliníkové ozdobné kryty prahov predných 
dverí v prevedení tmavý chróm 16 075 581 80 14 •

Hliníkové ozdobné kryty prahov predných 
dverí v prevedení leštený hliník 16 075 583 80 14 •

Hliníkové ozdobné kryty prahov predných 
dverí v prevední hliník 16 075 558 80 •

Hliníkové ozdobné kryty prahov predných dverí, 
leštená nehrdzavejúca oceľ,  
čierny nápis „PEUGEOT“

16 082 048 80 14 •

Hliníkové ozdobné kryty prahov predných 
dverí, leštená nehrdzavejúca oceľ, typ GT 16 127 930 80 •

Ozdobné kryty prahov predných dverí, 
retro prevedenie, červená, línia S 16 104 525 80 •

Ozdobné kryty prahov predných dverí, 
retro prevedenie, modrá 16 104 526 80 14 •

Hliníková opierka nohy typu GT 98 087 024 VV •

Hliníkové dekoratívne obloženie na 
plynový pedál 96 758 310 80 •

Hliníkové dekoratívne obloženie na brzdový 
alebo spojkový pedál - BVM 96 754 064 80 •

Patin aluminium pour pédale de frein  
ou d'embrayage - BVM DàD 96 784 817 80 •

Hliníkové dekoratívne obloženie na brzdový 
pedál – BVA 96 755 045 80 •

Súprava hliníkových pedálov, riadenie vľavo, 
BVM (plyn, spojka, brzda, opierka nohy) 16 290 690 80 •

Súprava hliníkových pedálov, riadenie vpravo, 
BVM (plyn, spojka, brzda) 16 290 688 80 •

Súprava hliníkových pedálov, riadenie vľavo, 
BVA (plyn, brzda, opierka nohy) 16 290 689 80 •

Súprava hliníkových pedálov, riadenie vpravo, 
BVA (plyn, brzda) 16 290 675 80 •

Hlavica riadiacej páky BVM5 v prevedení  
koža/chróm 96 738 471 VV •

Hlavica riadiacej páky BVM5 v prevedení 
chróm s červeným okrajom, línia S 16 075 569 80 16 •

Hlavica riadiacej páky BVM6 v prevedení 
chróm s červeným okrajom, línia S 16 075 571 80 •

Hlavica riadiacej páky BVM6 v prevedení 
chróm s čiernym prvkom, typ GTi 96 738 472 VV •

Hlavica riadiacej páky BVM6 v prevedení 
chróm s červeným prvkom, typ GTi 96 738 472 XJ 15 •

KATEGÓRIA POPIS REFERENCIA

ZLIATINOVÉ 
DISKY

Zliatinový disk 15“ Agate 16 078 129 80 15 •
Zliatinový disk 16“ Coutances 16 103 669 80 15 •
Zliatinový disk 16“ Grenat 16 085 169 80 15 •
Zliatinový disk 16“ Línia S 16 097 149 80 •
Zliatinový disk 17“ Línia S 16 097 148 80 17 •
Zliatinový disk 17“ Emerald 16 085 170 80 15 •
Zliatinový disk 18“ Black Sapphire 16 101 136 80 15 •
Súprava 4 stred. krytiek na zliatinové disky, 
diamantová s matnou červenou obrubou 16 082 652 80 15 •

Súprava 4 stred. krytiek na zliatinové disky čierna 16 229 619 80 15 •
Súprava 4 stred. krytiek na zliatinové 
disky sivá ANTHRA 16 117 225 80 15 •

Súprava 4 stredových krytiek na zliatinové 
disky biela BANQUISE 16 088 368 80 15 •

Upevňovacia súprava na ozdobné kryty 
kolies zabezpečených proti krádeži Enjofix 9405 34

Upevňovacia súprava na ozdobné kryty 
kolies zabezpečených proti krádeži Enjofixa 9405 37

Súprava 4 ozdob. krytov so zabezpeč. proti 
krádeži Enjofix s krytkam i 15'' sivá STORM 16 113 093 80 •

Súprava 4 ozdob. krytov so zabezpeč. proti 
krádeži Enjofix s krytkam i 16'' sivá STORM 16 113 097 80 •

Súprava 4 ozdob. krytov so zabezpeč. proti 
krádeži Enjofix s krytkam i 16'' sivá ÉTINCELLE 9406 L2 •

Súprava 4 ozdob. krytov so zabezpeč. proti 
krádeži Enjofix s krytkam i 17'' sivá ÉTINCELLE 16 113 085 80 •

Ozdobný kryt kolesa zabezpeč. proti krádeži 
Enjofix bez stred. krytky 16‘‘ sivá ÉTINCELLE 9406 K8

Ozdobný kryt kolesa zabezpeč. proti krádeži 
Enjofix bez stred. krytky 16‘‘ sivá STORM 16 113 100 80

Ozdobný kryt kolesa zabezpeč. proti krádeži 
Enjofix bez stred. krytky 17‘‘ sivá ÉTINCELLE 16 113 089 80

KOMFORT ŠTÝL (pokračovanie)

ŠTÝL

2 5



* Fotografie nie sú záväzné. Viac informácií získate u vášho predajcu. Kompatibilitu príslušenstva 
s vašou verziou vozidla nový PEUGEOT 308 si overte priamo u svojho predajcu PEUGEOT.

KATEGÓRIA POPIS REFERENCIA

ZIMNÁ 
VÝBAVA

Snehové reťaze pre 308 GTi 16 181 827 80 18
Rada článkových snehových reťazí * 18
Rada protišmykových návlekov * 18

AKTÍVNA 
BEZPEČNOSŤ 
VOZIDLA

Bezpečnostné skrutky na zliatinové disky 
na ploché skrutky 17mm 16 126 164 80 18 •

Alarm proti vniknutiu na originálny kľúč 16 115 077 80 17 •

Modul proti zdvihnutiu pre alarm 16 115 078 80 •

Systém vyhľadávania vozidla Traqueur Nano 16 164 497 80

Mechanické zabezpečenie proti krádeži na 
riadiacu páku/ručnú brzdu 9671 Y9

Bezpečnostná páka na volant 16 179 827 80 19

Balenie bezpečnostných skrutiek pri zmene 
zliatinových diskov na plechové disky 16 098 363 80

Bezpečnostné skrutky na plechové disky 16 111 965 80

PASÍVNA 
BEZPEČNOSŤ 
VOZIDLA

Súprava hmlových svetlometov 16 290 411 80 •

Súprava mriežok na hmlové svetlá 16 276 619 80 •

Súprava ozdobných prvkov na hmlové svetlá 16 276 654 80 •

BEZPEČNOSŤ 
CESTUJÚCICH

Deliaca mriežka pre psa na SW 16 099 310 80 •

Deliaca mriežka pre psa na sedan 16 127 897 80 19 •

Priečna deliaca mriečka pre psa 16 137 003 80 •

Prepravný box pre zviera (40 x 30 x 30 cm) 16 070 760 80

Prepravný box pre zviera (60 x 42 x 42 cm) 16 070 761 80

Bezpečnostný pás pre zviera 16 070 759 80

Nôž na prerezanie bezpečnostného pásu 
a kladivko na rozbitie skla s logom Peugeot 16 102 204 80 19

Prenosný elektronický  alkoholtester 
Ethyway 16 098 384 80

Náustky na elektronický alkoholtester 
Ethyway 16 098 385 80

Chemické alkoholtestery 16 089 591 80

Hasiaci prístroj 16 122 262 80

Rada detských sedačiek *

Reflexná vesta 16 179 254 80

Bezpečnostná sada 16 115 617 80

Výstražný trojuholník a reflexná vesta 16 179 255 80

Prenosná lampa na svietenie a núdzovú 
signalizáciu 16 144 487 80

Výstražný trojuholník 16 179 253 80

Autolekárnička 16 092 908 80

Detská reflexná vesta 3–6 rokov (42 cm) 16 126 196 80

Detská reflexná vesta 7–12 rokov (52 cm) 16 126 297 80

Bezpečnostná súprava PEUGEOT 16 239 084 80

KATEGÓRIA POPIS REFERENCIA

ZDRUŽENÝ 
PRÍSTROJ

Rada prepojovacích jednotiek na správu 
vozového parku *

NAVIGÁCIA

Pomocný asistent pri šoférovaní Coyote Mini 16 164 568 80 •

Pomocný asistent pri šoférovaní Coyote Nav 16 126 938 80 •

Pomocný asistent pri šoférovaní Coyote S 
so zabudovanou kamerou 16 134 077 80 •

Systém zaznamenávania jazdy s kamerou 
Garmin Dash Cam 16 170 067 80 20 •

USB/mikro USB kábel na nabíjanie 16 087 349 80 •

USB/mini USB kábel na nabíjanie 16 087 348 80 •

Rada prenosných navigačných zariadení * •

Systém prenosnej navigácie s kamerou na 
zaznamenávanie jazdy Garmin DriveAssist 
51 LMT-S EU

16 291 237 80 •

TELEFÓN

Zásuvka 230 V + USB Carwatt 16 290 438 80 21 •

Univerzálna nabíjačka na mobilný telefón 16 124 014 80 21 •

Mini držiak na smartfón 16 139 460 80 •

Univerzálny držiak na smartfón 16 139 461 80 •

Univerzálny držiak s magnetickým klipom 
Tetrax Smart 16 135 791 80 •

Univerzálny držiak s magnetickým klipom 
Tetrax Xway 16 135 792 80 •

Klip Tetrax Xway s logom Peugeot 16 085 785 80 20 •

Nabíjačka 2 USB max. 2.1 amp 16 290 569 80 •

USB/mini USB kábel dĺžka 420 mn 16 193 745 80 •

USB kábel 2 v 1 3.0 Lightning a mikro USB 
dĺžka 1 m 16 290 567 80 •

USB kábel 3.0 typ C dĺžka 1 m 16 290 572 80 •

VIDEO 

Adaptér 230V/12V 16 124 858 80 •

Video sada 9“ * 20 •

DVD prehrávač so 7“ otočnou obrazovkou 
Takara VR122W 16 137 004 80 •

7“ dotykový tablet DSLIDE 708 s držiakom 
na opierke hlavy a so slúchadlami 16 118 710 80 •

Držiak na multimediálne zariadenia 16 259 351 80 20 •

Multifunkčná zásuvka zapalovač + USB 16 100 007 80 •

Predlžovací kábel – zapaľovač 16 132 564 80 •

BEZPEČNOSŤ

MULTIMÉDIÁ

26

KATEGÓRIA POPIS REFERENCIA

PERSO
NALIZÁCIA 
EXTERIÉRU

Difúzor zadného nárazníka, línia S 16 100 560 80 16 •
Bočné znaky, línia S 16 077 546 80
Súprava ozdobných líšt spodnej časti 
karosérie, línia S 16 100 558 80 16 •

Kryty vonkajších spätných zrkadiel, línia S 
čierna s červeným okrajom 16 074 820 80 16 •

Bočné polepy so šachovnicovým vzorom, 
línia S 16 105 661 80 17 •

Bočné polepy s dvojitými pásmi, línia S 16 105 662 80 17 •

ŠTÝL (pokračovanie)
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