PRÍSLUŠENST VO
NOV Ý PEUGEOT 30 0 8 & 50 0 8
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Výrazný charakter, nespochybniteľné dynamické vlastnosti, výkonné motorizácie: vozidlá PEUGEOT 3008 & 5008 vás pozývajú vydať sa
na cestu. Aby ste si dokonale užili jazdu, ponúkame vám príslušenstvo, vďaka ktorému intenzívne prežijete každý okamih na palube.
Všetko naše príslušenstvo bolo vyvinuté špeciálne pre vaše vozidlá Peugeot 3008 & 5008 a je zamerané nielen na komfort či multimédiá,
ale aj na bezpečnosť, ochranu alebo tiež prepravu.
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PREPRAVA

Originálne príslušenstvo PEUGEOT je zárukou spokojnej jazdy.
Zodpovedá najprísnejším kvalitatívnym normám a naši pracovníci
ho schvaľujú pre jeho spoľahlivosť a trvácnosť.
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Nezáleží na tom, či potrebujete prejsť krátku alebo
dlhú vzdialenosť, každá cesta musí byť príležitosťou
na to, aby ste si naplno užili svoje vozidlo. Keďže vaše
očakávania sú špecifické, ponúkame vám príslušenstvo
navrhnuté tak, aby maximalizovalo váš komfort.
Vyberte si podľa svojich potrieb a požiadaviek.
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Bočné slnečné clony
Ramienko na opierke hlavy
Zapaľovač
Slnečná clona na zadné okno
Izotermický box (21 litrov)
Popolník s okrajom z lešteného hliníka
Predný/zadný parkovací asistent
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Š T Ý L - M U LT I M É D I Á
2

Vozidlá PEUGEOT 3008 & 5008 k vám prichádzajú v novej ére
výkonnosti a technológie. Objavte teraz naše príslušenstvo
a využite to najlepšie z multimediálnych technológií
a definitívne potvrďte svoj štýl.
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1. Chrómové kryty spätných zrkadiel
2. Univerzálny držiak na smartfón s magnetickým
klipom TETRAX Xway®
3. DVD prehrávač 9’’ D-JIX (dodávaný s 2 slúchadlami)
4. Držiak na multimediálne zariadenia
5. Zaznamenávanie jazdy s kamerou
GARMIN® Dash Cam 46
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ELEK TRINA A BEZPEČNOSŤ
Už nebude potrebné navštevovať čerpacie stanice.
Vďaka našim elektrickým motorizáciám si naplníte nádrž u vás doma,
v práci alebo na nabíjacej stanici na vašom parkovisku. S našim príslušenstvom
sa vaše nabíjania optimalizujú a vy sa môžete pokojne vydať na cestu.
Vyvinuli sme celý rad príslušenstva zameraného na posilnenie vašej
bezpečnosti za akýchkoľvek podmienok.
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Domáca nabíjacia stanica s nabíjacím káblom
Taška na nabíjací kábel
Rad detských autosedačiek
Rad protišmykových návlekov
Rad článkových snehových reťazí
Alarm proti vniknutiu
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OCHRANA
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Využite naše ochranné príslušenstvo, čím účinne
ochránite svoje vozidlá Peugeot 3008 & 5008. Plachta
na parkovanie, zásterky, súprava kobercov alebo
plachta na zadnú lavicu, mysleli sme na všetko, aby
sme ochránili čistotu vášho vozidla.
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1. Predné a zadné zásterky
2. Plachta na parkovanie v interiéri
3. Deliaca mriežka pre psa
4. Súprava velúrových kobercov 3008
5. Súprava velúrových kobercov 5008
6. Súprava 3D kobercov
7. Súprava gumených kobercov
8. Ochranná plachta na zadnú lavicu
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P R E P R AVA
Optimalizáciou vašej prepravnej kapacity si zabezpečíte
pokoj a objavíte nové spôsoby používania. Predstavujeme
vám príslušenstvo, vďaka ktorému si prispôsobíte
batožinový priestor v závislosti od vašich potrieb a pri
preprave objemných predmetov maximálne využite
celý vnútorný priestor.
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Vanička do batožinového priestoru
Poťah do batožinového priestoru
Sieť do batožinového priestoru
Koberec do batožinového priestoru
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P R E P R AVA
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Využite naše strešné nosiče, aby ste ešte zvýšili svoju
prepravnú kapacitu. K dispozícii máte niekoľko riešení,
k strešným nosičom môžete pripevniť nosič bicyklov,
či strešný box alebo nosič lyží. A keďže sa vaše
potreby môžu meniť, ponúkame vám tiež riešenia
jednoduchých a praktických ťažných zariadení.
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1. Stredný strešný box (420l)
2. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie (3 bicykle)
3. Hliníkový nosič bicyklov na strešné nosiče
(1 bicykel s rýchlym upevnením)
4. Nosič lyží na strešné nosiče (6 párov)
5. Ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou bez náradia
6. Strešné nosiče na pozdĺžne strešné nosiče
7. Ťažné zariadenie so spojovacou guľou
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