308
ACCESORII

ȘI MAI REMARCABIL
Gama de Accesorii Originale PEUGEOT a fost
concepută astfel încât să puteți personaliza și mai
mult modelul PEUGEOT 308, în functie de modul
în care îl folosiți, dar și după propriile dorințe.
Accesoriile au fost dezvoltate după standarde
de calitate fără compromis și aspect estetic,
în concordanță cu dezvoltarea constantă a designului
mărcii. Principiul siguranței este esențial în procesul
de producție. Aceste accesorii de vârf sunt completate
de o mare varietate de echipamente atent selectate,
menite să îmbunătățească fiecare detaliu al noului
dumneavoastră PEUGEOT 308 / 308 SW / 308 GTi.
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Protejați vehiculul

06

Optimizați siguranța
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Luați cu dvs. tot ceea ce doriți
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Sporiți capacitatea
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Fii «cool» în noul PEUGEOT 308 SW

Pentru călătorii fără griji, accesoriile originale PEUGEOT respectă
cu stricteţe cele mai exigente standarde de calitate și sunt validate
de echipele noastre pentru fiabilitatea și durabilitatea lor.

PROTEJAȚI
VEHICULUL
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Transportați pasagerii și mărfurile în
deplină siguranță datorită accesoriilor
noastre de protecție interioare și
exterioare. Pe cât de elegante, pe atât
de robuste, ele protejează integritatea
materialelor interioare ale PEUGEOT 308.
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1. Protecție pentru câine
2. Husă de protecție pentru parcare
3. Huse pentru scaune
4. Set de apărători de noroi spate
5. Covorașe de cauciuc
6. Covorașe 3D
7. Covorașe cu mochetă
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OPTIMIZAȚI SIGURANȚA
PEUGEOT vă oferă o gamă de suporturi și accesorii
care sporesc și mai mult bunăstarea șoferului, dar și a
pasagerilor. Unele lucruri vor părea evidente, altele vor fi
o surpriză plăcută... Excursie minunată și liniștită!
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1. Protecții impotriva soarelui
2. Stor lunetă spate
3. Asistență parcare față
4. Alarmă
5. Protecție centură
6. Scaun copil
7. Jaluzele laterale
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LUAȚI CU DUMNEAVOASTRĂ
TOT CEEA CE DORIȚI
PEUGEOT a proiectat o gamă largă de accesorii
cu care poate fi echipat 308-ul dumneavoastră!
Robuste, ușor de instalat și aprobate pentru
City Crash Test, vă permit să luați bicicletele,
schiurile și multe alte tipuri de obiecte, conform
nevoilor voastre.
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1. Bare plafon
2. Suport bicicletă cu montare pe barele transversale
3. Portbagaj pentru plafon
4. Suport skiuri
5. Suport de bicicletă cu montare pe cârligul de remorcare
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SPORIȚI CAPACITATEA
Crește-ți capacitățile de transport cu
echipamente specifice, personalizate pentru
PEUGEOT 308. Aveți o perspectivă diferită
asupra călătoriilor datorită acestor accesorii
practice, ușor de instalat, care sunt garantate
să reziste și să rămână în siguranță.
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1. Kit conectare cârlig remorcare - detașabil fără unelte
2. Stație de încărcare cu cablu de încărcare
3. Tăviță portbagaj semirigidă
4. Plasă de portbagaj
5. Covoraș portbagaj
6. Geantă pentru cablul de încărcare
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FII «COOL» ÎN NOUL PEUGEOT 308 SW
Accesoriile de transport dedicate PEUGEOT 308 SW vă permit
să-i măriți capacitățile de încărcare interioare și exterioare.
Solide și stilate, sunt ușor de instalat și respectă toate standardele
de siguranță actuale.

1. Bare transversale montate pe barele longitudinale
2. Tăviță portbagaj termoformată
3. Covoraș portbagaj cu protecție pentru bara spate
4. Kit conversie vehicul particular / vehicul comercial
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