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04  Protecție eficientă 
06  Capacitate de transport mărită 
08  Stilul tău, temperamentul tău 
10  Siguranță și mobilitate nouă

ACESORII EXTERIOARE 

Cu accesoriile sale exterioare, Peugeot-ul 
tău te face să descoperi noi emoții. Plăcerea 
caracteristică de a vă recunoaște mașina la prima 
vedere. Trăirea care te străbate atunci când te 
gândești la călătorii. Sau acel sentiment liniștitor 
că mașina ta este mai sigură ca niciodată.

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.



PROTECȚIE EFICIENTĂ

Trecerea timpului, capriciile vremii, drumurile  
în stare proastă... E greu să-ți menții mașina  
în fața tuturor acestor constrângeri. Datorită 
accesoriilor noastre, puteți proteja eficient  
cele mai sensibile părți ale Peugeot-ului 
dumneavoastră. pentru a vă bucura de utilizarea 
acestuia pentru o lungă perioadă de timp.

1. Set apărători de noroi față.
2. Set apărători de noroi spate.
3. Husă de protecție pentru parcare.
4. Set elemente de laterale protecție pentru portiere. Disponibile pe modelele Peugeot 308 și precedentul Peugeot 208.
5. Set deflectoare de aer.
6. Protecție prag portbagaj (finisaj de plastic). Disponibil numai pentru bară de protecție spate vopsită. 
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1. Bare transversale pentru plafon.
2. Suport skiuri pentru bare plafon.
3. Portbagaj pentru plafon.
4. Suport de bicicletă cu montare pe cârligul de remorcare. disponibil numai pentru vehiculele cu cârlig de remorcare.
5. Suport de biciclete pentru barele de plafon.
6. Cârlig de remorcare detașabil fără unelte. Disponibil numai pentru vehiculele care pot remorca.

CAPACITATE DE TRANPORT MĂRITĂ

Creșterea capacității de încărcare înseamnă creșterea posibilităților. Înseamnă 
să-ți împingi limitele, să-ți mărești oportunitățile de a fi uimit. Pentru a vedea 
mai departe, Peugeot a conceput accesorii care se potrivesc perfect vehiculului 
dumneavoastră. 
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STILUL TĂU,  
TEMPERAMENTUL TĂU

O mașină este întotdeauna o extensie a ta.  
Ne place să-i găsim stilul, temperamentul.  
Cu accesoriile noastre, transformă un Peugeot  
în Peugeot-ul tău. Cel care reflectă personalitatea ta,  
cel care seamănă cu tine. 
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1.  Elemente praguri.
2.  Set capace oglinzi exterioare, indisponibile pentru noile 

modele Peugeot 208 și Peugeot 2008.
3.  Capace roți.
4.  Jante.
5.  Căpăcele pentru centrul roți.



SIGURANȚĂ 
ȘI NOUA MOBILITATE

Pentru că îți pasă de siguranța ta  
și de cea a Peugeot-ului tău,  
am conceput o gamă de accesorii  
pentru a fi liniștit. Iar pentru Peugeot-ul tău  
electric, descoperă accesoriile  
care îți vor permite să profiți la maxim  
de acest nou motor. 

1.  Alarma anti-intruziune.
2.  Asistență parcare (față sau spate).
3.  Lanțuri pentru zăpadă.
4.  Kit antifurt prezoane pentru capace sau jante.
5.  Stație de încărcare  

pentru vehicule electrice sau hibride.
6.  Geantă pentru cablul de încărcare 

pentru vehicule electrice sau hibride.
7.  Cablu de încărcare 

pentru vehicule electrice sau hibride.
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