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04  Ochraňte svůj vůz
06  Optimalizujte bezpečnost
08  Přepravte vše, co potřebujete
10  Zvyšte přepravní kapacitu vozu

Nabídka originálního příslušenství PEUGEOT byla 
koncipována tak, abyste měli při personalizaci 
svého vozu PEUGEOT 308 široké pole působnosti.

Zohledněn byl způsob používání, ale také specifi cké 
požadavky klientů. Každý z produktů se vyznačuje 
nekompromisní kvalitou a vzhled se neustále 
přizpůsobuje vývoji designu značky. Důraz na 
bezpečnost je nezbytnou součástí výrobních procesů.

Toto jedinečné příslušenství nabízíme spolu 
s širokou škálou pečlivě vybraných doplňků, které 
byly zvoleny s ohledem i na ty nejmenší detaily 
vašeho nového vozu PEUGEOT 308 / 308 SW / 308 GTi.

Originální příslušenství PEUGEOT, které splňuje nejvyšší standardy 
kvality, prošlo zkouškami spolehlivosti i dlouhé životnosti, vám 
umožní cestovat v naprostém klidu a bezpečí.



1. Mříž do zavazadlového prostoru
2. Potah do garáže
3. Potahy sedadel
4. Zadní lapače nečistot
5. Gumové koberečky
6. Tvarované koberečky
7. Velurové koberečky
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OCHRAŇTE SVŮJ VŮZ
Převážejte cestující, domácí mazlíčky 
a vše potřebné bez obav díky příslušenství, 
které ochrání interiér i exteriér.
Jednotlivé prvky jsou nejen elegantní, 
ale i velmi odolné a dokonale ladí s vaším 
novým vozem PEUGEOT 308.
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1. Stínicí návlek na boční okna
2. Sluneční clona na zadní okno
3. Přední parkovací asistent
4. Alarm
5. Ochrana pásu
6. Autosedačky
7. Sluneční clony na boční okna
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MAXIMALIZUJTE POHODLÍ
PEUGEOT nabízí celou škálu bezpečnostních systémů a příslušenství,  
které zvyšují cestovní komfort, což bez pochyb ocení i vaši spolucestující. 
Některé doplňky jsou pro vás samozřejmostí, jiné budou příjemným 
překvapením... Užijte si maximálně bezpečné cestování!
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PŘEPRAVTE VŠE  
POTŘEBNÉ

Společnost PEUGEOT pro vás připravila širokou 
nabídku příslušenství navrženého pro přepravu 
předmětů, které se bezpečně upevní na 
střechu vašeho nového vozu PEUGEOT 308! 
Nosiče jsou robustní, snadno instalovatelné 
a prošly testováním v rámci City Crash Testu. 
Podle potřeby umožňují bezpečné uchycení 
kol a lyží, nejrůznějšího sportovního vybavení 
nebo střešních boxů.
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1. Střešní nosiče
2. Nosič kol na střešní tyče
3. Střešní box
4. Nosič lyží
5. Nosič kol na tažné zařízení
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ZVYŠTE PŘEPRAVNÍ 
KAPACITU

Zvyšte přepravní kapacitu svého vozu  
s originálním příslušenstvím navrženým na míru 
vozu PEUGEOT 308. Díky příslušenství určenému 
pro elektromobily začnete k cestování přistupovat 
jinak. Veškeré prvky jsou velmi kvalitní, snadno se 
instalují, jejich používání je naprosto bezpečné  
a vyznačují se dlouhou životností.

1. Tažné zařízení odnímatelné bez nářadí
2. Dobíjecí stanice s kabelem
3. Vana do zavazadelníku
4. Síťka do zavazadelníku
5. Koberec do zavazadelníku
6. Kufřík na dobíjecí kabel
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