
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

NOVÝ PEUGEOT 208



O B S A H

 4 BUĎ CHYTRÝ

 7 BUĎ PŘIPRAVENÝ

 8 BUĎ STYLOVÝ

 11 BUĎ SEBEJISTÝ

ORIGINÁLNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

P Ř Í S L U Š E N S T V Í

Nový PEUGEOT 208 je naprosto unikátní vůz. Jeho výjimečnost 

spočívá ve všestrannosti. Ať už sportovní či elegantní, dravý 

nebo bezpečný, vždy zůstává sám sebou.

Neváhejte a zvolte pro svůj nový vůz příslušenství, které odráží 

vaši osobnost. Příslušenství, které i vám umožní být za všech 

okolností sami sebou.

Originální příslušenství PEUGEOT, které splňuje nejvyšší standardy kvality  
a prošlo zkouškami spolehlivosti a dlouhé životnosti, vám umožní cestovat v klidu a bezpečí. Objevte kompletní nabídku originálního příslušenství PEUGEOT na webových stránkách peugeot.cz.
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Domácí nabíjecí stanice 
Nástěnná nabíjecí stanice 

umožňuje rychleji nabíjet baterie 
elektrického vozu. S ohledem 

na kompaktní rozměry ji můžete 
umístit, kamkoli bude potřeba.

1 4 5 6

2 3

B U Ď  C H Y T R Ý

Pokrok a praktičnost je to, co vás zajímá. Každou situaci chcete 

využít co nejlépe. Právě pro vás jsme připravili nepostradatelné 

příslušenství pro váš nový PEUGEOT 208. Pro verzi PEUGEOT e-208 

nabízíme řadu speciálního příslušenství. 

1.  Kufřík pro nabíjecí kabel

2.  Domácí nabíjecí stanice

3.  Vana do zavazadlového prostoru

4.  Nabíjecí kabel

5. Organizér do zavazadlového prostoru

6.  Koberec do zavazadlového prostoru
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B U Ď  P Ř I P R AV E N Ý

Milujete dobrodružství, cestování a svobodu bez omezení.

Nevydržíte na jednom místě. Speciálně pro vás jsme vybrali 

příslušenství, které usnadní přepravu všeho potřebného. Protože 

horizontem nic nekončí, je to hranice, která má být pokořena.

1. Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí*

2. Nosič kol*

3. Střešní nosiče

4. Střešní box krátký (330 l)

5. Nosič lyží

Střešní box 
Potřebujete někdy odvézt více než 

se vejde do vašeho vozu? Pro tento 
účel nabízíme střešní boxy. Jsou 

spolehlivé, odolné a účinně zajištěné 
proti krádeži. Jednoduše se instalují 

a přirozeně navazují na linie vozu. Jejich 
aerodynamický tvar zaručí,  

že se nezvýší spotřeba paliva.

2

43

1

5
*Není k dispozici pro PEUGEOT e-208.
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B U Ď  S T Y L O V Ý

Dopřejte si pohodlí bez ohledu na to, kam míříte. Cestování se 

pro vás stane potěšením. Protože komfort je na prvním místě, 

představujeme vám širokou škálu příslušenství, které bez pochyb 

splní veškerá vaše očekávání.

1.  Koberečky s krátce střiženým vlasem

2. Textilní tvarované koberečky

3. Gumové koberečky

4. Potahy sedadel

5. Deflektory

6. Sluneční clony

4

3 6
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B U Ď  S I  J I S T Ý

Není těžké důvěřovat. Stačí vybrat ten pravý vůz a k němu 

správné příslušenství. Příslušenství jako to, které jsme připravili 

pro váš nový PEUGEOT 208. Ať jedete kamkoliv, ať děláte cokoliv, 

budete si sami sebou jistí. 

1. Zástěrky

2. Ochranná samolepka na práh zavazadlového prostoru

3. Oddělovací mříž pro psy

4. Ochranné samolepky na nárazník

5. Sněhové řetězy

Ochranná samolepicí fólie 
na práh zavazadlového 

prostoru 
Nákladová hrana zavazadlového 

prostoru je zvláště náchylná 
k možnému poškození.

Ochranná samolepicí fólie na práh 
zavazadelníku je vyrobena vozu 

na míru, snadno se nalepí a účinně 
chrání proti mechanickému poškození.

1

3

4

52
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