
PRIEDAI 
NAUJASIS SUV AUTOMOBILIS „PEUGEOT 5008“
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PEUGEOT FIRMINIS ŽENKLAS

PEUGEOT išplečia dizaino ribas, sukurdamas ir 
parinkdamas jūsų automobiliui puikiai pritaikytą, plačią 
priedų kolekciją.

Mūsų stilistai ir inžinieriai sujungė savo meistriškumą 
tam, kad suprojektuotų originalius PEUGEOT priedus, 
taip užtikrindami bekompromisę estetiką ir patikimą 
saugumą. Šiuos aukščiausios klasės priedus papildo 
įvairi įranga, kruopščiai atrinkta iš geriausių tiekėjų 
įrangos tam, kad iki begalybės pagražintų visas jūsų 
naujojo PEUGEOT 5008 SUV automobilio detales.

Atitinkantys griežčiausius reikalavimus, patvirtinti mūsų 
komandų dėl jų patikimumo ir ilgaamžiškumo, visi šie 
PEUGEOT priedai leis jums patikimai ir laisvai išreikšti 
jūsų pačių stilių.

PEUGEOT priedai identifikuojami šiuo ženklu, esančiu 
lentelėje brošiūros pabaigoje.
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A P S A U G A

NUOTYKIUI

Siūlydamas pasirinkti iš didelės įvairovės skirtingų medžiagų 
dangos, naujasis PEUGEOT 5008 SUV automobilis yra 

aprūpintas priedais, suteikiančiais apsaugą nuo bet kokių 
išbandymų. Taip pat, atraskite daugybę PEUGEOT įrangos, 

saugančios jūsų transporto priemonę tiek iš vidaus, tiek iš 
išorės. Optimali apsauga ir garantija, kad pradinis 

spindesys butų išsaugotas.

1. Uždangalas, skirtas naudoti laikant automobilį patalpoje
2.  Stilingi priekiniai purvasargiai

3. Sėdynių apvalkalai
4. Kilimėlių komplektas 3D

5. Neaustinės dangos kilimėlių komplektas
6. Veliūro kilimėlių komplektas

7. Guminių kilimėlių komplektas
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P E R V E Ž I M O  S P R E N D I M A I

JŪSŲ LAISVALAIKIO PARTNERIS

Jūsų naujojo PEUGEOT 5008 SUV automobilio stogo 
rėmai yra sertifikuoti „City Crash Test“. Idealūs didinant 
pervežimo tūrį ir suteikiantys geriausias tvirtinimo 
ir saugumo garantijas, jie montuojami nenaudojant 
įrankių ir gali išlaikyti iki 80 kg svorį. Slidėms, dviračiams, 
bagažui: pagaliau pasirinkite priedus, kurie jus lydės 
visur. Išpildykite savo troškimus – kelionės su kompanija 
taps tikra pramoga. 

1. Ilga stogo bagažinė (420 litrų)
2. Vidutinio ilgio stogo bagažinė (420 litrų)
3. Dviračių laikiklis ant grąžulo (2 dviračiai)
4. Stogo skersiniai ant išilginių laikiklių
5. Slidžių laikiklis ant stogo skersinių (6 poros)
6. Be įrankių montuojamas grąžulas
7. Lenktos formos grąžulas
8. Aliuminio dviračių laikikliai ant stogo skersinių
9. Bagažinės kilimėlis
10. Bagažinės tinklelis
11. Transformavimo iš keleivinio automobilio į komercinį (ir atvirkščiai) komplektas
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KO M FO R TA S

KOMFORTAS PAGAL JŪSŲ POREIKIUS

Norėdami keliauti ramiai, aprūpinkite savo naująjį PEUGEOT 5008 SUV 
automobilį užuolaidėlėmis nuo saulės ant galinio ir keleivių langų.

Lengvai pritvirtinamos, diskretiškos ir be guminių lipdukų, todėl 
nepalieka žymių, jos puikiai tinka prie transporto priemonės interjero 

stiliaus. Atraskite visus meistriškai sukurtus PEUGEOT interjero 
priedus, pritaikytus jūsų ir jūsų keleivių reikalavimams.

Nuo pasiekiamumo iki ergonomikos – viskuo pasirūpinta, kad 
automobilyje jums būtų komfortabilu.

1.Terminis modulis (20 litrų)
 2. Integruoto aromatizatoriaus papildymas
 3. LED skaitymo lempa
 4. Peleninė su šlifuoto aliuminio žiedu
 5. Laikiklis ant galvos atramos
 6. Galinio lango užuolaida
 7. Oro deflektoriai
 8. Šoninės 2 ir 3 eilės užuolaidos
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S A U G A

MAKSIMALUS SAUGUMAS

Naujasis PEUGEOT 5008 SUV automobilis pasirūpina ir 
jūsų ramybe.
Įrengdami jame signalizaciją, pasirinkite maksimalų 
saugumą.
Ji įjungiama automatiškai, kai automobilis užrakinamas.
Jūs taip pat galite rinktis iš daug kitos įrangos, kuri apsaugo 
jus kelyje ir automobilio viduje, skirtos mažiems ir dideliems 
ir netgi kartu su jumis keliaujantiems gyvūnams.

1. Signalizacija ir parkavimo pagalbos priemonės
2. Komplektas apsaugai nuo lengvo liejinio ratlankių vagystės
3. Sukryžiuoto rašto sniego grandinių ratams asortimentas
4. Peilis diržui – priemonė stiklui išmušti su PEUGEOT logotipu
5. Neslystančių apmušalų asortimentas
6. Grotelės šuniui
7. Sėdynių vaikams asortimentas
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S T I L I U S
ELEGANCIJA JŪSŲ ĮVAIZDŽIUI

Pridėkite galutinį stiliaus akcentą tam, kad 
ištobulintumėte savo naujojo PEUGEOT 5008 

SUV automobilio dizainą. Aliuminio pedalai arba 
chromuoti šoninių veidrodėlių gaubtai stilingai pabrėžia 

dinamiškumą ir sportiškumą. Pasirinkite iš daugybės 
pasirenkamų priedų, skirtų tiek vidui, tiek išorei. Jie jums 
siūlomi siekiant padailinti jūsų naujojo PEUGEOT 5008 

SUV automobilio stilių, suteikiant daugiau išvaizdos ir 
daugiau individualių savybių.

1. Spindintys varžtų gaubteliai su RAUDONU MATINIU 
apvadu lengvo liejinio ratlankiams

 2. JUODI varžtų gaubteliai lengvo liejinio ratlankiams
 3. ANTHRA PILKI varžtų gaubteliai lengvo liejinio ratlankiams
 4. BALTOS LEDO spalvos varžtų gaubteliai lengvo liejinio ratlankiams

5. Chromuoti veidrodėlių korpusai
 6. Aliuminio pakoja ir aliuminio pedalai

1 2

3 4
lengvo liejinio ratlankių 

komplektas
17’’ CHICAGO

lengvo liejinio ratlankių 
komplektas

18’’ DETROIT

lengvo liejinio ratlankių 
komplektas

19’’ NEW YORK

5 6
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M U LT I M E D I JA

ĮMONTUOTAS IŠRADINGUMAS

Universalus laikiklis su magnetiniu tvirtinimo įrenginiu 
„Tetrax Smart“ jūsų išmanųjį telefoną lengvai pritvirtina 
„po ranka“, ant ventiliacijos grotelių. Norėdami 
išlaikyti maksimalų pasiekiamumą, aprūpinkite savo 
naująjį PEUGEOT 5008 SUV automobilį naujausiomis 
technologijomis.Jūsų naujasis PEUGEOT 5008 SUV 
automobilis kviečia jus ne tik į kelionę. Jis jus kviečia 
keliauti į ateitį paprastai. Jūsų laukia nauji 
vairavimo potyriai.

1. Vaizdo registratorius su „Garmin Dash Cam 35“ kamera
2. Multimedijos prietaisų laikiklis
3. Universalus magnetinis laikiklis „Tetrax Smart“ ir PEUGEOT logotipu
4. 230 voltų lizdas + USB „Carwatt“
5. Skaitytuvas DVD 7’’ D-JIX (pateikiamas su 2 šalmais)
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