
PEUGEOT 2008 PAPILDOMA ĮRANGA



Kompanija PEUGEOT jums sukūrė ir atrinko platų idealiai jūsų automobiliui 
tinkančios papildomos įrangos asortimentą.

Originali PEUGEOT automobilių papildoma įranga padės jums išreikšti savo 
asmenybę; ją mūsų dizaineriai ir inžinieriai kūrė būtent jūsų automobiliui 
PEUGEOT 2008.

Be to, siūlome ir kruopščiai kompanijos PEUGEOT atrinktų geriausių tiekėjų 
tiekiamą įrangą, kuri buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis griežčiausių 
kokybės ir saugumo reikalavimų

Visą PEUGEOT papildomą įrangą išbandė ir jos savybes patvirtino mūsų 
inžinieriai, todėl ji atitinka ne tik griežčiausius standartus, bet ir kompanijos 
PEUGEOT patikimumo ir patvarumo reikalavimus.

Šiame kataloge rasite originalios automobilio PEUGEOT 2008 papildomos 
įrangos bei visiems PEUGEOT automobiliams tinkančių priedų, kurie padės 
saugiai ir nesudėtingai pakeisti automobilio išvaizdą pagal jūsų norus. 

Šiuo ženklu pažymėta papildoma įranga yra sertifikuota kaip „Originali PEUGEOT įranga“.
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PABRĖŽKITE 
SAVO STILIŲ
Savo stiliumi automobilis PEUGEOT 2008 nenusileidžia niekam ir ragina jus išreikšti savąjį.
Žvilgiais, dažytais ar lakuotais PEUGEOT ratlankiais neabejotinai padailinsite automobilio išvaizdą. Be to, 
jie išlaikė griežčiausius saugumo bandymus. Nepamirškite ir prie ratlankių derančių dangtelių bei chromo 
spalvos šoninių veidrodėlių, kurie neabejotinai pabrėžia veržlų jūsų miesto krosoverio būdą.

LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIAI

CENTRINIAI 
DANGTELIAI

1

2

Chromuoti šoninių veidrodžių korpusai 17 colių ratlankiai „Pyxis“1 2

15 colių ratlankiai „Draco“

16 colių ratlankiai „Cetus“

17 colių ratlankiai „Pyxis“

Juodi

Balti

Mėlyni

Žvilgūs
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SUSIKURKITE  
NAUJĄ ERDVĘ 
Patogumas ir ergonomiškumas – čia svarbi kiekviena smulkmena. Automobilio 
įranga, kurioje dera nepriekaištingos kokybės medžiagos ir apdaila buvo sukurta 
būtent automobiliui PEUGEOT 2008. Prie galvos atlošo tvirtinama drabužių 
pakaba, tiksliai lango formas atkartojančios užuolaidėlės nuo saulės – keiskite 
automobilio saloną kaip panorėję.

Prie galvos atramos tvirtinama drabužių pakaba 

Peiliukas saugos diržui nupjauti – įrankis langui išdaužti / kilnojamasis  
oro gaiviklis 

Rūkymo reikmenys

1 Užpakalinio lango užuolaida 

2 Šoninių langų užuolaidos 

3 Šaldymo dėžė 

4 Saugos diržas gyvūnams 

1
2

3

4
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1

2

Apsauginiai uždangalai dengtoms stovėjimo aikštelėms 1

Buferių apsauginės juostos 2 Aliuminio  
spalvos slenksčiai 

Nerūdijančio  
plieno slenksčiai 

Apšviečiami  
durų slenksčiai 

Tamsaus chromo  
spalvos slenksčiai 

IŠDRĮSKITE  
IŠSILAISVINTI
Parenkite savo automobilį PEUGEOT 2008 naujam nuotykiui ir apsaugokite puikią jo išvaizdą. 
Kompanija PEUGEOT siūlo jums uždangalus ir juostas, maksimaliai apsaugosiančias 
automobilio kėbulą, kad jis tarnautų kuo ilgiau. Suteikite savo automobiliui dar daugiau 
individualumo pasirinkdami jums patinkančius apsauginius slenksčius.



Nerūdijančio plieno bagažinės 
slenksčio apsauga

1 Šoninės apsauginės juostos3Stilingi purvasaugiai2

3

1

2

PRAŠMATNUS 
NUOTYKIŲ IEŠKOTOJAS 
Apsaugokite savo automobilį PEIGEOT 2008 nuo purvo specialiai jam pritaikytais purvasaugiais ir paryškinkite 
jo nuotykių ieškotojo būdą elegantiškomis durų ir bagažinės apsaugos juostomis. Ar važiuotumėte bekele, ar 
brautumėtės per miesto džiungles, visuomet galėsite pasikliauti savuoju automobiliu PEUGEOT 2008.
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Bagažinės kilimėlis 

Ilgas bagažinės kilimėlis

AUTOMOBILYJE –  
KAIP NAMUOSE
PEUGEOT 2008 tai – daugiau nei tiesiog automobilis, tai – vieta, kurioje tobulai dera patogumas ir 
universalumas. Apsaugokite automobilio saloną elegantiškais sėdynių užvalkalais, kurie sukurti taip, kad 
netrukdytų oro pagalvėms. Rinkitės ypatingo stiliaus specialiai šiam automobiliui skirtus kilimėlius: trimačio 
dizaino, veliūrinius ar iš veltinio – kiekvienas ras sau tinkančius. Nepamirškite ir bagažinės įdėklo, kurį įdėsite 
akimirksniu, nes jo nereikia pritvirtinti. 

Veliūriniai kilimėliai Veltinio kilimėliai 

Guminiai kilimėliai

Atlenkiamas bagažinės kilimėlis 

2

1

1

Sėdynių užvalkalai

3

4

Aliumininė pėdos atrama ir pedalų antdėklai1 Pritaikyti kilimėliai2 Aliumininė pavarų perjungimo svirties rankena3 4



Lanksti stogo bagažinė

Skersiniai stogo laikikliai

Nenaudojant įrankių paslepiamas  
velkamasis kablys

Aliumininis stogo skersinių dviračių laikiklis

Trumpa kieta stogo bagažinė

Stogo skersiniai slidžių laikikliai

2

3

1

Ant kablio įtaisomas dviračių laikiklis Stogo laikikliai Stogo bagažinė 1 2 3

JOKIŲ 
SUVARŽYMŲ
Paruoškite savąjį PEUGEOT 2008 naujam nuotykiui ir grąžinkite jam miestietišką išvaizdą per kelias minutes – visa įranga 
įtaisoma ir nuimama greitai ir be specialių įrankių. Jau parengti naudoti ir „City Crash Test“ standartus atitinkantys dviračių 
laikikliai, paslepiamas velkamasis kablys ar stogo laikikliai leis jums saugiai vežti daugiau daiktų, vilkti priekabą ir atsiduoti 
laisvalaikio pomėgiams
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Priekiniai atstumo 
jutikliai

Signalizacija

Šuns grotelės

Vaiko saugos kėdutė Ratų grandinės

Liemenės su atšvaitais

Nuo slydimo saugantys apmautai

Ratlankių apsauginiai varžtai

IŠSIVADUOKITE  
NUO RŪPESČIŲ 
Su savuoju šiuolaikišku, suteikiančiu saugumo jausmą ir viliojančiu patirti 
nuotykių miesto krosoveriu PEUGEOT 2008 į kelią leiskitės be rūpesčių. 
Automobilio statymo pagalbos sistema su priekiniais ir užpakaliniais atstumo 
jutikliais padės išvengti įtampos važinėjant mieste, o puikiai automobiliui 
tinkanti įvairi papildoma įranga suteiks patogumo jūsų keleiviams. O kad 
visus kelio iššūkius galėtumėte įveikti be įtampos, pasikliaukite navigacijos 
įrenginiu, apsaugos nuo vagysčių priemonėmis ir signalizacija. 

1

2

Užpakaliniai 
atstumo jutikliai

3

18



Multimedijos įtaiso laikiklis  

Vaizdo registratorius 

NEIŠSEMIAMOS  
GALIMYBĖS 
Jūsų automobilis PEUGEOT 2008 siūlo jums neišsemiamas galimybes: įvairių pramogų, 
išmaniojo telefono laikiklį ar CD grotuvą. Susipažinkite su daugybe papildomos įrangos, 
kuri buvo sukurta tam, kad keliauti būtų paprasčiau, kad jūsų keleiviams būtų patogu ir 
kad galėtumėte keisti automobilio erdvę pagal savo skonį. 

Nešiojama skaitymo lemputė 

2

1

3

Laikiklis „Tetrax Smart“ CD grotuvas 12V/230V ir USB lizdas1 2 3
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