208
AKSESUARAI

Naujasis PEUGEOT 208 yra unikalus. Jis unikalus
ir įvairus. Sportiškas, elegantiškas, agresyvus ar
raminantis, tačiau visada ištikimas sau. Dabar
jūsų eilė pasirinkti tinkamiausius PEUGEOT 208
aksesuarus. Tuos, kurie leidžia 100% būti savimi.
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ORIGINALIOS DALYS
PEUGEOT griežtai laikosi aukščiausių kokybės standartų, mūsų komanda patvirtina visų originalių
aksesuarų patikimumą ir ilgaamžiškumą.
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BŪKITE JUDRŪS
Jums patinka išmanūs ir protingi dalykai. Norite
pasiekti maksimumą kiekvienoje situacijoje.
Todėl specialiai jums mes sukūrėme papildomus
aksesuarus - jie užtikrina, jog PEUGEOT 208
visiškai atitiks jūsų poreikius. O naujajam
PEUGEOT e-208 mes sukūrėme atskirą specialių
aksesuarų gamą.

1. Įkrovimo laido kuprinė
2. Namų įkrovimo stotelė
3. Guminis bagažinės dėlas
4. Įkrovimo laidas
5. Dvigubos bagažinės grindys
6. Bagažinės kilimas
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BŪKITE PASIRUOŠĘ
Jūsų aistros - laisvė, kelionės. Jums visada niežti kojas. Todėl jums sukūrėme
seriją aksesuarų, kurie palengvina keliones. Nes horitontas nėra riba - tai tarsi
pasienis, kuris turi būti pervažiutas.
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** Negalima su e-208.

1. Be įrankių nuimamas tempimo kablys*
2. Dviračių laikiklis ant kablio*
3. Stogo skersiniai
4. Trumpa stogo bagažinė (330 litrų)
5. Slidžių laikikliai ant stogo skersinių
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BŪKITE ŠAUNŪS
Atsipalaiduokite bet kokioje kelionėje - juk
kiekvienas važiavimas gali tapti malonia patirtimi.
Jūs suprantate komfortą kaip teisę, todėl mūsų
sukurta aksesuarų linija skirta visiškam jūsų
poreikių įgyvendinimui.

1. Medžiaginiai priekiniai ir galiniai kilimėliai
2. Priekiniai ir galiniai kilimėliai su 3D efektu
3. Guminiai priekiniai ir galiniai kilimėliai
4. Sėdynių apsaugų komplektas
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5. 2 priekiniai vėjo deflektoriai
6. 2 šoniniai skydeliai nuo saulės
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BŪKITE UŽTIKRINTI
Pasitikėti savimi nėra sudėtinga - kartais tereikia tinkamo automobilio
ir tinkamų aksesuarų. Tokių, kuriuos mes sukūrėme jūsų naujajam
PEUGEOT 208. Kur bevažiuotumėte, ką bedarytumėte, visada galite
būti užtikrinti savimi.
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1. Eksterjero apsaugų rinkinys
2. Bagažinės slenksčio apsauga
3. Bagažinės tinklas šunims
4. Apsauginės buferių juostelės
5. Sniego grandinės
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