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Charakterį, nenuginčijamą dinamiškumą ir 

efektyvius variklius suderinantys PEUGEOT 3008 

bei 5008 kviečia leistis į kelią. Siūlome priedus, kurie 

sustiprins Jūsų pojūčius ir neleis pamiršti su šiais 

automobiliais praleistų akimirkų. Nepriklausomai 

nuo to, ar Jus domina didesnis komfortas, 

multimedijos įranga, saugumas kelyje, apsauga 

nuo pažeidimų, ar papildomos transportavimo 

galimybės, kiekvienas priedas idealiai tiks Jūsų 

Peugeot 3008 arba 5008.
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KOMFORTAS

Nepriklausomai nuo įveikiamo atstumo, 
kiekviena išvyka turėtų tapti nauja proga 
išbandyti viską, ką Jums suteikia automobilis. 
Kiekvieno lūkesčiai unikalūs, todėl siūlome 
priedus, sukurtus siekiant užtikrinti optimalų 
komfortą. Pasirinkite tinkamiausią pagal 
individualius poreikius.

1. Šoninės užuolaidos

2. Pakabos ant sėdynių atlošų

3. Cigarečių pridegiklis

4. Galinio lango užuolaida

5. Izoterminis krepšys (21 litro)

6. Peleninė su aliuminio apvadu

7. Parkavimo jutikliai priekyje ir gale
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STILIUS –  MULTIMEDIJA

PEUGEOT 3008 ir 5008 perkels Jus į 
naują efektyvumo ir technologijų amžių. 
Pasižvalgykite po mūsų siūlomus priedus ir 
atraskite naujas multimedijos technologijų 
galimybes, pasirinkite ir derinkite juos 
tarpusavyje, kurdami savitą, tik Jums būdingą 
stilių.

1. Chromuoti veidrodėlių korpusai 

2. Universalus išmaniojo telefono laikiklis su „TETRAX 

Xway®“ 

magnetiniu gnybtu 

3. 9 colių D-JIX DVD grotuvas (su 2 ausinių komplektais)

4. Multimedijos įrenginių laikiklis

5. „GARMIN® Dash Cam 46“ vaizdo registratorius
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ĮKROVIMAS IR SAUGUMAS

Baigėsi laikai, kai ieškant degalinės tekdavo nusukti nuo kelio. Elektros 
pavarų energijos atsargas galėsite papildyti namuose, biure ar stovėjimo 
aikštelėje. Mūsų siūlomi priedai palengvins įkrovimą, o tam, kad į kelią 
galėtumėte leistis be rūpesčių, sukūrėme visą gamą saugumą bet 
kokiomis sąlygomis užtikrinančios įrangos.

1. Namuose įrengiama įkrovimo stotelė su laidu 

2. Įkrovimo laido krepšys 

3. Vaikiškos saugos kėdutės

4. Pravažumą pagerinančios ratų įmautės

5. Metalinės grandinės su įtempimu

6. Apsauga nuo įsilaužimų 
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APSAUGA

Norėdami išlaikyti nepriekaištingą Peugeot 
3008 ir 5008 būklę pasinaudokite mūsų 
apsauginių priedų suteikiamais privalumais. 
Pradedant stovinčių automobilių uždangalais 
ar purvasaugiais ir baigiant skirtingais grindų 
kilimėliais – turime viską, kad Jūsų automobilis 
ilgą laiką atrodytų kaip naujas.

1. Priekiniai ir galiniai purvasaugiai

2. Uždangalas laikant automobilį viduje

3. Galinė pertvara

4. 3008 tekstiliniai kilimėliai

5. 5008 tekstiliniai kilimėliai

6. 3D kilimėliai

7. Guminiai kilimėliai

8. Apsauginis galinių sėdynių uždangalas 
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TR ANSP ORTAVIMAS

Papildomos transportavimo galimybės suteikia užtikrintumo ir leidžia 
išbandyti naujas automobilio panaudojimo galimybes. Atraskite priedus, 
kurie leis pritaikyti bagažinę individualiems poreikiams ir vežant didelius 
daiktus maksimaliai išnaudoti turimą krovinių skyriaus erdvę.

1. Lankstus bagažinės dėklas

2. Bagažinės uždangalas

3. Bagažinės tinklelis

4. Bagažinės kilimėlis
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TR ANSP ORTAVIMAS

Norėdami turėti dar daugiau erdvės kroviniams, išnaudokite stogo 
bagažinės laikiklius. Galite rinktis bet kurį iš siūlomų skirtingų sprendimų, 
leidžiančių montuoti stogo bagažinę, dviračių arba slidžių laikiklius. 
Atsiradus papildomiems poreikiams, galime pasiūlyti įvairius priekabos 
tempimo sprendimus.

1. Vidutinio dydžio stogo bagažinė (420 l)

2. Ant kablio montuojamas dviračių laikiklis (3 dviračiams)

3. Aliumininis dviračių laikiklis ant stogo (1 dviračiui, su greitojo montavimo sistema)

4. Slidžių laikiklis ant stogo (6 slidžių poroms)

5. Tempimo kablio rinkinys – nuimamas be papildomų įrankių

6. Skersiniai strypai ant stogo

7. „Gulbės kaklo“ tipo kablys

1

7

2

3 4

5 6


