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208 TARTOZÉKOK



A PEUGEOT olyan tartozékok széles választékát fejlesztette, illetve válogatta ki 
ügyfeleinek, amelyek tökéletesen illeszkednek autójukhoz.

Az eredeti PEUGEOT tartozékokat a márka dizájnerei és mérnökei kifejezetten az 
Ön PEUGEOT 208-ához tervezték, hogy segítségükkel minél jobban kifejezésre 
juttathassa egyéniségét.

Azok a tartozékok, amelyeket legmegbízhatóbb beszállítóink kínálatából 
választottunk ki saját termékpalettánk kiegésztésére, szintén szigorú minőségi 
és biztonsági előírásoknak megfelelően készülnek.

A mérnökeink által tesztelt és jóváhagyott PEUGEOT tartozékok nem csupán a 
legszigorúbb szabványoknak, hanem a PEUGEOT megbízhatósági és tartóssági 
elvárásainak is megfelelnek.

Katalógusunkban megtalálja a PEUGEOT 208-hoz választható eredeti 
PEUGEOT, illetve a PEUGEOT által ajánlott egyéb tartozékokat, melyekkel 
teljes biztonságban teheti egyedivé autóját. 

Az  emblémával ellátott termékek garantáltan „eredeti PEUGEOT tartozékok”.

VÁLASSZA A

PEUGEOT MINŐSÉGET!
követelményeknek



matt ónixfekete ónixfekete gyémántfényű S line fehér
(banquise)

kék 
(virtuel)

matt 
antracitszürke

 Díszkupakok

PEUGEOT 208: 
ELLENÁLLHATATLAN 

CSÁBERŐ

csillogó ezüst

  Barfl eur 15” keréktárcsa*
matt antracitszürke

 Argon 15” keréktárcsa*

matt viharszürke

 Carbone 17” keréktárcsa*  Titane 16” keréktárcsa*  Titane 16” keréktárcsa*

 CAESIUM 17” keréktárcsa*

csillogó ezüst

 Carentan 16” keréktárcsa*

matt ónixfekete gyémántfényezéssel techno szürke

*Rögzítőcsavar és középső kupak nélkül szállítva



ADJON A PEUGEOT 208

KÜLSEJÉRE!

 Fekete oldalsó védőcsíkok

  1-es méretű védőponyva 
beltéri használatra

2 db-os átlátszó védőcsíkkészlet

 Átlátszó csomagtérküszöb  Hátsó sárfogó  Első sárfogó

Gépjárműve külsejének védelmével tudja a leghatékonyabban megőrizni azt az esztétikus 
megjelenést, amely Önt is lenyűgözte első találkozásukkor. A „frontvonalban” lévő 
karosszéria folyamatosan ki van téve külső hatásoknak. A por, a sár, a kavicsfelverődések 
és a városi közlekedés egyéb velejárói nap mint nap kemény megpróbáltatást jelentenek az 
autó külseje számára.

A PEUGEOT kínálatában ezért számos olyan tartozék szerepel, melyek kifejezetten az Ön 
PEUGEOT 208-a karosszériájának védelmét szolgálják a mindennapokban.

  2 db-os fekete védőcsíkkészlet



 Felső spoiler   Eloxált alumínium 
kézifékkar-díszburkolat

 Szálcsiszolt inox küszöbdíszléc

  Pepita mintás és átlátszó piros 
tetőmatrica

  S Line belső visszapillantótükör-
burkolat

  Szálcsiszolt alumínium hatású váltógomb 
piros szegéllyel 5 fokozatú kézi váltóhoz 

  Krómozott külső 
visszapillantótükör-burkolatok

   Pepita mintás S Line 
visszapillantótükör-burkolatok

PEUGEOT 208-ÁT!
TEGYE EGYEDIVÉ

Igazítsa PEUGEOT-ja legapróbb részleteit is a saját elképzeléseihez! Tartozékaink segítségével teljesen egyedivé varázsolhatja.

    Piros szegélyű fekete S Line 
visszapillantótükör-burkolatok

  Piros szegélyű fekete S Line 
hátsó diffúzor (kipufogócső nélkül) 



GONDOSKODJON A PEUGEOT 208

BELSŐ VÉDELMÉRŐL!
A kínálatunkban szereplő szőnyegek és üléshuzatok tökéletesen illeszkednek 
gépjárművébe, és sajátos kialakításuknak köszönhetően hatékony védelmet 
nyújtanak a kopás és a szennyeződések ellen.
A masszív és ellenálló PEUGEOT szőnyegek kitűnően tapadnak a padlóhoz, 
és az üléshuzatokhoz hasonlóan meghosszabbítják a belső tér élettartamát.

 Gumiszőnyeg  Bársonyszőnyeg  Üléshuzatok

 Hurkolt szőnyeg  3D szőnyeg Lime Yellow szőnyeg

  Menthol White szőnyeg



 Mindkét oldalával használható csomagtértálca

Szgk.->hgj. átalakító készlet (hőformázott)

 Mindkét oldalával használható csomagtérszőnyeg

 Hőformázott, rekeszes csomagtérbetét  Csomagrögzítő háló Rugalmas hőformázott csomagtérbetét Csomagtér-védőhuzat

KIALAKÍTÁS
CSOMAGTÉR- A PEUGEOT által kínált csomagtér-elrendezési eszközökkel a csomagszállítás terén igazi bajnokot faraghat PEUGEOT 208-

ából. A modell méreteihez pontosan igazodó csomagtérszőnyegek mellett számos praktikus kiegészítő segíti a rendelkezésre 
álló hely maximális kihasználását. A PEUGEOT minden helyzetre kínál megoldást.



Tetőcsomagtartó rudak

Free ride tetőrudakra szerelhető kerékpártartó

Rugalmas tetőbox Tetőrúdra szerelhető síléctartó - 6 pár léchez

Hosszú tetőbox

Rövid tetőbox 

VIGYEN MAGÁVAL

MINDENT!
Bármit is szeretne magával vinni, bárhová is utazik, praktikus és modern szállítóeszközeink sorában 
biztosan talál megoldást. 



A PEUGEOT vontatóeszközök biztonságos körülmények között teszik lehetővé autója szállítókapacitásának növelését. 
Utánfutót szeretne használni vagy kerékpárokat kíván szállítani? A PEUGEOT praktikus és egyszerű használatú 
vontatóeszközeire nyugodtan rábízhatja szállítmányát.

Vónóhorogra szerelhető kerékpártartó

Vonóhorogra szerelhető platformos kerékpártartó Szerszám nélkül leszerelhető vonóhorog  Hattyúnyakú vonóhorog

VONTATÁS



MINDENKI KÉNYE-KEDVE SZERINT
Élvezze nap mint nap a PEUGEOT 208 nyújtotta kényelmet.
Az Önök elvárásaihoz és igényeihez igazodó tartozékoknak 
köszönhetően még kellemesebb körülmények között utazhatnak. 
Utazásaik ezentúl csak az örömökről szólnak... 

KÉNYELEM

 Könyöktámasz 

 Légterelők Kivehető illatosító Utstéri elválasztó rács  Napfényvédők  Vállfa Illatosító patronok



*Magyarországon nem rendelhető.
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3 

1.  Parkolóradar - első vagy 
hátsó

2. Riasztó 

3. Ködfényszórók

OPTIMÁLIS

BIZTONSÁG

 Kerékőr csavarok Visszapillantó tükör autósiskolai 
modellekhez

 Römer Kidfi x Isofi x gyermekülés 
(2-3. súlycsoport)

Alkoholszonda*   Hóláncok / hózoknik

Römer baby-safe gyermekülés 
+ Isofi x talp (0+ súlycsoport) 



*Magyarországon nem rendelhető.

Szerelje fel PEUGEOT 208-át a legújabb technológia gyümölcseivel. 
Segítségükkel folyamatosan kapcsolatban maradhat a külvilággal, 
miközben zavartalanul élvezheti a kényelmes autózás örömeit.

 CD-lejátszó Bluetooth® kihangosító 
készlet

TETRAX telefontartó

230 voltos csatlakozóaljMultimédiaeszköz-tartó

CSÚCS- 

TECHNOLÓGIA

 Pendrive a PEUGEOT 
Connect Apps használatához*


