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 ÚJ PEUGEOT 308 SW TARTOZÉKOK
Terv: BD Network – Kiadás: Gutenberg Networks – Automobiles Peugeot RC Paris B 552 144 503 – Készült az EU-ban – Hiv. szám: 
DAi/1P1201 – 2012. március
Jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2015. január 20. napján érvényes adatok. A képeken bemu-
tatott tartozékok nem minden új 308 SW modellel kompatibilisek, kérjük ezt ellenőriztesse a Peugeot márkaszervizünkben. A termékek 
folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor, indoklási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoz-
tathatja a műszaki adatokat, opciókat, színeket, a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és 
fotóeljárások nem teszik lehetővé színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképpen általános információkkal 
szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében 
kérjük, forduljon Peugeot márkaszervizéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot előzetes írásos beleegyezésével 
használhatók fel, illetve reprodukálhatók. A katalógus kiadása: 2015. január



 Válogasson kedvére könnyűfém 
keréktárcsáink széles választékából, 
és alakítsa autóját egyéni ízlésének 
megfelelően.

SAPHIR NOIR 18”
 könnyűfém keréktárcsa

SAPHIR 18”
 könnyűfém keréktárcsa

RUBIS 17”
 könnyűfém keréktárcsa

AGATE 15”
 könnyűfém keréktárcsa

 Dísztárcsa (15" vagy 16”) 
lopás elleni biztosítással

*(1) Darabonként, csavar és díszkupak nélkül.

TOPAZE 16”
 könnyűfém keréktárcsa

QUARTZ 16”
 könnyűfém keréktárcsa

GRENAT 16”
 könnyűfém keréktárcsaEMERAUDE 17" 

könnyűfém keréktárcsa

 KÜLCSÍN ÉS BELBECS

 A küszöbök kétféle feladat ellátására hivatottak: egyrészt esztétikusak, másrészt védik a karosszériát a sérülésektől. Éljen a lehetőséggel, 
varázsolja egyedivé új Peugeot 308 SW gépkocsiját!

 A katalógusban szereplő modellek opciós tartozékokkal rendelkeznek.
A borítón látható modell 18"-os fekete Saphir könnyűfém keréktárcsákkal, fekete oldalsó védőcsíkokkal és síléctartóval rendelkező tetőrudakkal van felszerelve.

Dark Chrome alumínium küszöbök

Hátulról megvilágított PEUGEOT feliratú küszöbök

 Aluminium hatású fi lmréteggel bevont küszöbök

Fényesített rozsdamentes küszöbök

KERÉKTÁRCSÁK* 
& STÍLUS



 Ne hagyja, hogy a mindennapok apró megpróbáltatásai ártsanak új PEUGEOT 308 SW-je kifogástalan megjelenésének.
Néhány gondosan megválasztott kiegészítővel hatékonyan megőrizheti gépjárműve értékét.

 Áttetsző csomagtartó küszöbvédő elem

Takaróponyva

 Rozsdamentes csomagtartó küszöbvédő elem

 Fekete oldalsó védőcsíkok

 Első sárfogók  Hátsó sárfogók  Lökhárító-védőcsíkkészlet

 Krómozott oldalsó védőcsíkok

 VÉDELEM



 Átlátszó csomagtérküszöb

 Bársony padlószőnyeg

 Hurkolt padlószőnyeg

  Dombormintás bársony padlószőnyeg

 3D gumiszőnyeg

 3D padlószőnyeg  Csomagrögzítő háló  Hőformált műanyag csomagtértálca

 Venus üléshuzatok  Mars üléshuzatok

 VÉDELEM



 KÉNYELEM

 Az igazi különbségek sokszor a legapróbb részletekben rejlenek. Egészítse ki új PEUGEOT 308 SW-jét az alábbi ötletes tartozékokkal. 
Még nagyobb öröm lesz velük a vezetés, ráadásul utasai kényelmét is még tovább fokozzák.

 Napfényvédők az oldalablakokra

 Hamutartó szálcsiszolt aluminiumgyűrűvel

 Technature termékcsomag

 Napfényvédő a hátsó szélvédőre

 24 literes isotherm modul

 Illatosító Légterelők



SZÁLLÍTÁSI 

 Aknázza ki maximálisan szabadidejét új 308 SW-jével. Az alábbi szállítóeszközök segítségével bármit magával vihet: kerékpárokat, 
sífelszerelését, csomagjait. A hétvége vagy a vakáció befejeztével szabadidő-autóját percek alatt visszaváltoztathatja városi gépjárművé.

 Keresztirányú tetőcsomagtartó 
rudak (hosszanti tetőrudakhoz)

 Tetőrúdra szerelhető kerékpártartó (1 kerékpárhoz)

 Keresztirányú 
tetőcsomagtartó rudak

 Merev tetőbox – rövid (330 l)  Síléctartó Teleszkópos csomagtérelosztó
 Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 

Hevederes csomagtérelosztó

 Vonóhorogra szerelhető (függesz-
tett típusú) kerékpártartó

Szerszám nélkül leszerelhető 
vagy hattyúnyakú vonóhorog

MEGOLDÁSOK



 MULTIMÉDIA

 Szerelje fel új PEUGEOT 308 SW-jét korszerű technológiával, amely segít kapcsolatban maradnia a külvilággal,
könnyen megtalálnia úti célját, ráadásul a vezetés örömét is fokozza.

 Multimédiáseszköz-tartó és 7 colos tablet fülhallgatóval

 CD-lejátszó

 Tetrax Xway telefon- vagy GPS-tartó

 Hordozható navigációs rendszerek

 Bluetooth kihangosító készletek

 230 voltos csatlakozó



 BIZTONSÁG

 Vértezze fel új 308 SW-jét a váratlan helyzetekkel és az utakon leselkedő veszélyekkel szemben. Gondoskodjon utasai lehető legnagyobb 
biztonságáról. Az alábbi, számos teszten kipróbált és bizonyított tartozékok birtokában mindig nyugodt szívvel ülhet autójába. 

 Hátsó parkolóradar Riasztó Első parkolóradar

 Kiddy 
Cruiserfi x Pro 
gyermekülés 
(2-3. súlycsoport)

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

 Römer 
DUO Isofi x 
gyermekülés 
(1. súlycsoport) Hólánc  Hózokni

 Ködfényszóró-készlet  Kerékőr

 Kisállatszállító táska  Övvágó


