
ÚJ PEUGEOT 308
TARTOZÉKOK*

*A kiadvány tájékoztató jellegű, 
és szerepelhetnek benne olyan járműtartozékok is,

 melyeket a Peugeot jelenleg Magyarországon nem forgalmaz.



2

A PEUGEOT VÉDJEGY

A PEUGEOT a dizájn határait feszegetve olyan tartozékok széles választékát 

fejlesztette, illetve válogatta ki Önnek, amelyek tökéletesen illeszkednek 

autójához.

A márka dizájnerei és mérnökei által tervezett eredeti PEUGEOT tartozékok 

rendkívül ízlésesek és fokozottan biztonságosak. E magas színvonalú 

termékpalettát a legmegbízhatóbb beszállítóink kínálatából gondosan 

kiválasztott tartozékok egészítik ki, így új PEUGEOT 308 / 308 SW / 308 GTiii 

gépkocsija kialakításakor számtalan lehetőség közül választhat.

A legszigorúbb szabványoknak megfelelő, mérnökeink által megbízhatósági 

és tartóssági szempontból is tesztelt és jóváhagyott eredeti PEUGEOT, illetve 

egyéb kiegészítő tartozékok segítségével szabadon kifejezésre juttathatja 

egyéniségét.

Az eredeti PEUGEOT tartozékokat a katalógus táblázataiban 
ez az embléma jelöli.







TAL ÁL JA  MEG  ÖN  IS  A Z  IG A ZIT !
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VÉDELEM

SZEMÜNK FÉNYE

Fedezze fel ellenálló anyagból készült, exkluzív, méretre szabott szőnyegeinket, 

melyek segítenek megóvni PEUGEOT 308 gépkocsija eredeti szőnyegborítását! 

E rendkívül időtálló, a padló formáját tökéletesen követő szőnyegek 

elhelyezésével az utolsó simítások is megtörténtek: autója indulásra kész.

De ne feledkezzen meg a gépjármű külső és belső védelmét biztosító 

számtalan egyéb PEUGEOT tartozékról sem, melyekkel hosszú távon is 

megőrizheti gépkocsija értékét és ragyogó formáját!

1. Bársony szőnyegszett
2. Hurkolt padlószőnyegszett
3. Gumiszőnyegszett
4. Inox csomagtérperem-védő
5. Stílusos hátsó sárfogók
6. Védőponyva beltéri használatra
7. Oldalsó króm védőcsíkok
8. „Vénus” üléshuzatok
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SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK

HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEK

Csomagtartója optimális kialakításához számtalan PEUGEOT tartozék áll 

rendelkezésére. Használatukkal a legsérülékenyebb tárgyak szállításához 

is tökéletes feltételek teremthetők. Mostantól szabadon hódolhat 

a hobbijainak: a méretre szabott, praktikus tartozékok hatékonyan óvják 

a csomagtartó belsejét, és garantáltan megkönnyítik az életét.

1. Kalaptartó alatti rekeszes tároló (limuzin)
2. Csomagrögzítő háló (limuzin)

3. Hőformázott rekeszes csomagtértálca (limuzin)
4. Rugalmas hőformázott csomagtértálca (limuzin)

5. Mindkét oldalával használható csomagtértálca (limuzin)
6. Csomagtéri padlószőnyeg (limuzin)
7. Hőformázott csomagtértálca (SW)

8. Csomagtéri padlószőnyeg (SW)
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SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK

VÉGTELEN TÁVLATOK

Mostantól semmiről sem kell lemondania. A keresztirányú tetőrudaknak 

és a különböző rögzítőelemeknek köszönhetően mindent magával vihet. 

Tetőboxok, kerékpár- és síléctartók... az élvezeteknek immár semmi sem 

szab határt.

A tetőcsomagtartó rudakat a City Crash Test norma alapján hitelesítették, 

a legszigorúbb terheléses és szélcsatornateszteken is átestek, és kiváló 

biztonsági és rögzítési jellemzőkkel rendelkeznek. A szállítóeszközök 

gazdag választékával további lehetőségek nyílnak a kikapcsolódásra. 

Engedjen a csábításnak!

1. Tetőrudakra szerelhető síléctartó
2. Tetőrudakra szerelhető alumínium kerékpártartó
3. Szerszám nélkül leszerelhető vonófejes vontatóegység (RDSO)
4. Hattyúnyakú vonóhorog
5. Keresztirányú tetőcsomagtartó rudak
6. Hosszú tetőbox (420 l)
7. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó
8. Hosszanti tetőrudakra szerelhető keresztrudak
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KÉNYELEM

MINDENKI KÉNYE-KEDVE SZERINT

A PEUGEOT 308 oldalablakaira vagy hátsó szélvédőjére rögzített 

napfényvédők tökéletesen követik az ablakok formáját, és védik 

az utasokat az erős napsugárzástól.

Még praktikusabbá és kényelmesebbé varázsolhatja az utasteret az itt 

bemutatott tartozékokkal, melyek kivétel nélkül azért készültek, hogy 

kellemesebbé tegyék az utazást.

1. LED-es olvasólámpa
2. Fejtámlára rögzített vállfa

3. Napfényvédő a hátsó szélvédőre (limuzin)
4. Napfényvédők az oldalablakokra (SW)

5. Légterelők
6. Hamutartó szálcsiszolt alumíniumgyűrűvel

7. Kivehető illatosító
8. Isotherm modul (21 l)
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A PEUGEOT által kínált könnyűfém keréktárcsákkal még karakteresebbé 

teheti új PEUGEOT 308-a megjelenését. Öltöztesse fel gépkocsiját 

a stílusának megfelelő elegáns keréktárcsákkal! A tökéletes dizájn 

érdekében a részletekről se feledkezzen meg: válasszon a számtalan 

stílusos külső és belső kiegészítő közül! 

STÍLUS

ÜGYELÜNK A RÉSZLETEKRE

1. Sötét króm hatású alumínium első küszöbdíszlécek
2. Szálcsiszolt alumínium első küszöbdíszlécek
3. Szálcsiszolt alumínium első küszöbdíszlécek fekete „PEUGEOT” felirattal
4. Első küszöbdíszlécek kéken világító felirattal
5. MATT PIROS szegélyű, gyémántfényű díszkupakok alumíniumkerékhez
6. FEKETE díszkupakok alumíniumkerékhez
7. ANTRACITSZÜRKE díszkupakok alumíniumkerékhez
8. HÓFEHÉR díszkupakok alumíniumkerékhez
9. GTi stílusú selyemfényű króm váltógomb BVM6 sebességváltóhoz PIROS betéttel
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„Achát” 15” 
könnyűfém keréktárcsa

„Smaragd” 17” 
könnyűfém keréktárcsa

„Coutances” 16” 
könnyűfém keréktárcsa

„Fekete zafír” 18” 
könnyűfém keréktárcsa

„Gránát” 16” 
könnyűfém keréktárcsa 
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„S line” 17” 
könnyűfém keréktárcsa
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1. Piros szegélyű fekete külső visszapillantótükör-burkolatok és oldalsó díszítőelemek
2. Fekete belső visszapillantótükör-burkolat

3. Selyemfényű króm váltógomb BVM6 sebességváltóhoz PIROS szegéllyel
4. Diffúzor a hátsó lökhárítón

5. Fekete küszöbök
6. Pepita mintás oldalsó designmatricák

7. Dupla csíkos oldalsó designmatricák

A sportos és esztétikus „S line” kiegészítők még jobban kiemelik új 

PEUGEOT 308-a elegáns és dinamikus vonalait, ugyanakkor megőrzik 

a modell eredendő harmóniáját.

Az egyedi kialakítást szolgáló tartozékok: küszöbök, hátsó diffúzor, 

csíkos és pepita mintás designmatricák, visszapillantótükör-

burkolatok, oldalsó díszítőelemek, díszkupakokkal elllátott 16” és 17” 

könnyűfém keréktárcsák... 

 S LINE STÍLUS

EGYSZERRE ELEGÁNS ÉS SPORTOS
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BIZTONSÁG

BÍZZA RÁNK MAGÁT!

Mostanról nyugodt szívvel indulhat útnak... Az új parkolássegítő 

technológiáknak hála növelheti az autóban ülők biztonságát, és 

megóvhatja új PEUGEOT 308-a lökhárítóját a karcolásoktól és 

a koccanásoktól. A parkolóradar érzékelői diszkréten belesimulnak az autó 

dizájnjába, és hangjelzéssel fi gyelmeztetik a vezetőt a gépjármű előtt vagy 

mögött észlelt akadályokra. Függetlenül attól, milyen útvonalat választ, 

a téli felszerelések és a feltörés elleni védelmet szolgáló tartozékok még 

nagyobb biztonságot garantálnak utazásai során.

1. GTi hóláncok
2. „Y” mintás hóláncok
3. Hózoknik
4. Kerékőrcsavar-készlet alumínium keréktárcsákhoz
5. Első/hátsó parkolóradar + riasztó
6. Kormányzár
7. Peugeot márkajellel ellátott övvágó/üvegtörő
8. Utastéri elválasztó rács
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MULTIMÉDIA

CSAK EGYSZERŰEN!

A Tetrax Smart mágneses csipesszel ellátott univerzális tartóelem 

segítségével okostelefonját egyszerűen a szellőzőrácsra rögzítheti.

De ne feledkezzen meg az új PEUGEOT 308-hoz kínált legújabb 

csatlakozási technológiákról sem!

Az új PEUGEOT 308 fedélzetén egy egészen új vezetési élmény várja.

1. PEUGEOT márkajellel ellátott Tetrax rögzítőcsipesz
2. Útvonalrögzítő GARMIN DASH CAM 35 kamerával

3. Multimédiaeszköz-tartó
4. DVD-lejátszó csomag

5. Univerzális mobiltelefon-töltő
6. 230 V + USB CARWATT csatlakozó



www.peugeot.hu
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