
ÚJ PEUGEOT 5008 SUV
TARTOZÉKOK*

*A kiadvány tájékoztató jellegű, 
és szerepelhetnek benne olyan járműtartozékok is, 
melyeket a Peugeot jelenleg Magyarországon nem forgalmaz.
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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 tökéletesen biztonságosak.

E magas színvonalú termékpalettát a legmegbízhatóbb beszállítóink 

kínálatából gondosan kiválasztott tartozékok egészítik ki, így 

új PEUGEOT 5008 SUV-ja 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.
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MOBILITÁS

A MOZGÁS SZABADSÁGA

Fedezze fel a közlekedés újfajta módját az e-Bike-kal, a PEUGEOT első 

összecsukható, elektromos rásegítésű kerékpárjával, mely rugalmasan 

alkalmazkodik mobilitási igényeihez.

Az ötletesen kialakított szerkezetnek köszönhetően a kerékpár egyetlen 

mozdulattal összecsukható, és a vázhoz erősített fogantyú segítségével 

kézben is szállítható.

Egy másik rugalmas és aktív multimodális közlekedési megoldás az igényes 

kivitelű, elektromos rásegítésű PEUGEOT MICRO e-Kick roller.

Az e-Bike és az e-Kick az új PEUGEOT 5008 SUV csomagtartójában 

kialakított két dokkolóban gond nélkül tárolható, és menet közben is 

töltődik.

1. PEUGEOT e-Bike (elektromos rásegítésű kerékpár)
2. és 3. Dokkoló e-Kick rollerhez

6



1

3

2



1

2

3



4

6

5

7

VÉDELEM

KALANDRA FEL!

Az új PEUGEOT 5008 SUV különböző anyagokból készült szőnyegek 

széles választékát kínálja, melyek egytől-egyig hatékony védelmet 

nyújtanak gépkocsijának.

De ne feledkezzen meg a gépjármű külső és belső védelmét biztosító 

számtalan egyéb PEUGEOT tartozékról sem!

Megfelelő védelemmel sokáig megőrizheti PEUGEOT-ja 

eredeti szépségét.

1. Védőponyva beltéri használatra 
2. Stílusos első sárfogók

3. Üléshuzatok
4. 3D padlószőnyegszett

5. Hurkolt padlószőnyegszett 
6. Bársony szőnyegszett

7. Gumiszőnyegszett
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SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK

IDEÁLIS PARTNER A SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉHEZ

Az új PEUGEOT 5008 SUV-hoz kínált tetőcsomagtartó rudaknak köszönhetően 

kiruccanásainak immár semmi nem állhat útjában. A City Crash Test 

szabványnak is megfelelő tetőcsomagtartó rudak kiváló biztonsági és rögzítési 

jellemzőkkel rendelkeznek, szerszám nélkül felszerelhetők, és akár 80 kg plusz 

terhet is elbírnak.

Már csak ki kell választania a síléceihez, kerékpárjaihoz, csomagjaihoz illő 

tartozékokat. Engedjen vágyainak, és élvezze a társas kikapcsolódást! 
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 1. Hosszú tetőbox (420 l) 
 2. Félhosszú tetőbox (420 l) 
 3. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó – 2 kerékpárhoz
 4. Hosszanti tetőrudakra szerelhető tetőrudak
 5. Tetőrúdra szerelhető síléctartó – 6 pár léchez
 6. Szerszám nélkül leszerelhető vonófejes vontatóegység (RDSO) 
 7. Hattyúnyakú vonóhorog
 8. Tetőrudakra szerelhető alumínium kerékpártartó
 9. Csomagtéri padlószőnyeg
10. Csomagrögzítő háló
11. SZGK/TGK átalakító készlet 
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KÉNYELEM

MINDENKI KÉNYE-KEDVE SZERINT

Háborítatlanul róhatja az utakat, ha új PEUGEOT 5008 SUV-ja 

hátsó szélvédőjére és oldalablakaira napellenzőket szerel. 

Az egyszerűen felrakható, diszkrét tartozék tökéletesen harmonizál 

a gépkocsi belső stílusával, és mivel nem tapadókorongok rögzítik, 

az üvegen sem hagy nyomot.

Fedezze fel a saját és utasai igényeinek megfelelő, ötletes belső PEUGEOT 

tartozékokat! Legyen szó tárolóhelyekről, csatlakozási lehetőségekről vagy 

ergonómiáról, ha az Ön kényelme a tét, a PEUGEOT 

a legapróbb részletekről sem feledkezik meg.

1. Isotherm modul (20 l)
2. Illatpatron

3. LED-es olvasólámpa
4. Hamutartó szálcsiszolt alumíniumgyűrűvel

5. Fejtámlára rögzített vállfa
6. Napellenző a hátsó szélvédőre

7. Légterelők
8. Oldalsó napellenzők a 2. és 3. üléssorba
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Az új PEUGEOT 5008 SUV a nyugalmáról is gondoskodik.

Riasztó beszerelésével optimális védelmet biztosíthat gépkocsijának. 

A berendezés az ajtók zárásakor automatikusan bekapcsol. 

Válasszon kedvére a kicsik és nagyok, vagy éppen a kisállatok biztonságát 

szolgáló számos egyéb felszerelés közül!
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BIZTONSÁG

OPTIMÁLIS BIZTONSÁG

1. Riasztó és parkolóradarok 
2. Kerékőrcsavar-készlet alumínium keréktárcsához
3. „Y” mintás hóláncok
4. Peugeot márkajellel ellátott övvágó/üvegtörő
5. Hózoknik 
6. Utastéri elválasztó rács
7. Gyermekülések 
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4 db alumínium keréktárcsából 
álló készlet 

17’’ CHICAGO

4 db alumínium keréktárcsából 
álló készlet 

18’’ DETROIT



Dizájn tekintetében Öné az utolsó ecsetvonás joga.

Az alumíniumpedálokkal és a krómozott tükörházakkal dinamikus és 

elegánsan sportos megjelenést kölcsönözhet gépkocsijának.

A számtalan külső és belső kiegészítővel még egyedibbé varázsolhatja 

PEUGEOT 5008 SUV-ja stílusát.
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STÍLUS

TALÁLJA MEG ÖN IS AZ IGAZIT!

1. Matt piros szegélyű, gyémántfényű díszkupakok alumíniumkerékhez 
2. Fekete díszkupakok alumíniumkerékhez 

3. Antracitszürke díszkupakok alumíniumkerékhez 
4. Hófehér díszkupakok alumíniumkerékhez 
5. Krómozott visszapillantótükör-burkolatok

6. Alumínium lábtámasz és pedálok

4 db alumínium keréktárcsából 
álló készlet 

19’’ NEW YORK 
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MULTIMÉDIA

INTELLIGENS FEDÉLZETI BERENDEZÉSEK

A Tetrax Smart mágneses csipesszel ellátott univerzális tartóelem 

segítségével okostelefonját egyszerűen a szellőzőrácsra rögzítheti, 

és így mindig a keze ügyében tarthatja.

Az optimális csatlakoztatási lehetőségek érdekében szerelje fel új 

PEUGEOT 5008 SUV-jét a legújabb technológia gyümölcseivel. 

Az új PEUGEOT 5008 SUV így egyenesen a jövőbe repíti, ahol eddig 

ismeretlen vezetési élmény várja.

1. Útvonalrögzítő Garmin Dash Cam 35 kamerával 
2. Multimédiaeszköz-tartó 
3. PEUGEOT márkajellel ellátott univerzális tartóelem Tetrax Smart mágneses csipesszel
4. 230 V + USB CarWatt csatlakozó 
5. 7” D-JIX DVD-lejátszó (2 fejhallgatóval) 
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www.peugeot.hu
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