Інформація та ілюстрації цього каталогу ґрунтуються на технічних характеристиках, наявних на момент
його видання. У ньому представлено як серійне, так і виконане на замовлення обладнання. Відповідно
до прийнятої в компанії Peugeot політики постійного вдосконалення продукції, що випускається, технічні характеристики, комплектація обладнання, кольори та оздоблювальні матеріали можуть бути
змінені в будь-який момент без попереднього оголошення. Компанія Peugeot не може гарантувати
точного відтворення колористики на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру. Цей каталог містить
тільки довідкову інформацію і не може розглядатися як документ, на основі якого здійснюється продаж.
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АКСЕСУАРИ PEUGEOT 2008

ОБИРАЙТЕ
ЯКІСТЬ PEUGEOT
Компанія Peugeot створила і підібрала для вас широкий асортимент
аксесуарів, ідеально адаптованих до вашого автомобіля.
Аксесуари, як вираження вашої особистості, були задумані і спроектовані
нашими стилістами та інженерами спеціально для вашого PEUGEOT 2008.
Обладнання, яке ми пропонуємо, було розроблене відповідно
до найсуворіших вимог PEUGEOT щодо якості та безпеки.
Усі аксесуари марки PEUGEOT, що були протестовані та схвалені
нашими інженерами, відповідають не лише найвимогливішим нормам,
але й критеріям PEUGEOT щодо експлуатаційної надійності та міцності.
В цьому каталозі представлені оригінальні аксесуари PEUGEOT 2008,
за допомогою яких ви зможете персоналізувати ваш автомобіль.

ЗМІСТ
0 6 – ПІДТВЕРДІТЬ СВІЙ СТИЛЬ

0 9 – ВИНАЙДІТЬ СВІЙ ПРОСТІР

1 1 – ВІДВАЖТЕСЯ НА ПРИГОДУ

1 3 – СТИЛЬНИЙ МАНДРІВНИК

14 – ВНУТРІШНІЙ КОМФОРТ

17 – ПОВНА СВОБОДА

18 – ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ

2 1 – СВІТ МОЖЛИВОСТЕЙ

ПІДТВЕРДІТЬ
СВІЙ СТИЛЬ

ДЕКОРАТИВНІ
ЗАГЛУШКИ
НА КОЛІСНІ
ДИСКИ

ЛЕГКОСПЛАВНІ
ДИСКИ

PEUGEOT 2008 не погоджується на жодні компроміси щодо стилю і пропонує вам висловити
своє власне бачення стилю. Вам пропонується безліч варіантів для персоналізації автомобіля,
зокрема за допомогою легкосплавних дисків PEUGEOT, які пройшли найсуворіші випробування
щодо якості. Не слід забувати про декоративні заглушки на диски та хромовані накладки
на зовнішні дзеркала, які підкреслять динамізм вашого кросоверу.

Чорна

1

Легкосплавний диск 15’’
Draco

Синя

Легкосплавний диск 16’’
Cetus

Біла

2

1
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Хромована накладка на корпус дзеркала заднього виду

2

Легкосплавний диск 17’’ Pyxis

Блискучий
металік

Легкосплавний диск 17’’
Pyxis

2

1

Вішалка на підголівник

Пристрій для аварійного розрізання ременя безпеки
та розбивання скла / Переносний ароматизатор салону

3
1 Задня сонцезахисна шторка
2 Бокові сонцезахисні шторки
3 Ремінь безпеки для тварин
Комплект для куріння

ВИНАЙДІТЬ СВІЙ
ПРОСТІР
Коли мова йде про комфорт і зручність, особливу увагу слід
звертати на деталі. Наше обладнання, поєднуючи в собі якість матеріалів
та їх бездоганну обробку, було розроблене спеціально для вашого
PEUGEOT 2008. Як виглядатиме внутрішній простір вашого автомобіля —
залежить виключно від вас.
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ВІДВАЖТЕСЯ
НА ПРИГОДУ
Підготуйте ваш PEUGEOT 2008 до наступної пригоди та збережіть його естетику.
Компанія Peugeot пропонує захисні аксесуари, призначені для забезпечення
максимального захисту автомобіля та збільшення його експлуатаційної надійності.
Підкресліть свій стиль за допомогою запропонованого асортименту захисних
накладок на пороги.

1

2

1

Захисний чохол на автомобіль

2

Захисні накладки на бампер

Світловідбивні
накладки на пороги

Чорні хромовані
накладки на пороги

Накладки на пороги
із нержавіючої сталі

Накладки на пороги
«під алюміній»
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СТИЛЬНИЙ
МАНДРІВНИК
Захистіть ваш PEUGEOT 2008 від бруду за допомогою спеціальних бризковиків і підкресліть мандрівний
характер автомобіля завдяки елегантним захисним аксесуарам на двері та багажник. Незалежно від того,
в яких умовах ви експлуатуєте автомобіль, — досліджуючи нові шляхи чи сміливо атакуючи міські джунглі —
ви завжди можете розраховувати на міць та потужність вашого PEUGEOT 2008.

3

1

2

1 Захисна накладка на поріг багажника із нержавіючої сталі

2 Стильні бризковики

3 Бокові накладки
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ВНУТРІШНІЙ
КОМФОРТ
Будучи більше ніж просто автомобілем, ваш PEUGEOT 2008 представляє собою справжній
життєвий простір, що поєднує в собі комфорт і модульну конструкцію. Захистіть інтер’єр
автомобіля за допомогою елегантних чохлів на сидіння, сумісних з подушками безпеки вашого
автомобіля. Обирайте ексклюзивні стильні килими на будь-який смак: у 3D стилі, з велюровим
або килимовим покриттям. Також ми пропонуємо піддон багажника, який встановлюється
миттєво та без жодних кріплень.
Комплект велюрових килимів у салон

Комплект килимів у салон із ковроліну

Комплект гумових килимів у салон

Килим багажника

Піддон багажника

Килим багажника, довгий

3

1

4
1

1
14

Підставка для ноги
та накладка на педалі, алюміній

2

2

Формований
килим у салон

3

Декоративна накладка на важіль
перемикання швидкості

4 Чохли сидінь

ПОВНА
СВОБОДА
Підготуйте ваш Peugeot 2008 для наступної пригоди та надайте йому міський вигляд всього за кілька хвилин
завдяки аксесуарам, які встановлюються швидко та без використання жодних інструментів. Велобагажник
на платформі, фаркоп або рейлінги даху, що відповідають вимогам City Crash Test — все це обладнання підвищує
вантажопідйомність і транспортні функції автомобіля та забезпечує цілковиту безпеку вашої подорожі.

М’який багажник даху

Твердий багажник даху, короткий

3

2

Кріплення для перевезення лиж на рейлінгах

Поперечні рейлінги

1

1 Велобагажник з кріпленням на фаркопі
Велобагажник алюмінієвий на поперечних
рейлінгах

Фаркоп, що демонтується без інструменту
(RDSO)

2 Рейлінги

3 Багажник даху
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ЗБЕРІГАЙТЕ
СПОКІЙ
Безтурботно вирушайте в дорогу з вашим PEUGEOT — сучасним,
безпечним та надихаючим кросовером. Полегшіть собі керування
автомобілем у місті за допомогою задньої та передньої системи
допомоги при паркуванні та проявіть турботу про ваших пасажирів
завдяки широкому асортименту аксесуарів. А GPS-трекер, протиугінні
болти та протиугінна сигналізація допоможуть вам завжди залишатися
у спокої і не турбуватися про безпеку автомобіля.

3
Система
допомоги
при паркуванні,
задня

Дитяче автокрісло

Ланцюги для пересування по снігу

Решітка для перевезення собак

Чохли проти ковзання

Аварійний жилет

Протиугінні болти для легкосплавних дисків

1

Система
допомоги
при паркуванні,
передня

2
Протиугінна
сигналізація
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СВІТ
МОЖЛИВОСТЕЙ
PEUGEOT 2008 відкриває перед вами цілий світ можливостей завдяки бортовим
засобам розваг, тримачу для смартфона та іншим аксесуарам. Відкрийте для себе
асортимент аксесуарів, призначених для полегшення керування автомобілем,
піклування про ваших пасажирів та персоналізації салону.
Лампа направленої дії

1

Тримач для мультимедійних
пристроїв

2

1 Тримач Tetrax Smart

2

Розетка 12 V/230 V + USB
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