
PEUGEOT 208 АКСЕСУАРИ
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 автомобіля. При купівлі автомобіля всю
необхідну інформацію Вам надасть дилер.
Повне та часткове відтворення матеріалів цього каталогу заборонене без письмового дозволу компанії Peugeot.

www.peugeot.ua

Печатка дилера



Компанія Peugeot створила і підібрала для вас широку гаму аксесуарів, 
ідеально адаптованих до вашого автомобіля.

Аксесуари як вираження вашої особистості були задумані і спроектовані 
спеціально нашими стилістами та інженерами для вашого Peugeot 208.

Розроблені згідно із суворими критеріями якості та безпеки, аксесуари, які 
ми вам пропонуємо додатково до цієї гами, були обрані компанією Peugeot 
серед найкращих постачальників.

Усі аксесуари марки Peugeot, що були протестовані та схвалені нашими 
інженерами, відповідають не лише найвимогливішим нормам, а й 
критеріям Peugeot щодо експлуатаційної надійності та міцності.
Відкрийте для себе у цьому каталозі добірку аксесуарів Peugeot, щоб 
персоналізувати ваш автомобіль з повною безпекою. 

Аксесуари, помічені цим символом  , є аксесуарами, створеними компанією Peugeot.

ОБИРАЙТЕ

ЯКІСТЬ Peugeot



Чорний матовий (Noir Onyx Mat) Чорна
(Noir Onyx)

З алмазним 
поліруванням

Лінія S Біла
(Blanc Banquise)

Синя
(Bleu Virtuel)

Сіра матова
(Gris Anthra Mat)

 Заглушки на диски

Peugeot 208, ЛІНІЙКА АВТОМОБІЛІВ
ІЗ МАГНЕТИЧНОЮ

  Легкосплавний диск
 Argon 15”
 Сірий матовий (Gris Anthra Mat)

 Легкосплавний диск CAESIUM 17”

ПРИВАБЛИВІСТЮ

  Легкосплавний диск
 Barfleur 15”
 Сріблястий (Glitter silver)

  Легкосплавний диск
 Carentan 15”
 Сріблястий (Glitter silver)

  Легкосплавний диск
 Carbone 17”
 Сірий матовий (Gris storm mat)

  Легкосплавний диск
 Titane 16”
 Сірий (Technical Grey)

  Легкосплавний диск
 Titane 16”
 Чорний матовий (Noir Onyx mat)
 із послідовним алмазним поліруванням



СВІЙ Peugeot 208
ЗАХИСТІТЬ ЗОВНІ

 Чорні захисні накладки на двері

  Захисний чохол для внутрішнього 
паркінгу, розмір 1

Набір із двох прозорих
захисних стрічок

 Прозора захисна накладка
 на поріг багажника

 Задній бризковик  Передній бризковик

Захист вашого автомобіля від зовнішніх чинників — це найефективніший спосіб зберегти 
його чудовий зовнішній вигляд, який вразив вас з першого погляду. Саме кузов автомобіля 
найбільше відкритий агресивному впливу зовнішнього середовища. Пил, бруд, викиди 
гравію та неочікувані ситуації у міському середовищі піддають тяжкому випробуванню 
екстер’єр вашого автомобіля протягом усього року.

Компанія Peugeot пропонує вам лінійку аксесуарів, розроблених спеціально для вашого 
Peugeot 208, які захистять кузов автомобіля від повсякденних несподіванок.

  Набір із двох чорних захисних накладок 
 на задній бампер



 Верхній спойлер

  Накладка на важіль ручного гальма
 з анодованого алюмінію

 Захисні накладки на пороги 
 з матованої нержавкої сталі

  Наклейка на дах у вигляді шахового 
 малюнка чорного і напівпрозорого 
 м’якого червоного кольору

 Накладка на внутрішнє дзеркало 
 заднього виду, Лінія S

  Накладка на важіль перемикання 
 швидкостей 5 МКПП з матованого 
 алюмінію із червоним кантом

  Хромовані корпуси зовнішніх 
 дзеркал заднього виду

  Захисні накладки на зовнішні 
 дзеркала заднього виду, Лінія S, 
 шаховий малюнок

СВІЙ Peugeot 208
ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ

Створіть для свого автомобіля Peugeot образ, який пасуватиме вам навіть у найменших дрібницях!
Завдяки аксесуарам ваш Peugeot стане унікальним.

   Захисні накладки на зовнішні
 дзеркала заднього виду, Лінія S,
 чорні з червоним кантом

  Дифузор заднього бампера
 без патрубка, чорний із червоним 
 кантом, Лінія S



САЛОН СВОГО Peugeot 208
ЗАХИСТІТЬ

Килимки для підлоги та чохли для сидінь як ефективний захист проти 
зношення та забруднення створені таким чином, щоб ідеально підійти до 
особливостей вашого автомобіля. Стійкі та надійні килимки Peugeot чудово 
тримаються на підлозі і, як і чохли для сидінь, забезпечать бездоганний 
стан вашого інтер’єру на тривалий час.

 Гумовий килимок  Велюровий килимок  Чохли для сидінь

 Килимок прошитий  Формований килимок

  Килимок у кольорі Menthol White

 Килимок, прошитий нитками кольору
Lime Yellow



 Двосторонній піддон для багажного відділення

 Набір із термоформованого пластика для перетворення 
 пасажирської версії автомобіля на вантажну

 Двосторонній килимок для багажного відділення

 Термоформований піддон для багажного відділення
 з відсіками

 Сітка для утримання багажу Термоформований гнучкий піддон
 для багажного відділення

Чохол для багажного відділення

БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Рішення для облаштування багажного відділення, які пропонує компанія Peugeot, допоможуть вам перетворити свій 
Peugeot 208 на чемпіона з упорядкування речей. Окрім килимків для багажника, створених відповідно до точних 
розмірів вашого Peugeot 208, серед аксесуарів для зберігання речей можна знайти дуже практичні рішення. Peugeot 
пропонує різні варіанти організації багажного простору залежно від мети його використання.

ОБЛАШТУВАННЯ



Рейлінги

Кріплення для перевезення велосипедів на даху автомобіля free ride

М’який багажник на дахКріплення для перевезення шести пар лиж на даху автомобіля

Довгий багажник на дах

Короткий багажник на дах

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ

ТРАНСПОРТУВАННЯ
Хоч би якими були ритм вашого життя та мета поїздки, широка гама практичних і сучасних аксесуарів допоможе 
задовольнити усі ваші потреби.



Фаркопи Peugeot спроектовані, щоб підвищувати вантажопідйомність вашого автомобіля, гарантуючи при цьому 
повну безпеку. Вам потрібно приєднати причіп або перевезти велосипеди на автомобілі? З Peugeot ви можете 
впевнено користуватися причепом та адаптувати до свого фаркопа практичні й прості у використанні аксесуари.

Кріплення для перевезення велосипедів на фаркопі

Кріплення для перевезення велосипедів на платформі Фаркоп, що демонтується без інструментів  Фаркоп із С-подібним шарніром

ФАРКОПИ



ЩО ВІДПОВІДАЄ 
ВАШИМ ПОТРЕБАМ

КОМФОРТ,

Peugeot 208 забезпечить вам справжній комфорт у 
повсякденному житті за допомогою аксесуарів, адаптованих 
до ваших вимог і потреб. Подорожі автомобілем стануть для 
вас справжньою насолодою.

 Підлокітник 

 Дефлектори вікон Портативний освіжувач повітря Захисна решітка для перевезення 
тварин

 Шторки  Вішак для одягу Змінні блоки ароматизатора
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1 

2 
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1. Задні та передні датчики 
 системи допомоги при 
 паркуванні

2. Система охоронної 
 сигналізації

3. Протитуманні фари

БЕЗПЕКА
ОПТИМАЛЬНА

 Секретні колісні болти Додаткове дзеркало заднього виду

Аварійний автомобільний 
комплект

  Ланцюги протиковзання / 
протибуксирувальні чохли

Дитяче автокрісло Römer baby-
safe + та кріплення Isofix




