
НОВИЙ PEUGEOT 308 АКСЕСУАРИ



Зробіть свій вибір з-поміж широкої гами легкосплавних 
дисків та створіть автомобіль своєї мрії. Ви також можете 
підкреслити його спортивний характер, надати йому 
оригінального вигляду та підсилити динамічність.

Надайте індивідуальності вашому новому Peugeot 308 
до найменших деталей, оптимізувавши таким чином його 
зовнішню та внутрішню привабливість.

* Диски продаються поштучно без гвинтів та заглушок.

Автомобілі, що представлені у цій брошурі, показані з набором опцій.

Автомобіль, представлений на обкладинці, має легкосплавні диски 18” «Чорний сапфір», 
хромовані бічні молдинги, рейлінги на даху, велокріплення та велосипед Peugeot.

Легкосплавний диск 18”  
«Сапфір» (Saphir)

Легкосплавний диск 18”  
«Чорний Сапфір» (Saphir Noir)

Легкосплавний диск 17”  
«Смарагд» (Emeraude)

Легкосплавний диск 17”  
«Рубін» (Rubis)

Легкосплавний диск 16”  
«Гранат» (Grenat)

Легкосплавний диск 16”  
«Кварц» (Quartz)

Легкосплавний диск 16”  
«Топаз» (Topaze)

Легкосплавний диск 15”  
«Агат» (Agathe) Пороги передніх дверей із підсвічуванням з матованої нержавілої сталі або алюмінію Dark Chrome

Хромовані бічні молдинги Алюмінієві накладки на пороги дверейХромована накладка на корпус 
внутрішнього дзеркала заднього виду

ЛЕГКОСПЛАВНІ

ДИСКИ*

ВНУТРІШНІЙ

ТА ЗОВНІШНІЙ СТИЛЬ



Підкресліть елегантні та динамічні лінії нового Peugeot 308 та додайте йому 
спортивного та естетичного вигляду, не змінюючи при цьому його стилю. 
Персоналізація ззовні: передній спойлер, накладки на пороги, задній 
дифузор. Декоративні стрічки наклейок, шаховий декор. Накладки на корпус 
дзеркал заднього виду, бічні емблеми на передні двері, декоративні заглушки 
на легкосплавні диски та легкосплавні диски 16 та 17”.

Індивідуалізація салону:
Накладка на корпус дзеркала заднього виду, насадка 
важеля перемикання передач, килимки з кромкою, 
накладки на пороги дверей.

Накладка на корпус 
дзеркала заднього виду

Накладки на пороги дверей 
із підсвічуванням

Насадка важеля 
перемикання передач

Килимок

ЛІНІЯ S

Накладки на корпус 
зовнішніх дзеркал  
заднього виду

Легкосплавні диски 
16 або 17”

Бічні емблеми  
на передні двері

Декоративні заглушки 
на легкосплавні диски



Чорні бічні молдинги

Прозорі захисні накладки на бампер

Стильні передні бризковики

Стильні задні бризковики 3D-накладки на пороги дверей з матованого алюмінію Захист порогу багажника

ЗАХИСТ

Чохли для сидінь Venus Захисний чохол для автомобіляЧохли для сидінь Mars

Потурбуйтеся, щоб витончений стиль вашого Peugeot 308 був захищений 
від щоденного забруднення. Пропонуємо вам декілька зручних аксесуарів, 
які ефективно захистять корпус вашого автомобіля.



Термоформований килим Велюровий килим

Прошивний килим Гумовий килим Двосторонній лоток у багажник

Килимок у багажник з ковроліну Пластиковий лоток у багажник

Лоток із відсіками для багажника

ЗАХИСТ



Поперечні рейлінги

Багажник на дах Кріплення для лиж Багажник на дах на рейлінгах

Велобагажник

Фаркоп, що демонтується без використання інструментівФаркоп із С-подібним шарніром

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ТА ВІДПОЧИНОК

Porte-vélos sur attelage

Пристосуйте свій автомобіль для тривалих подорожей за допомогою 
усіх конче потрібних аксесуарів. Хоч би що це було: велобагажник, 
кріплення для лиж, багажник, рейлінги або ж фаркоп — подорожуйте 
завжди першим класом!



Незначні штрихи нового Peugeot 308 у вигляді аксесуарів створюють 
максимальний комфорт як для водія, так і для пасажирів.

Дефлектори вікон

Освіжувач повітря Попільниця Відділення для речей під полицею багажника

Вкладки в багажникПідставка-тримач для мультимедійних пристроїв

Бічні сонцезахисні шторки Задня сонцезахисна шторка

КОМФОРТ



Навколишнє середовище, обставини чи мінливі умови 
руху — із пристроями системи безпеки ви сміливо можете 
зустріти на своєму шляху будь-які непередбачувані ситуації, 
а також захистити своїх рідних та свій новий Peugeot 308.

Romer Duo + кріплення Isofix 
Група 1

Romer Kidfix Кріплення Isofix 
Група 2, 3

Kiddy Cruiserfix Pro 
Група 2, 3

Система охоронної сигналізаціїПередні датчики системи допомоги 
при паркуванні

Задні датчики системи 
допомоги при паркуванні

Ланцюги проти ковзання Протибуксирувальні чохли Секретні колісні болти

Протитуманні фари Клітка для перевезення домашніх тварин

Сітка для перевезення собак Аксесуари безпеки

БЕЗПЕКА

ДИТЯЧІ КРІСЛА



СТИЛЬ
Назва Артикул

Легкосплавний диск 18” «Чорний Сапфір» (Saphir Noir) × 16101136 80
Легкосплавний диск 18” «Сапфір» (Saphir) × 96779898 PD
Легкосплавний диск 17” «Смарагд» (Emeraude) × 16085170 80
Легкосплавний диск 17” «Рубін» (Rubis) × 96779897 PD
Легкосплавний диск 16” «Гранат» (Grenat) × 16085169 80
Легкосплавний диск 16” «Кварц» (Quartz) × 96779895 TW
Легкосплавний диск 16” «Топаз» (Topaze) × 96779896 XS
Легкосплавний диск 15” «Агат» (Agathe) × 16078129 80
Ковпак для колеса «Діамант» 5421 89
Комплект із 4 ковпаків «Білий айсберг» (Blanc Banquise) 16088368 80
Комплект із 4 ковпаків «Віртуальний блакитний» (Bleu Virtuel) 16088370 80
Комплект із 4 ковпаків, чорний (Noir) 9406 J7
Комплект із 4 захисних молдингів для передніх та задніх дверей, хром × 161011 33 80
Комплект із 2 накладок на пороги передніх дверей із підсвічуванням 
синім логотипу PEUGEOT, матова нержавіла сталь × 16104526 80

Комплект із 2 накладок на пороги передніх дверей, покриття — матована 
нержавіла сталь × 16082048 80

Комплект із 2 накладок на пороги передніх дверей, алюміній, покриття — 
темний хром (Dark chrome) × 16075581 80

Комплект із 2 накладок на пороги передніх дверей із 3D-ефектом, 
матований алюміній з логотипом PEUGEOT × 16075558 80

Комплект із 2 накладок на пороги передніх дверей з плівкою 
під матований алюміній × 16075583 80

Хромована накладка на корпус внутрішнього електрохромного дзеркала 
заднього виду 16104541 80

Хромована накладка на корпус внутрішнього призматичного дзеркала 
заднього виду × 16104540 80

Насадка важеля перемикання передач в асортименті *
ЛІНІЯ S
Спойлер для 308 Access та Active 16100555 80
Спойлер для 308 Allure та Féline × 16100557 80
Накладки на пороги дверей × 16100558 80
Задній дифузор × 16100560 80
Комплект із 2 бічних емблем передніх дверей × 16077546 80
Комплект із 2 накладок на корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду × 16074820 80
Комплект бічних декоративних наклейок «Шахи» × 16105661 80
Комплект бічних декоративних наклейок «Стрічки» × 16105662 80
Комплект накладок на пороги передніх дверей Ligne S із червоним 
підсвічуванням та червоним логотипом S, матова нержавіла сталь × 16104525 80

Легкосплавний диск 16” 16097149 80
Легкосплавний диск 17” × 16097148 80
Комплект із 4 ковпаків, «Діамант» із червоним матовим обручем × 16082652 80
Комплект велюрових килимків із чорним кантом + червона кайма × 16105321 80
Комплект велюрових килимків з кантом «шахи» + червона кайма 16105319 80
Накладка на корпус внутрішнього призматичного дзеркала заднього 
виду, чорна + червона кайма × 16074854 80

Накладка на корпус внутрішнього електрохромного дзеркала заднього 
виду, чорна + червона кайма 16104539 80

Насадка важеля перемикання передач BVM6 × 16075571 80
Насадка важеля перемикання передач BVM5 16075569 80

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
Назва Артикул

Комплект із 2 поперечних рейлінгів для даху × 16074407 80
Алюмінієвий багажник на дах на рейлінгах × 16084993 80
Кріплення для байдарки 9416 K2
Кріплення для лиж на рейлінгах для даху для 4 пар лиж 9615 14
Кріплення для лиж на рейлінгах для даху для 6 пар лиж × 9615 15
Велокріплення на рейлінгах для даху для 1 велосипеда Freeride THULE 16077987 80
Велокріплення на рейлінгах для даху для 1 велосипеда Prioride THULE × 16077988 80
Тримач для жіночої рами велосипеда 9416 K5
Багажник для даху жорсткий короткий, 330 л × 16096656 80
Багажник для даху жорсткий середньої довжини, 420 л 16096657 80
Багажник для даху жорсткий довгий, 420 л 16096658 80
Багажник для даху м’який короткий, 340 л 9459 K1
Багажник для даху м’який довгий, 300 л 9459 K2
Фаркоп, що демонтується без використання інструментів × 16072348 80
Фаркоп з С-подібним шарніром × 16072346 80
Джгут проводів фаркопу з 13 контактами 16104612 80
Кріплення для велосипеда на фаркопі (2 велосипеда на кронштейні) 9615 08
Кріплення для велосипеда на фаркопі (2 велосипеда на платформі) × 16070183 80
Кріплення для велосипеда на фаркопі (3 велосипеда на кронштейні) 961509
Кріплення для велосипеда на фаркопі (3 велосипеда на платформі) 16077989 80
Кріплення для велосипеда на фаркопі (4 велосипеда на кронштейні) 9416 F6
Комплект для перетворення пасажирського автомобіля у міні-вантажний, 
ковролінове покриття для підлоги 16099509 80

Багажна шторка для перетворення пасажирського автомобіля у міні-
вантажний 16099510 80

БЕЗПЕКА
Назва Артикул

Охоронна сигналізація × 16115077 80
Передня система допомоги при паркуванні — 4 датчики × 16102791 80
Задня система допомоги при паркуванні — 4 датчики × 16102792 80
Світлодіодний індикатор для передньої або задньої системи допомоги 
при паркуванні 16102790 80

Дитяче автокрісло FAIR G0/1 кріплення isofix Група 0-1 16064313 80
Дитяче автокрісло FAIR G0/1 S 16064310 80
Дитяче автокрісло спиною у напрямку руху Romer Baby Safe+ Група 0+ 16088472 80
База для дитячого автокрісла з кріпленням Isofix ROMER 16088474 80
Дитяче автокрісло ROMER DUO PLUS із кріпленням isofix Група 1 × 16088475 80
Дитяче автокрісло KIDFIX із кріпленням isofix Група 2—3 × 16088477 80
Дитяче автокрісло KIDDY COMFORT PRO Група 1—2—3 16066047 80
Дитяче автокрісло KIDDY CRUISERFIX PRO Група 2—3 × 16070762 80
Комплект накладок на протитуманні фари 16098641 80
Набір протитуманних фар × 16105928 80
Сітка для перевезення собак × 16099308 80
Пасок безпеки для домашніх тварин, серія Protektor 16070759 80
Клітка для перевезення домашніх тварин 40 × 30 × 30 см, серія Protektor × 16070760 80
Клітка для перевезення домашніх тварин 60 × 42 × 42 см, серія Protektor 16070761 80
Комплект із 2 ланцюгів проти ковзання × *
Комплект із 2 протибуксувальних чохлів × *
Секретні болти для легкосплавних дисків для 17 мм болтів, плоскі × 16069224 80
Жилет безпеки × 9568 36
Аварійний трикутник × 9468 37
Захисний чохол для заднього сидіння 9648 A7
Додаткове дзеркало заднього виду для причепу 9453 13
Захисні плівки для вікон передніх дверей 16105491 80
Набір для розбивання скла та перерізування пасків безпеки 16102204 80

МУЛЬТИМЕДІА
Назва Артикул

Універсальна підставка Tetrax Xway 16085787 80
Підставка-тримач для екранів мультимедійних пристроїв 9473 Z1

ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ
Назва Артикул

Асортимент наклейок для ретушування пофарбування Stickerfix × *

ЗАХИСТ
Назва Артикул

Комплект захисних молдингів для передніх та задніх дверей, чорний х 16101132 80
Комплект із 2 прозорих захисних накладок на передній та задній бампер х 16111349 80
Комплект стильних передніх бризковиків × 16100925 80
Комплект стильних задніх бризковиків × 16100926 80
Килимок у багажник з ковроліну × 16098534 80
Пластиковий м’який лоток у багажник × 16098229 80
Лоток із відсіками для багажника × 16098379 80
Двобічній лоток у багажник × 16097339 80
Комплект прошивних передніх килимків з ковроліну × 16098519 80
Комплект прошивних килимків з ковроліну × 16098517 80
Комплект гумових формованих килимків × 16098530 80
Комплект термоформованих килимків Есо 16098527 80
Комплект термоформованих килимків × 16098526 80
Комплект велюрових килимків × 16098522 80
Комплект із 4 чохлів «Марс» для передніх сидінь CONFORT та задніх 
сидінь зі складними спинками × 16099531 80

Комплект із 4 чохлів «Марс» для передніх сидінь CONFORT × 16099532 80
Комплект із 4 чохлів «Венера» для передніх сидінь DYNAMIQUE та задніх 
сидінь зі складними спинками × 16099533 80

Прозорий захист порогу багажника × 16105352 80
Захисний чохол для закритого паркування з логотипом PEUGEOT × 9623 E7
Захисний чохол для заднього сидіння, серія Protektor 16070758 80
Захисний чохол для багажника, серія Protektor 16070757 80
Лоток для багажника, серія Protektor 16070762 80

КОМФОРТ
Назва Артикул

Комплект із 2 повітряних дефлекторів передніх дверей × 16104524 80
Комплект бічних сонцезахисних шторок × 16100409 80
Задня сонцезахисна шторка × 16100412 80
Центральний передній підлокітник 16096052 80
Освіжувач повітря знімний × 16076729 80
Попільничка з матованим алюмінієвим кільцем 8211 &9
Попільничка 8230 W9
Попільничка знімна 7589 05
Вішак для одягу з кріпленням на підголівник 16079377 80
Знімна лампа 16107471 80
Вкладки в багажник × 9414 EE
Сітка для багажника 7568 RJ/FT
Відділення для речей під полицею багажника × 16098380 80
Сонцезахисні плівки для вікон задніх дверей, задніх бічних стінок 
та дверей багажника 16105495 80

У цій таблиці ви можете знайти пропозиції щодо нашої гамми 
аксесуарів. За більш детальною інформацією просимо вас звертатися 
до пунктів продажу або на наш сайт www.peugeot.ua.АРТИКУЛИ

* Звертайтеся до вашого офіційного дилера.



Контакти дилера

www.peugeot.ua

Інформація та ілюстрації цього каталогу ґрунтуються на технічних характеристиках, наявних 
на момент його видання. У ньому представлено як серійне, так і виконане на замовлення облад-
нання. 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.


