АКСЕСУАРИ ДО НОВОГО PEUGEOT 308 SW

АВТОМОБІЛЬНІ ДИСКИ*
і стиль
ІНТЕР’ЄР ТА ЕКСТЕР’ЄР

Скористайтеся широким вибором
легкосплавних дисків та надайте своєму
автомобілю власного стилю.

Дві переваги накладок на пороги: естетичний вигляд і надійний захист.
Персоналізуйте свій новий Peugeot 308 SW до найменших деталей.
Легкосплавний диск
«ЧОРНИЙ САПФІР» 18’’
(SAPHIR NOIR)
Легкосплавний диск
«САПФІР» 18’’
(SAPHIR)

Легкосплавний диск
«СМАРАГД» 17’’
(EMERAUDE)

Легкосплавний
диск «КВАРЦ» 16’’
(QUARTZ)

Легкосплавний
диск «ГРАНАТ» 16’’
(GRENAT)
Накладки на пороги PEUGEOT із зворотним підсвічуванням

Накладки на пороги із нержавкої сталі

Накладки на пороги «Темний хром»

Накладки на пороги алюмінієві

Легкосплавний
диск «ТОПАЗ» 16’’
(TOPAZE)
Легкосплавний
диск «АГАТ» 15’’
(AGATE)

Легкосплавний диск
«РУБІН» 17’’
(RUBIS)

Захисний ковпак
15’’ або 16’’

* Диски продаються поштучно, без гвинтів та декоративних заглушок.

Автомобілі, представлені у цій брошурі, пропонуються з опціями.
Автомобіль, зображений на обкладинці, оснащений 18-дюймовими легкосплавними дисками «Чорний сапфір», чорними бічними молдингами та рейлінгами із кріпленням для
перевезення лиж.

ЗАХИСТ

Станьте на заваді щоденному бруду — попіклуйтеся про свій новий Peugeot 308 SW завдяки продуманим аксесуарам,
які можуть ефективно захистити корпус автомобіля.

Захисний чохол для автомобіля

Прозора захисна накладка на поріг багажника

Чорні бічні молдинги

Захисна накладка на поріг багажника із нержавкої сталі

Передні бризковики

Хромовані бічні молдинги

Задні бризковики

Захисні стрічки для бампера

ЗАХИСТ

Чохли для сидінь Venus

Чохли для сидінь Mars

Велюровий килимок

Ворсовий килимок

Гумовий килимок формований

Велюровий килимок

Ворсовий килимок формований

Сітка для багажного відділення

Термоформований піддон для багажного відділення

КОМФОРТ

Комфорт проявляється в деталях. Обладнайте свій новий Peugeot 308 SW цими зручними та корисними аксесуарами,
і ваші подорожі стануть набагато комфортнішими.

Бічні сонцезахисні шторки

Підставка-тримач для мультимедійних пристроїв
і 7-дюймовий планшет з навушниками

Попільничка з матованим алюмінієвим кільцем

Дизельний опалювач двигуна і пасажирського салону WEBASTO

Освіжувач повітря

Сонцезахисна шторка заднього скла

Захисні та сонцезахисні плівки для вікон

Дефлектори вікон дверей

РІШЕННЯ З
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Отримуйте максимальну користь від дозвілля завдяки новому автомобілю SW 308. Відтепер ви можете взяти із собою усе:
велосипеди, лижі, інший багаж. А після повернення з відпочинку ваш автомобіль знову повернеться до міського стилю.

Фаркоп, що демонтується
без інструментів, або фаркоп
із С-подібним шарніром

Велобагажник на кріпленнях
(кронштейн)

Алюмінієвий велобагажник на дах (на 1 велосипед)

Поперечні рейлінги на
поздовжних дугах

Класичні поперечні
рейлінги

Сітка у багажник

Короткий багажник на дах
на 330 л

Кріплення для лиж

Вкладки у багажник із
телескопічними перекладинами

Велобагажник на кріпленнях

БЕЗПЕКА

Захистіть свій новий Peugeot 308 SW від непередбачуваних ситуацій та дорожніх ризиків. Подбайте про більшу безпеку своїх пасажирів.
Ці аксесуари було протестовано і схвалено, тож ви зможете кермувати з відчуттям повної безпеки.

Romer DUO + кріплення Isofix, група 1

Romer Kidfix + кріплення Isofix, група 2, 3

Задні датчики системи допомоги
при паркуванні

Система охоронної
сигналізації

Передні датчики системи допомоги
при паркуванні

Romer BABY-SAFE + кріплення Isofix, група 0+

Kiddy Cruiserfix Pro, група 2, 3

БЕЗПЕКА

Ніж для паска безпеки

Аксесуари безпеки

Набір протитуманних фар

Ланцюги проти ковзання

Протибуксирувальні чохли

Секретні колісні болти

Клітка для перевезення домашніх тварин

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

