2008
ACCESSOIRES
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EXALTING*
Je houdt het graag spannend. Stad of Platteland,
sportiviteit of comfort, je bent niet bang om
tegenpolen te mixen.De PEUGEOT 2008 is gemaakt
voor jou. En om elke trip nog spannender te
maken, ontdek nu onze accessoires.Ontworpen
volgens de hoogste normen, met een permanente
zorg voor efficiëntie en esthetiek, zullen ze je
in staat stellen jouw passies na te jagen.
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Bescherm je interieur

07

Vervoer meer

08

Verhoog je comfort
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Je elektrische PEUGEOT

*Een opwindende PEUGEOT.

ORIGINELE
ONDERDELEN

Voor serene reizen worden originele PEUGEOT-accessoires,
die strikt voldoen aan de meest veeleisende kwaliteitsnormen,
door onze teams gevalideerd op hun betrouwbaarheid en
duurzaamheid.
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ZORG VOOR JE INTERIEUR
Aan het stuur van je PEUGEOT 2008 waag je je graag buiten de gebaande
paden. Om het interieur van je wagen te beschermen, kun je rekenen op een
ruim aanbod accessoires.

3

5

1. Fluwelen mattenset voor en achter
2. Tapijt voor en achter 3D-tapijset in velours
3. Rubberen mattenset voor en achter
4. Kofferbakmat met achterbumperbescherming
5. Stoelhoezenset
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EXTENDED EXPERIENCE*
Je neemt alles mee wat je nodig hebt.
Hiervoor kun je rekenen op de accessoires,
esthetisch en functioneel, die speciaal zijn
ontworpen om het transportvolume van uw
PEUGEOT 2008 SUV te vergroten.
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1. Dakdwarsdragers
2. Middelgrote dakkoffer (420 liter)
3. Skidrager op dakdragers
4. Trekhaak met kogelgewricht verwijderbaar zonder gereedschap **
5. Fietsendrager op trekhaak **
6. Kofferbak

* Uitgebreide ervaring
** Niet verkrijgbaar voor de PEUGEOT e-2008
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BESCHERM JOUW PEUGEOT
Je leeft intens. De accessoires van je
PEUGEOT 2008 beschermen efficiënt
5

je exterieur en interieur. Ze dragen bij aan
jouw sereniteit om van elk traject een puur
moment van plezier te maken.
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1. Parkeerbeschermhoes
2. Set van 2 luchtgeleiders voor de voorportieren
3. Set spatlappen achter
4. Hondenrek
5. Set van 2 zijschermen
6. Achterruitgordijn
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JE ELEKTRISCHE PEUGEOT
Je leeft gericht op de toekomst en je PEUGEOT
e-2008 is uitgerust met een elektromotor.
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1. & 3. Thuislaadstation
(afhankelijk van uw elektrische installatie)
2. Parkeerhulp achter
4. Tas voor oplaadkabel
5. Set voormatten in naaldvilt tapijt e-2008
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