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04  Be agile 
07  Be ready 
08  Be cool 
11  Be sure

    
De PEUGEOT 208 is uniek. 
Uniek omdat ze veelzijdig is. Sportief of elegant, 
agressief of geruststellend, hij is altijd zichzelf. 
Het is jouw beurt om de accessoires voor de 
PEUGEOT 208 & e-208 te kiezen die bij je passen. 
De accessoires waarmee je 100 % jezelf kunt zijn. 
Just be yourself.

Voor rustige reizen worden originele PEUGEOT- 
accesssoires, die strikt voldoen aan de meestveeleisende 
kwaliteitsnormen, door onze teams gevalideerd op hun 
betrouwbaarheid en duurzaamheid.

ORIGINELE
ONDERDELEN



B E  AGILE*
Wat je leuk vindt, is intelligentie, slimheid. 
Je haalt graag het maximale uit elke situatie. 
Voor jou hebben we essentiële accessoires 
gecreëerd om het potentieel van je 
PEUGEOT 208 te optimaliseren. 
En voor de PEUGEOT e-208 hebben we 
een reeks specifieke accessoires ontwikkeld. 

1. Kofferbakmat 
2. Kofferbak
3. Oplaadkabel
4. Dubbele opslagvloer
5. Tas voor oplaadkabel
6. Thuislaadstation
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* Wees slim.
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BE READY*
Jouw passie is erop uit trekken, reizen, vrijheid. Je kunt niet stil blijven zitten. 
Voor jou hebben we accessoires ontworpen die het transport gemakkelijker 
maken. Want de horizon is niet eindig, het is een grens die overschreden 
moet worden.

1. Dakdwarsdragers
2. Korte dakkoffer (330 liters)
3. Skidrager op dakdragers
4. Aan de trekhaak gemonteerde fietsendrager**
5. Trekhaak met afneembaar kogelgewricht zonder gereedschap**

* Wees klaar. ** Niet verkrijgbaar op e-208
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BE COOL*
Rij zorgeloos, ongeacht het traject. 
Stel je de weg voor als een moment 
van plezier. Omdat comfort voor jou 
belangrijk is, hebben we een reeks 
accessoires ontworpen die aan jouw 
behoeften voldoen.

1. Stel stoelhoezen 
2. Set van 2 zijchermen 
3. Set van 2 windgeleiders voor de voorportieren 
4. Tapijtset met naaldvilt voor en achter 
5. Tapijt voor en achter 3D-tapijt 
6. Set rubberen matten voor en achter»

* Wees ontspannen.
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BE SURE*
Het is niet moeilijk om zelfverzekerd te zijn. Soms heb 
je alleen de juiste wagen en de juiste accessoires nodig. 
Accessoires zoals die dat we hebben ontworpen voor 
je PEUGEOT 208. Waar je ook gaat, wat je ook doet, je 
kunt zeker zijn van jezelf.

1 2

3

5

4

1. Dwars hondenrek
2. Set beschermstrips voor bumpers
3. Kofferbakdorpelbeschermer
4. Set sneeuwkettingen
5.  Set spatlappen

* Heb vertrouwen.
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