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Karakter, onmiskenbare dynamische kwaliteiten, 
efficiënte motoren: de PEUGEOT 3008 & 5008 nodigen 
uit om de weg op te gaan. Voor een nog intensere 
ervaring bieden wij accessoires die elk moment aan 
boord nog intenser maken. Of ze nu gericht zijn op 
je comfort, multimedia, veiligheid, bescherming of 
vervoer, elk accessoire is speciaal ontwikkeld voor jouw 
Peugeot 3008 & 5008.

Voor zorgeloze reizen worden de originele PEUGEOT 
accessoires, die strikt voldoen aan de meest veeleisende 
kwaliteitsnormen, door onze teams gevalideerd op hun 
betrouwbaarheid en duurzaamheid.

ORIGINELE
ONDERDELEN
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COMFORT

Korte of lange afstanden, het maakt niet uit. 
Elke rit moet een gelegenheid zijn om ten 
volle van je wagen te genieten. Omdat je 
verwachtingen specifiek zijn, bieden wij 
accessoires aan die ontworpen zijn om je 
comfort te maximaliseren, te kiezen 
naargelang jouw wensen en behoeften.

1. Parkeerhulp voor/achter
2. Zijjaloezieën
3. Achterruit zonwering
4. Hanger aan hoofdsteun
5. Sigarettenaansteker
6. Module isotherme (21 liter)
7. Asbak met geborstelde aluminium ring
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STIJL - MULTIMEDIA

De PEUGEOT 3008 & 5008 nemen je mee 
naar een nieuw tijdperk van efficiëntie en 
technologie. Ontdek nu onze accessoires 
om de multimediatechnologieën optimaal 
te benutten en voorgoed jouw stijl te bepalen. 

1. 9’’ D-JIX DVD-speler (geleverd met 2 hoofdtelefoons)
2. Houder voor multimedia-apparaten
3. Chromen spiegelkappen
4. Universele smartphonehouder met TETRAX Xway® 
 magnetische clip
5. Bestuurdersrecorder met camera
 GARMIN® Dash Cam 46
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ELEKTRICITEIT EN VEILIGHEID

Het is niet nodig om een omweg te maken naar het tankstation. 
Met onze elektrische motoren kan je thuis, op kantoor of bij de terminal 
waar je parkeert, opladen. Met onze accessoires wordt het opladen 
geoptimaliseerd. En om met een gerust hart de weg op te gaan met je 
PEUGEOT 3008 HYBRID, hebben we een reeks accessoires die ontworpen zijn 
om je veiligheid te verhogen, ongeacht de omstandigheden waarin je rijdt. 

1. Gamma anti-slip wikkels
2. Reeks sneeuwkettingen met dwarsstangen
3. Tas voor oplaadkabel
4. Assortiment kinderzitjes
5. Thuislaadstation met laadkabel
6. Anti-inbraak alarm
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BESCHERMING

Om je Peugeot 3008 & 5008 effectief te 
beschermen, maak gebruik van onze 
beschermende accessoires. Parkeerhoes, 
spatlappen, mattenset of bekleding van 
de bank: alles is voorzien om je wagen 
proper te houden.

1. Beschermhoes voor overdekt parkeren
2. Spatlappen voor en achter
3. Hondengrille
4. Beschermhoes voor achterbank
5. Set fluwelen matten 3008
5. Set fluwelen matten 5008
7. 3D tapijt set
8. Set van rubber matten
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VERVOER

Je vervoerscapaciteit optimaliseren betekent je gemoedsrust 
waarborgen en nieuwe gebruiksmogelijkheden overwegen. 
Ontdek de accessoires waarmee je jouw kofferbak aan jouw 
behoeften kan aanpassen en het volume van je interieur optimaal 
kan benutten tijdens het vervoer van omvangrijke objecten.

1. Kofferbak
2. Kofferdeksel
3. Koffer tapijt
4. Koffernet
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VERVOER

Om je transportcapaciteit verder te vergroten, profiteer 
van onze dakdragers. Verschillende oplossingen worden 
je aangeboden, om fietsdrager, dakkoffer of skidrager aan 
te passen. En omdat jouw behoeften kunnen veranderen, 
bieden wij ook eenvoudige en praktische oplossingen voor 
het aankoppelen.

1. Skidrager op dakrails (6 paar)
2. Aluminium fietsdrager op dakrails (1 fiets met snelsluiting)
3. Dakrails op langsliggers
4. Fietsendrager op trekhaak (3 fietsen)
5. Trekhaak met verwijderbaar kogelgewricht zonder gereedschap
6. Zwanenhals trekhaak
7. Dakkoffer middenlengte (420l)
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Om het gamma Peugeot-accessoires te ontdekken :
log in op https://accessoires.peugeot.be/of www.peugeot.be

Productie en redactie :  
Altavia Paris, 10 rue Blanqui, Saint-Ouen, 93400 Frankrijk
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