
ACCESSOIRES 

NIEUWE PEUGEOT 2008



E E N  FA S C I N E R E N D E  S U V 

Je loopt niet graag in de pas. Stad en platteland, sport en comfort, 

je bent niet bang om tegenstellingen samen te brengen. De nieuwe 

SUV PEUGEOT 2008 breekt met de regels en is dus de ideale wagen 

voor jou. Ontdek nu onze accessoires om elke rit nog opwindender 

te maken. Ze werden ontworpen volgens de strengste normen, met 

voortdurende aandacht voor functionaliteit en esthetiek, en laten 

jouw passie pas echt tot haar recht komen.



I N H O U D S O P G AV E 

04 BESCHERM JE INTERIEUR

07 VERVOER MEER

08 VERHOOG JE COMFORT

11 MAAK JE SUV ELEKTRISCH

Om rit na rit je gemoedsrust te garanderen beantwoorden de originele 
accessoires van PEUGEOT aan de allerhoogste kwaliteitsnormen 
en werd hun betrouwbaarheid en duurzaamheid door onze teams 

gecontroleerd.

Ontdek het volledige assortiment van accessoires op www.peugeot.be

ORIGINELE 
ONDERDELEN
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V E R ZO R G  J E  I N T E R I E U R

Aan het stuur van jouw SUV PEUGEOT 2008 waag je je graag buiten 

de gebaande paden. Om het interieur van je wagen te beschermen 

kan je rekenen op een ruim assortiment van accessoires. 

1.  Mattenset voor- en achteraan in fluweel

2.  Mattenset voor- en achteraan in 3D-tapijt

3.  Mattenset voor- en achteraan in rubber

4.  Koffermat met bescherming van achterbumper

5. Set zetelhoezen
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Mat voor bagageruimte 
Bescherm je koffer om allerlei 

voorwerpen en producten te vervoeren. 
Hij past perfect bij de vorm van de 

vloer en zorgt door zijn zijdeachtige 
uitstraling voor een vleugje esthetiek en 

elegantie.
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Trekhaak met 
demonteerbare kogel  

zonder gereedschap 
Verhoog het laadvermogen  

en trek je aanhangwagen, boot  
of beroepsuitrusting in alle  

veiligheid … De kogel is eenvoudig  
in een paar seconden te monteren  

en te demonteren, zonder  
gereedschap en zonder moeite.
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R U I M E  E R VA R I N G

Neem alles mee wat je nodig hebt. Hiervoor kan je rekenen op de 

esthetische en functionele accessoires, die speciaal werden ontworpen 

om het transportvolume van uw SUV PEUGEOT 2008 te verhogen.

1. Eenvoudig afneembare trekhaak*

2. Fietsendrager op trekhaak*

3. Kofferbak

4. Overdwarse dakstangen

5. Dakkoffer, middellang (420 liter)

6. Skidrager op dakstangen
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*Niet beschikbaar voor de nieuwe SUV PEUGEOT e2008 
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B E S C H E R M  J E  S U V 

Je leeft intens. De accessoires van je nieuwe SUV PEUGEOT 2008 

beschermen zowel zijn buitenkant als zijn interieur efficiënt.  

Ze dragen bij tot je gemoedsrust en maken van elke reis een tijd  

van puur genieten.

1.  Set spatlappen achteraan

2. Set van 2 windschermen voor de deuren vooraan

3.  Parkeerbeschermhoes

4.  Hondenrek

5. Set van twee zonneschermen voor de zijruiten

6.  Zonnescherm voor de achterruit
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M A A K  J E  S U V  E L E K T R I S C H

Je leeft voor de toekomst en jouw nieuwe SUV PEUGEOT 

e2008 is uitgerust met een elektromotor. Ontdek de accessoires 

waarmee je zijn voordelen ten volle kunt benutten.  

1. & 2. Thuislader  
(afhankelijk van je elektrische installatie)

3. Tas voor herlaadkabel

4. Mattenset vooraan in naaldvilt e2008

5. Parkeersensoren 
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Thuislader  
Deze wandlader maakt het mogelijk 

om de batterijen van je elektrische 
wagen snel en veilig op te laden.  

Met zijn sobere design past hij overal.
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