
ACCESSOIRES 

NIEUWE PEUGEOT 208



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

 4 BE AGILE

 7 BE READY

 8 BE COOL

 11 BE SURE

ORIGINELE 
ONDERDELEN

A CC E S S O I R E S

De nieuwe PEUGEOT 208 is uniek.  

Uniek vanwege zijn talloze persoonlijkheden. Sportief of elegant, 

agressief of geruststellend... Hij blijft steeds zichzelf.

En daarom biedt de nieuwe PEUGEOT 208 u accessoires aan op 

maat van uw persoonlijkheid. Zo kunt u op uw beurt steeds uzelf 

blijven. Just be yourself.

Om rit na rit uw sereniteit te verzekeren, beantwoorden de originele accessoires van 
PEUGEOT aan de allerhoogste kwaliteitsnormen en werd hun betrouwbaarheid en 
duurzaamheid door onze teams gecontroleerd.

Meer informatie over het gamma accessoires van PEUGEOT vindt u op www.peugeot.be
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Thuislader 
Deze wandlader maakt  

het mogelijk om de batterijen  
van uw elektrische wagen snel  

en veilig op te laden. 
Met zijn sobere design  

vindt hij overal een plaats.
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B E  A G I L E

U houdt van intelligentie, van handige functies. U haalt graag 

het beste uit elke situatie. Daarom hebben we speciaal voor u 

onmisbare accessoires ontworpen, waarmee u het potentieel 

van uw nieuwe PEUGEOT 208 kunt maximaliseren. Ook voor de 

PEUGEOT e-208 hebben we specifieke accessoires ontwikkeld.

1. Tas voor herlaadkabel

2. Thuislader

3. Kofferbak

4. Herlaadkabel

5. Dubbele vloer met opbergvak

6. Koffermat
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B E  R E A DY

Uitstappen, reizen, vrijheid. Dat is uw passie. U blijft nooit 

lang op een plaats. Speciaal voor u hebben we een aantal 

transportaccessoires ontworpen. Omdat de horizon geen einde 

is, maar een grens om te overschrijden.

1. Trekhaak met gereedschapsloos demonteerbare kogel*

2. Fietsdrager op trekhaak*

3. Overdwarse dakstangen

4. Korte dakkoffer (330 liter)

5. Skidrager op dakstangen

Dakkoffer 
U wilt steeds meer vervoeren? 
Opteer dan voor een van onze 

dakkoffers. De betrouwbare en sterke 
koffers (gehomologeerd door TÜV 

Rheinland) bieden een doeltreffende 
diefstalbeveiliging. Ze tonen zich 

bovendien gebruiksvriendelijk en sluiten 
perfect aan op de lijn van de auto 

dankzij hun aerodynamische design dat 
het brandstofverbruik beperkt.
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* Niet beschikbaar op de e-208.
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B E  CO O L

Kies voor sereniteit, ongeacht de rit. Beschouw de weg als een 

moment van genot. Comfort is immers een recht. Daarom 

ontwikkelden we een reeks accessoires die aan uw verwachtingen 

beantwoorden.

1. Mattenset voor- en achteraan in naaldvilt

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

3. Mattenset voor- en achteraan in rubber

4. Set zetelhoezen vooraan

5. Set van twee windgeleiders voor de deuren vooraan

6. Set van twee zonneschermen voor de zijruiten
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B E  S U R E

Een gerust gemoed ligt soms binnen handbereik.  

U dient enkel de juiste auto en accessoires te kiezen.  

Zoals de nieuwe PEUGEOT 208 en de bijbehorende accessoires. 

Waar u ook gaat en wat u ook doet, u bent altijd zeker  

van een optimale bescherming.

1. Set spatlappen

2. Kofferdrempelbeschermer

3. Dwarsgeplaatst hondenrek

4. Set beschermstroken voor de bumper

5. Set sneeuwkettingen

Kofferdrempelbeschermer 
De kofferdrempel wordt vaak 
blootgesteld aan wrijvingen.

Deze op maat ontworpen bescherming 
laat zich eenvoudig plaatsen en biedt 
een doeltreffende bescherming tegen 

blutsen, krassen en groeven.
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www.peugeot.be

BEVEELT AAN


