
www.peugeot.com

Cachet concessionnaire

RECOMMANDE

Création : BD Network – Edition : Gutenberg On Line – Automobiles Peugeot RC Paris 
B 552 144 503 – Imprimé en U.E. – Réf.:MKCO041321 – Avril 2013. 

PEUGEOT 2008 PAPILDAPRĪKOJUMS



PEUGEOT ir radījis un atlasījis plašu, jūsu automašīnai ideāli pielāgotu 
papildaprīkojuma klāstu.

PEUGEOT oriģinālo papildaprīkojumu ir īpaši izstrādājuši un izgatavojuši mūsu 
dizaineri un inženieri, un tas kalpos jūsu PEUGEOT 2008 personības izpausmei.

Mūsu piedāvātais papildaprīkojums ir izstrādāts saskaņā ar stingriem kvalitātes 
un drošības kritērijiem, un PEUGEOT to saņem no labākajiem piegādātājiem.

Visu PEUGEOT papildaprīkojumu ir pārbaudījuši un apstiprinājuši mūsu inženieri, 
un tas ne vien atbilst visaugstākajiem standartiem, bet arī izturējis PEUGEOT 
uzticamības un izturības kritērijus. 

Atklājiet šajā katalogā PEUGEOT 2008 oriģinālo papildaprīkojumu un pielāgojiet 
to savai automašīnai.

Papildaprīkojums, kas marķēts ar šo simbolu,  ir sertificēts kā “PEUGEOT oriģinālais papildaprīkojums”.  
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APLIECINIET 
SAVU STILU
Stila ziņā Peugeot 2008 nav nekādu kompromisu, un tas aicina jūs izpaust savējo. Mirdzošie krāsotie 
vai lakotie Peugeot vieglmetāla diski jums sniedz daudzas personalizēšanas iespējas, turklāt tie ir 
pārbaudīti visstingrākajos drošības testos. Nemaz nerunājot par izsmalcinātajām skrūvju uzmavām 
un hromētajiem atpakaļskata spoguļiem, kas atklās jūsu krosovera dinamismu.

VIEGLMETĀLA 
DISKI

SKRŪVJU 
UZMAVAS

1

2

Hromēti atpakaļskata spoguļu korpusi1 17 collu Pyxis vieglmetāla diski2

15 collu Draco vieglmetāla 
disks

16 collu Cetus vieglmetāla 
disks

17 collu Pyxis vieglmetāla 
disks

Noir

Baltas

Virtuāli zilas

Mirdzošas
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VEIDOJIET
JAUNU TELPU
Runājot par komfortu un piemērotību lietošanā, tieši detaļas veido lielāko 
atšķirību. Materiālu kvalitātes un nevainojamas apdares apvienojumā mūsu 
piedāvātais papildaprīkojums ir paredzēts tieši jūsu PEUGEOT 2008. Vai tas būtu 
pakaramais pie galvas balsta vai stiklojuma formai ideāli piemērotie saulsargi, 
jebkurš priekšmets jums ļaus radīt pašiem savu vienreizējo salona telpu.

Pakaramais pie galvas balsta

Drošības jostas griezējs – stikla āmurītis / izņemams gaisa atsvaidzinātājs

Smēķētāja komplekts

1 Aizmugurējā stikla saulsargs

2 Sānu saulsargi

3 Izoterma modulis

4 Mājdzīvnieka drošības josta 

1
2

3

4
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1

2

Aizsargpārvalks lietošanai iekšējā stāvvietā1

Buferu aizsargapmales 2 Alumīnijam 
līdzīgi durvju sliekšņi

Nerūsējoša 
tērauda durvju sliekšņi

Izgaismoti 
durvju sliekšņi

Tumši hromēti 
durvju sliekšņi

UZDRĪKSTIETIES 
VAIRĀK
Aprīkojiet savu PEUGEOT 2008 nākamajam piedzīvojumam, bet pasargājiet arī tā estētisko 
veidolu. Tieši tam Peugeot jums piedāvā pārvalkus, kas paredzēti jūsu automašīnas virsbūves 
maksimālai aizsardzībai un tās ilgākai kalpošanai. Radiet papildu individualitātes pieskārienu, 
izmantojot mūsu durvju sliekšņu aizsargpārklājumu klāstu.



Nerūsējošā tērauda bagāžas 
nodalījuma aizsargpārklājums

1 Sānu moldingi3Dubļu sargi2

3

1

2

CĪNĪTĀJS 
AR ŠIKU
Precīza izmēra dubļu sargi pasargās jūsu PEUGEOT 2008 no netīrumiem, bet viņa cīnītāja garu stipriniet ar elegantu 
durvju un bagāžas nodalījuma aizsargpārklājumu. Vai jūs dodaties pārgalvīgā braucienā atklāt jaunus ceļus vai 
traucaties pilsētas džungļos, jūs vienmēr varat paļauties uz sava PEUGEOT 2008 izturību un jaudu.
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Bagāžas nodalījuma paklājs

Garais bagāžas nodalījuma virspaklājs 

SALONA
KOMFORTS
Jūsu PEUGEOT 2008 ir vairāk nekā vienkārša automašīna, to pat var uzskatīt par dzīvesvietu, jo tajā apvienots 
komforts un modularitāte. Jūsu automašīnas drošības spilveni ir saderīgi ar elegantajiem sēdekļu pārvalkiem, 
tādējādi jūs varat pasargāt tās salonu. 
Izvēlieties ekskluzīva stila precīzi pielāgotus grīdas paklājus: vai tas būtu 3D dizains, samta vai neplūksnoti 
tekstila paklāji, te atradīsies piedāvājums katrai gaumei. Nemaz nerunājot par bagāžas nodalījuma pārsegu, kas 
uzstādāms vienā mirklī un bez stiprinājumiem.

Samta virspaklājs Filca virspaklāji

Gumijas virspaklājs

Elastīgs bagāžas nodalījuma pārsegs 

2

1

1

Sēdekļu pārvalki

3

4

 Kājas balsts un alumīnija pedāļi1 Formas paklājs2 Pārnesumu sviras alumīnija rokturis3 4



Mīksta pārklājuma jumta bagāžnieks 

Šķērsie jumta reliņi

Bez instrumentiem demontējams piekabes 
āķis ar sakabes skrituli (RDSO)

Alumīnija velosipēda turētājs uz šķērsajiem 
jumta reliņiem

Īss cietais juma bagāžnieks

Slēpju turētāji uz šķērsajiem jumta reliņiem 

2

3

1

Velosipēda turētājs 
uz piekabes āķa

Juma reliņi Jumta bagāžnieks1 2 3

PILNĪGA 
BRĪVĪBA
Aprīkojiet savu PEUGEOT 2008 nākamajam piedzīvojumam, un dažās minūtēs pārvērtiet tā izskatu pilsētnieciskā, izmantojot 
šo ātri uzstādāmo papildaprīkojumu un to visu paveicot bez instrumentiem. Gan “City Crash Test” standartam atbilstošā 
velosipēda turētāja platforma, sakabes skritulis, gan nokomplektēti jumta reliņi – viss šis aprīkojums jums ļaus palielināt 
pārvadājamās kravas apmērus, pievienot automobilim piekabi vai vienkārši un pilnīgā drošībā paņemt līdzi visu savam 
vaļaspriekiem nepieciešamo. 
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Priekšējā 
palīgierīce 

novietošanai 
stāvvietā

Signalizācija

Režģis dzīvnieku nodalīšanai 

Bērnu sēdeklīšu klāsts Sniega ķēdes

Atstarojošās drošības vestes

Pretslīdes apvalki

Vieglmetāla diska pretzādzību skrūve

RAISIET SAVĀM
DOMĀM BRĪVĪBU 
Ar šo mūsdienīgo, drošo un iedvesmojošo PEUGEOT 2008 dodieties ceļā ar 
brīvām domām. 
Vienkāršojiet savu braucienu pilsētā ar priekšējās un aizmugurējās palīgierīces 
novietošanai stāvvietā palīdzību un, izmantojot daudzos ideāli pielāgotos 
piederumus, parūpējieties par saviem pasažieriem. Lai pārliecinoši izvairītos 
ar neparedzamiem šķēršļiem savā ceļā, varat uzticēties GPS ierīcei, divriteņu 
pretzādzību aprīkojumam un signalizācijai pret automobiļa atvēršanu.

1

2

Aizmugurējā 
palīgierīce 

novietošanai 
stāvvietā

3

18



Multimediju turētājs / ligzda

Videoreģistrators 

IESPĒJU  
PASAULE
PEUGEOT 2008 piedāvātās virtuālās izklaides salonā, atbalsts jūsu viedtālrunim 
vai arī iebūvētais CD atskaņotājs jums atklāj iespēju pasauli. Iepazīstieties ar plašo 
papildaprīkojuma klāstu, kas paredzēts gan maršruta vienkāršošanai, gan tam, lai 
rūpētos par pasažieriem un personalizētu automobiļa salona vidi.

Pārnēsājamā lasāmlampiņa

2

1

3

Tetrax Smart turētājs CD atskaņotājs 12V/230V + USB1 2 3
21




