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PEUGEOT PIESKĀRIENS

PEUGEOT paplašina dizaina robežas, izstrādājot un 
atlasot plašu papildu piederumu kolekciju, kas ir ideāli 
pielāgota jūsu automobilim.

Mūsu stilisti un inženieri arī ir apvienojuši savas 
zināšanas, lai izstrādātu PEUGEOT oriģinālos 
piederumus, kas nodrošina bezkompromisa estētiku un 
uzticamu drošību. Šie klāsta augšgalā esošie piederumi 
papildina ļoti dažādu mūsu labāko piegādātāju atlasīto 
aprīkojumu, lai bezgalīgi uzlabotu visas jūsu jaunā 
krosovera PEUGEOT 5008 detaļas.

Visi šie PEUGEOT oriģinālie piederumi atbilst 
visstingrākajiem standartiem,
to drošību un izturību ir apstiprinājušas mūsu uzticamās 
komandas, un tie jums ļauj pārliecinoši un brīvi izpaust 
savu stilu.
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A  I  Z  S  A  R  D  Z  Ī  B  A

PIEDZĪVOJUMAM

Piedāvājot plašu klāstu ar dažādu materiālu paklājiem, 
jaunais krosovers PEUGEOT 5008 kļūst aprīkots ar 

efektīviem piederumiem uzticamai aizsardzībai. 
Iepazīstieties arī ar daudzajām PEUGEOT ierīcēm, kas 
paredzētas jūsu automobiļa aizsardzībai gan iekšpusē, 

gan ārpusē. Optimāla aizsardzība un nodrošinājums, lai 
saglabātu tā sākotnējo spozmi.

1. Automobiļa pārvalks (lietošanai iekštelpās)
2. Priekšējie dubļusargi

3. Sēdekļu pārvalki
4. 3D paklāju komplekts

5. Filca paklāju komplekts
6. Velūra paklāju komplekts

7. Gumijas paklāju komplekts
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T  R  A  N  S  P  O  R  T  Ē  Š  A  N  A  S   R  I  S  I  N  Ā  J  U  M  I

JŪSU BRĪVĀ LAIKA PARTNERIS

Ar jumta bagāžnieku jūsu vēlmei aizbēgt no ikdienas 
vairs nav nekādu ierobežojumu. Jūsu jaunā krosovera 
PEUGEOT 5008 “City Crash Test”. Ideāli piemērots 
bagāžas transportēšanas apjoma palielināšanai, 
nodrošinot labāko stiprinājuma un drošības 
garantiju, tas ir uzstādāms bez instrumentu palīdzības 
un spēj noturēt līdz pat 80 kg. 
Slēpes, velosipēdi, bagāža – izvēlieties piederumus, kas 
jūs pavadīs visur. Realizējiet savas vēlmes un ceļošana 
kopā kļūst par īstenu izklaidi.

1. Garais jumta bagāžnieks (420 litri)
2. Pusgarais jumta bagāžnieks (420 litri)
3. Velosipēdu turētājs uz sakabes āķa (2 velosipēdi)
4. Jumta šķērstieņi uz gareniskajiem stieņiem
5. Slēpju turētāji uz jumta šķērstieņiem (6 slēpju pāriem)
6. Sakabes āķis ar lodbalstu, kas nomontējams bez instrumentu palīdzības (RDSO)
7. Gulbja kakla izliekuma sakabes āķis (CDC)
8. Velosipēdu turētājs uz jumta šķērstieņiem
9. Bagāžas nodalījuma paklājs
10. Bagāžas nodalījuma tīkls
11. Pasažieru – kravas automašīnas transformācijas komplekts
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K  O  M  F  O  R  T  S

JŪSU VAJADZĪBĀM 
ATBILSTOŠS KOMFORTS

Lai brauktu pa ceļiem netraucēti, aprīkojiet savu jauno 
krosoveru PEUGEOT 5008 ar aizmugurējā loga un pasažieru 

logu saules aizsargiem. Būdami viegli uzstādāmi, diskrēti 
un bez piesūcekņiem, lai vairs nebaidītos par to atstātajiem 

nospiedumiem, tie nevainojami iekļaujas automašīnas interjera 
stilā. Iepazīstieties ar visiem atjautīgajiem PEUGEOT salona 

piederumiem, kas pielāgoti jūsu un jūsu pasažieru vajadzībām.

No atsevišķiem nodalījumiem līdz savienojamībai, balstoties uz 
ergonomiju, nekas nav aizmirsts jūsu komfortam automašīnā.

1. Aukstuma kaste (20 litri)
2. Iebūvētā gaisa atsvaidzinātāja uzpildes patrona

3. LED lampa lasīšanai
4. Pelnutrauks ar matēta alumīnija gredzenu

5. Drēbju pakaramais uz galvas balsta
6. Aizmugures loga aizvirtnis

7. Vēja un lietus durvju loga aizsargs
8. Sānu logu saules aizsargi 2. un 3. rindā
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D  R  O  Š  Ī  B  A

OPTIMĀLA DROŠĪBA

Jaunais krosovers PEUGEOT 5008 rūpējas arī par jūsu 
mieru. Aprīkojot to ar pretielaušanās signalizāciju, izdariet 
optimālas aizsardzības izvēli. Tā aktivizējas automātiski, 
aizslēdzot automašīnu. Jūs varat arī izvēlēties no 
daudzām citām iekārtām, kas paredzētas jūsu drošībai 
uz ceļa un automobilī kā maziem, tā lieliem un pat jūsu 
mājdzīvniekiem.

1. Signalizācija un palīgsistēmas automašīnas novietošanai stāvvietā
2. Alumīnija disku pretnozagšanas komplekts
3.Sniega ķēžu komplekts
4. Drošības jostas pārgriešanas nazis – āmurītis loga izsišanai ar PEUGEOT logotipu 
(lietojami avārijas gadījumā)
5. Pretslīdes apvalku komplekts (ziemas apztākļiem)
6. Bagāžas un dzīvnieku salona aizsargrežģis
7. Bērnu sēdeklis
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S  T  I  L  S
ELEGANCE JŪSU TĒLAM

Pievienojiet stila papildinošus akcentus, lai izceltu jūsu
jaunā krosovera PEUGEOT 5008 individuālo dizainu. 
Alumīnija pedāļi vai hromētie atpakaļskata spoguļu 
korpusi izspēlē dinamikas un sportiskuma kārti ļoti 
elegantā veidā. Gan salonā, gan ārpusē izvēlieties 

no vairākām iespējām, kas jums tiek piedāvātas, 
lai padarītu izteiksmīgāku jūsu jaunā krosovera 
PEUGEOT 5008 stilu, vēl izteiktākam izskatam 

un personībai.

1. Dimanta efekta disku centri ar matēti SARKANU IETVARU vieglmetāla diskiem
2. MELNI disku centri vieglmetāla diskiem

3. PELĒKI ANTHRA disku centri vieglmetāla diskiem
4. BALTI BANQUISE disku centri vieglmetāla diskiem

5. Hromēti atpakaļskata spoguļu korpusi
6. Alumīnija uzlikas kājas balstam un pedāļiem

1 2

3 4
4 vieglmetāla disku komplekts

17” CHICAGO
4 vieglmetāla disku komplekts

18” DETROIT
4 vieglmetāla disku komplekts

19” NEW YORK
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M  U  L  T  I  V  I  D  E

IEBŪVĒTĀ ATJAUTĪBA

Pateicoties universālajam atbalstam ar magnēta 
klipsi “Tetrax Smart”, jūsu viedtālrunis viegli nofiksējas 
rokas stiepiena attālumā uz ventilācijas lūkas režģa. 
Optimālai savienojamībai aprīkojiet savu jauno krosoveru 
PEUGEOT 5008 ar jaunākajām tehnoloģijām.
Vairāk nekā vienam braucienam – jaunais krosovers 
PEUGEOT 5008 jūs aicina vienkārši ceļā
uz nākotni. Jūs sagaida pilnīgi jauna 
autovadīšanas pieredze.

1. Braukšanas reģistrators ar kameru “Garmin Dash Cam 35”
2. Multivides ierīču atbalsts
3. Universāls atbalsts ar magnēta klipsi “Tetrax Smart” un PEUGEOT logotipu
4. 230 voltu kontaktligzda + USB Carwatt
5. DVD 7’’ D-JIX atskaņotājs (piegādāts ar 2 austiņām)
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