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12   TRANSPORTĒŠANA

Apvienojot spēcīgu raksturu, neapstrīdamas 

dinamiskās īpašības un efektīvus dzinējus: 

PEUGEOT 3008 un 5008 ir kā aicinājums doties 

ceļā. Lai uzlabotu jūsu pieredzi, mēs piedāvājam 

piederumus, kas katru brauciena mirkli padarīs 

vēl intensīvāku. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par 

jūsu komfortu, multividi, drošību, aizsardzību vai 

transportēšanas iespējām, katrs piederums ir radīts 

tieši jūsu Peugeot 3008 un 5008.
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KOMFORTS

Katram braucienam, tuvam vai tālam, būtu 
jāsniedz iespēja maksimāli izbaudīt jūsu 
automobili. Tā kā jūsu vēlmes ir unikālas, 
mēs piedāvājam piederumus, kas radīti, lai 
optimizētu jūsu ērtības. Vienkārši izvēlieties 
sev piemērotāko atkarībā no vēlmēm un 
vajadzībām.

1.Aizmugurējo sānu logu aizsargžalūzijas

2. Drēbju pakaramais aiz galvas balsta

3. Cigarešu piesmēķētājs

4. Aizmugurējā loga aizsargžalūzijas

5. Elektriskā dzesēšanas kaste (21 litrs)

6. Pelnutrauks ar matēta alumīnija gredzenu

7. Palīgsistēma automobiļa novietošanai stāvvietā / 

priekšējie un aizmugures sensori
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STILS –  MULTIMEDIJI

PEUGEOT 3008 un 5008 jūs ievedīs jaunā 
efektivitātes un tehnoloģiju ērā. Izpētiet mūsu 
piederumus, lai novērtētu visu, ko var piedāvāt 
multimediju tehnoloģijas. Tad miksējiet un 
saskaņojiet tos, izveidojot savu īpašo stilu.

1. Hromēti atpakaļskata spoguļu korpusu paneļi

2. Universāls viedtālruņa turētājs ar TETRAX Xway® 

magnētisko fiksatoru

3. 9» D-JIX DVD atskaņotājs (ar 2 austiņu pāriem)

4. Multimediju ierīces turētājs

5. GARMIN® Dash Cam 46 videoreģistrators
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ELEK TROUZL ĀDE UN DROŠĪBA

Laiki, kad jums noteikti bija jābrauc uz uzpildes staciju, ir pagājuši. Mūsu 
automobiļus ar elektriskiem motoriem jūs varat uzlādēt mājās, birojā vai 
jūsu autostāvvietā. Turklāt mūsu piederumi uzlādes procesu optimizē 
vēl vairāk. Lai jūs varētu doties ceļā bez raizēm, mēs esam izstrādājuši 
virkni piederumu, kas domāti, lai jūs būtu vēl lielākā drošībā neatkarīgi no 
apkārtējiem apstākļiem.

1. Mājas uzlādes stacija ar uzlādes kabeli

2. Lādēšanas kabeļa soma

3. Bērnu sēdekļu klāsts

4. Pretslīdes apvalku klāsts

5. Sniega ķēdes ar atsaitēm

6. Auto signalizācija
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AIZSARDZĪBA

Lai jūsu Peugeot 3008 un 5008 saglabātu 
nevainojamu stāvokli, izmantojiet aizsardzībai 
domāto piederumu sniegtās priekšrocības. 
No glabāšanas pārklājiem līdz dubļusargiem, 
grīdas paklāju komplektiem un sēdekļu 
pārvalkiem – mums ir viss nepieciešamais , lai 
automobilis vienmēr izskatītos kā jauns.

1. Priekšējie un aizmugurējie dubļusargi

2. Pārvalks automašīnas glabāšanai iekštelpās

3. Suņu aizsargrežģis

4. Salona paklājiņi

5. 5008 velūra salona paklājiņi

6. 3008 velūra salona paklājiņi 

7. Gumijas paklājiņi

8. Ieklājs aizmugurējā sēdekļa aizsardzībai
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TR ANSP ORTĒŠANA

Optimizēta transportēšanas kapacitāte nozīmē garantētu sirdsmieru un 
paver jaunu praktisko iespēju pasauli. Izpētiet piederumus, kas ļaus jums 
pielāgot bagāžnieku, kā jums tīk, un maksimāli izmantot salona telpu 
lielgabarīta priekšmetu pārvadāšanai.

1. Gumijots bagāžas nodalījuma paklājs

2. Ieklājs netīru priekšmetu pārvadāšanai

3. Bagāžas tīkls

4. Bagāžas nodalījuma paklājs
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TR ANSP ORTĒŠANA

Lai iegūtu vēl lielāku transportēšanas kapacitāti, izmantojiet mūsu jumta 
stieņus. Jūsu rīcībā ir vairāki risinājumi, kas ļauj uzstādīt jumta velosipēda 
turētāju, jumta kasti vai slēpju turētāju. Turklāt, tā kā jūsu vajadzības var 
mainīties, mēs piedāvājam vienkāršu un ērtu vilkšanas risinājumu klāstu.

1. Vidējā garuma jumta kaste (420 l)

2. Velosipēdu turētājs uz sakabes āķa (3 velosipēdiem)

3. Velosipēda alumīnija turētājs uz jumta stieņiem (1 velosipēdam ar ātrās 

stiprināšanas sistēmu)

4. Slēpju turētājs uz jumta stieņiem (6 pāriem)

5. Nolokāmais piekabes āķis – noņemams bez instrumentiem

6. Bagāžas šķērsstieņi uz jumta reliņiem

7. Piekabes āķis
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