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Jaunais PEUGEOT 208 ir unikāls. Tas ir unikāls, 
tāpēc ka tas ir daudzpusīgs. Būdams sportisks vai 
elegants, agresīvs vai pārliecinošs, tas vienmēr 
ir uzticīgs sev. Tagad ir jūsu kārta izvēlēties 
papildpiederumus jaunajam PEUGEOT 208, kas ir 
jums piemēroti. Papildpiederumi, kas jums ļauj par 
100 % būt jums pašam. Vienkārši esiet jūs pats.

Oriģinālās detaļas

Bezrūpīgai dzinēja darbībai PEUGEOT oriģinālie papildpiederumi precīzi atbilst visstingrākajiem 
kvalitātes standartiem, un to uzticamību un izturību apstiprinājušas mūsu komandas.



ES IE T VEIKLS
Jums patīk, ka viss ir atjautīgi un gudri. Jums 
patīk gūt maksimumu no katras situācijas. 
Esam jums radījuši būtiskus papildpiederumus, 
lai nodrošinātu, ka jūsu jaunais PEUGEOT 208 
piepilda savu potenciālu. Un PEUGEOT e-208 
modelim esam izstrādājuši īpašu papildpiederumu 
klāstu.

1. Uzlādes kabeļa maiss
2. Mājas uzlādes stacija
3. Bagāžas nodalījuma paliktnis
4. Uzlādes kabelis
5. Dubultā glabāšanas grīda
6. Bagāžas nodalījuma paklājs
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ESIET GATAVS
Jūsu aizraušanās ir tikt no tā visa prom, ceļot un brīvība. Jūs vienmēr esat ceļa 
jūtīs. Esam jums radījuši papildpiederumus, kas pārvadāšanu padara vieglāku. 
Jo horizonts nav tikai galējā robeža, bet gan robeža, ko šķērsot.

1. Bez instrumentiem noņemams sakabes stienis**
2. Velosipēda turētājs uz sakabes āķa**
3. Šķērseniskie jumta stieņi
4. Īsā jumta kaste (330 litri)
5. Slēpju turētājs uz jumta stieņiem

** Nav pieejami e-208 modelim..
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ESIET FORŠS
Jūtieties atbrīvoti neatkarīgi no brauciena. Padariet 
katru braucienu par patīkamu pieredzi. Tā kā 
uzskatāt komfortu par tiesībām, esam izstrādājuši 
papildpiederumu komplektu, kas atbildīs jūsu 
gaidām.

1. Priekšējo un aizmugurējo plušķaina auduma grīdas paklāju komplekts
2. Priekšējo un aizmugurējo 3D auduma grīdas paklāju komplekts
3. Priekšējo un aizmugurējo gumijas grīdas paklāju komplekts
4. Sēdekļu aizsargpārklāju komplekts
5. 2 priekšējo vēja deflektoru komplekts
6. 2 sānu logu sauljumu komplekts
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ESIET PĀRLIECINĀTS
Nav grūti iegūt pārliecību. Dažreiz jums nepieciešama tikai pareizā 
automašīna un pareizie papildpiederumi. Tādi papildpiederumi, kādus 
esam izstrādājuši jūsu jaunajam PEUGEOT 208. Lai kurp jūs dotos, lai 
ko jūs darītu, jūs varat būt pārliecināts par sevi.
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1. Priekšautu komplekts
2. Bagāžas nodalījuma sliekšņa aizsargs
3. Šķērseniskais suņu norobežošanas tīkls
4. Buferu aizsarglokšņu komplekts
5. Sniega ķēžu komplekts


