308
AKSESUĀRI

VĒL IEVĒROJAMĀKS
Oriģinālo PEUGEOT aksesuāru klāsts ir veidots tā, lai
jūs varētu vēl vairāk personalizēt savu PEUGEOT 308,
ne tikai atkarībā no tā lietošanas veida, bet arī pēc
jūsu vēlmēm un vajadzībām ikdienā. Bezkompromisa
kvalitātes standarti un estētisks izskats atbilstoši
zīmola dizainam nepārtraukti attīstās. Un galvenais
visā ražošanas procesa pamatā ir drošība. Šos
augstākā līmeņa aksesuārus papildina plašs, rūpīgi
izvēlēta aprīkojuma klāsts, lai uzlabotu visas jūsu
jaunā PEUGEOT 308 / 308 SW / 308 GTi nianses.
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Aizsargājiet savu automašīnu
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Uzlabojiet savu drošību
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Ņemiet līdzi to, ko vēlaties
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Palieliniet savas iespējas

Bezrūpīgai braukšanai PEUGEOT oriģinālie aksesuāri visos
aspektos atbilst visstingrākajiem kvalitātes standartiem, un mūsu
inženieru komandas apstiprinājušas to uzticamību un izturību.

AIZSARGĀJIET SAVU
AUTOMAŠĪNU
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Pārvadājiet pasažierus un priekšmetus pilnīgi
mierīgi, pateicoties mūsu iekšējiem un ārējiem
aksesuāriem. Lai arī tie ir eleganti un izturīgi,
tie aizsargās jūsu PEUGEOT 308 salona apdari.
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1. Metāla starpsiena
2. Virsbūves pārvalks
3. Sēdekļu pārvalki
4. Priekšējie dubļu sargi
5. Gumijas paklāji
6. Formēti paklāji
7. Velūra paklāji

2
4

3

4

5

1

2

7
3

4

UZLABOJIET SAVU DROŠĪBU
PEUGEOT piedāvā jums plašu aksesuāru un palīgierīču klāstu, kas vēl
vairāk uzlabos jūsu un jūsu pasažieru labsajūtu. Dažas lietas šķitīs pat
pašsaprotamas, citas – patīkams pārsteigums... Lai jums lielisks un mierīgs
ceļojums!
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1. Saules aizsargi
2. Aizmugurējā loga žalūzija
3. Priekšējie distances sensori
4. Pretzādzības signalizācija
5. Drošības jostas aizsargs
6. Bērnu sēdeklīši
7. Sānu logu žalūzijas
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ŅEMIET LĪDZI TO, KO
VĒLATIES
Jūs nespēsiet noticēt, cik plašu aksesuāru
klāstu PEUGEOT ir izstrādājis izmantošanai
jūsu PEUGEOT 308! Tie visi ir izturīgi, viegli
uzstādāmi un City Crash Test apstiprināti. Jūs
droši varat ņemt līdzi velosipēdus, slēpes un
daudzus citus priekšmetus – visu, kas vien
jums ir vajadzīgs.
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1. Jumta stieņi
2. Jumta velosipēdu turētājs
3. Jumta kaste
4. Slēpju turētājs
5. Velosipēdu turētājs uz platformas
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PALIELINIET SAVAS
IESPĒJAS
Palieliniet automašīnas iespējas, izmantojot
īpašos PEUGEOT 308 aksesuārus! Radiet
jaunas idejas saviem ceļojumiem, izmantojot
šos viegli uzstādāmos un praktiski lietojamos
aksesuārus, kam garantēts ilgs kalpošanas
laiks un drošība.
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1. Sakabes āķis ar lodveida šarnīru – noņemams bez instrumentiem
2. Uzlādes stacija ar uzlādes kabeli
3. Bagāžas nodalījuma paliktnis
4. Bagāžas nodalījuma tīkls
5. Bagāžas nodalījuma paklājs
6. Uzlādes kabeļa soma
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