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04  Chroń wnętrze 
06  Przewieź więcej 
09  Zyskaj spokój 
10  Zasil energią

EKSCYTUJĄCY SUV

Lubisz, gdy coś Cię napędza. Miasto i wieś, sportowo 
i wygodnie – nie boisz się mieszać przeciwieństw. 
Przełamujący schematy SUV PEUGEOT 2008 jest 
stworzony dla Ciebie. Poznaj nasze akcesoria, dzięki 
którym każda podróż będzie jeszcze bardziej ekscytująca. 
Zaprojektowane z najwyższą dbałością o funkcjonalność 
i estetykę, pozwolą Ci realizować Twoje pasje. 

Akcesoria PEUGEOT zapewniają bezproblemową podróż, są w pełni zgodne 
z najsurowszymi normami jakości oraz sprawdzone przez naszych specjalistów 
pod względem niezawodności i trwałości.
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CHROŃ WNĘTRZE

Lubisz zjeżdżać z utartych szlaków swoim SUV-em PEUGEOT 2008. 
Jeśli chodzi o ochronę jego wnętrza, możesz polegać na akcesoriach 
z naszej oferty.
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1. Dywaniki przednie i tylne welurowe
2.  Dywaniki przednie i tylne 3D z wykładziny
3. Dywaniki przednie i tylne gumowe
4. Wykładzina bagażnika z ochraniaczem tylnego zderzaka
5. Pokrowce na fotele
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* Niedostępne dla nowego SUV PEUGEOT e2008. 

PRZEWIEŹ WIĘCEJ

Chciałbyś zabrać ze sobą wszystko, czego 
potrzebujesz. Wykorzystaj do tego estetyczne 
i funkcjonalne akcesoria, zaprojektowane w celu 
zwiększenia możliwości transportowych SUV-a 
PEUGEOT 2008.

1. Belki dachowe poprzeczne
2. Kufer dachowy średni (420 litrów)
3.  Uchwyt do przewozu nart montowany 

na belkach dachowych
4. Hak holowniczy demontowany bez użycia narzędzi*
5.  Uchwyt do przewozu rowerów montowany 

na haku holowniczym*
6. Wykładzina bagażnika z tworzywa sztucznego

1

2

43



7

5 6



32

1



9

ZYSKAJ SPOKÓJ

Żyjesz intensywnie, potrzebujesz więc akcesoriów, 
które skutecznie ochronią nadwozie i wnętrze nowego 
SUV PEUGEOT 2008. Sprawią one, że zyskasz spokój ducha, 
a pozdróże będą chwilami czystej przyjemności.
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1.  Pokrowiec na samochód 
2. Owiewki szyb drzwi przednich
3.  Komplet tylnych osłon przeciwbłotnych
4.  Krata odgradzająca dla psa
5. Zasłony przeciwsłoneczne boczne
6.  Zasłona przeciwsłoneczna tylna
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ZASIL ENERGIĄ

Żyjesz myśląc o przyszłości, więc Twój nowy 
SUV PEUGEOT e2008 jest napędzany silnikiem 
elektrycznym. Poznaj akcesoria, które pozwolą 
Ci w pełni wykorzystać jego zalety. 
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1.  i 3. Domowa stacja ładowania wall box 
(w ofercie kilka rodzajów do różnych parametrów 
instalacji elektrycznej) 

2. System wspomagania parkowania tyłem 
4. Torba na przewód do ładowania
5.  Dywaniki przednie i tylne z wykładziny igłowanej 

e2008
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SKONFIGURUJ

ZAMÓW ON LINE

Peugeot Polska – Sierpień 2021


