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04  be agile 
07  be ready 
08  be cool 
11  be sure

PEUGEOT 208 jest wyjątkowy. Wyjątkowy, 
ponieważ ma wiele odsłon. Sportowy czy elegancki, 
zadziorny czy stateczny – zawsze jednak pozostaje 
sobą. Teraz Twoja kolej, aby wybrać do PEUGEOT 208 
odpowiadające Ci akcesoria. Akcesoria, które pozwolą 
Ci być w w pełni sobą. 

Po prostu bądź sobą.

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



B E  AGILE*
Najbardziej cenisz inteligencję i spryt. Każdą 
sytuację chcesz wykorzystywać do maksimum. 
To dla Ciebie stworzyliśmy akcesoria, które 
pomogą w pełni wykorzystać potencjał 
PEUGEOT 208. Opracowaliśmy też specjalną 
gamę produktów dla PEUGEOT e-208.

1.   Wykładzina bagażnika 
2.   Wykładzina bagażnika z tworzywa sztucznego
3.   Przewód do ładowania
4.  Podłoga bagażnika z przegrodami organizer
5.   Torba na przewód do ładowania
6.   Domowa stacja ładowania wall box
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* Bądź sprytny.
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1. Belki dachowe poprzeczne
2. Kufer dachowy krótki (330 litrów) 
3.  Uchwyt do przewozu nart montowany 

na belkach dachowych
4.  Uchwyt do przewozu rowerów montowany 

na haku**
5.  Hak holowniczy z zaczepem demontowanym 

bez użycia narzędzi**
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BE READY*
Twoją pasją jest ucieczka, podróże, wolność. 
Nie potrafisz zatrzymać się w miejscu. Z myślą o Tobie stworzyliśmy 
akcesoria, które ułatwiają transport. Bo horyzont to nie koniec podróży, 
lecz granica, którą chcesz przekroczyć.

* Bądź gotów. ** Niedostępny dla e-208.



BE COOL*
Czuj się swobodnie, bez względu na to dokąd 
jedziesz. Wyobraź sobie drogę jako czas 
przyjemności. Masz prawo do komfortu, 
więc zaprojektowaliśmy akcesoria, 
które pomogą go zapewnić.

1.  Pokrowce na siedzenia
2. Zasłony na szyby boczne
3. Owiewki na szyby drzwi przednich
4.  Dywaniki przednie i tylne z wykładziny igłowanej
5.  Dywaniki przednie i tylne 3D z wykładziny
6.  Dywaniki przednie i tylne gumowe

* Bądź zrelaksowany.
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BE SURE*
Bycie pewnym siebie nie musi być trudne. Wszystko czego 
potrzebujesz, to odpowiedni samochód i dobrane do niego akcesoria. 
Takie jak te, które zaprojektowaliśmy dla PEUGEOT 208. Gdziekolwiek 
pojedziesz, cokolwiek zrobisz, będziesz pewny siebie i samochodu.
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1. Krata odgradzająca dla psa
2. Komplet osłon ochronnych na zderzaki 
3. Osłona chroniąca krawędź bagażnika
4. Komplet łańcuchów przeciwśnieżnych
5. Komplet tylnych osłon przeciwbłotnych

* Bądź pewny siebie.
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