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04  Zabezpiecz samochód 
07  Zoptymalizuj ochronę 
08  Zabierz to, co chcesz 
10  Zwiększ możliwości

JESZCZE BARDZIEJ NIEZWYKŁY 
Gamę akcesoriów PEUGEOT skomponowano tak, 
aby można było nadać modelowi PEUGEOT 308 
indywidualny, niepowtarzalny charakter. Jakość 
proponowanych akcesoriów jest bezkompromisowa, 
a estetyka to efekt ewolucji towarzyszącej rozwojowi 
marki. Pojęcie bezpieczeństwa znajduje się w centrum uwagi 
podczas całego procesu ich powstawania. To rygorystycznie 
wybrane wyposażenie najwyższej klasy pozwala zoptymalizować 
funkcjonalność PEUGEOT 308, 308 SW czy 308 GTi.

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



ZABEZPIECZ SAMOCHÓD
Zabierz ze sobą bez obaw pasażerów 
i różne przedmioty. Nasze akcesoria 
ochronne są równie eleganckie, co 
odporne na użytkowanie. Skutecznie 
zabezpieczą nadwozie i wnętrze Twojego 
PEUGEOT 308.

1. Krata odgradzająca dla psa
2. Pokrowiec na samochód
3. Pokrowce na fotele
4. Komplet tylnych osłon przeciwbłotnych
5. Dywaniki przednie i tylne gumowe
6. Dywaniki przednie i tylne 3D z wykładziny
7. Dywaniki przednie i tylne welurowe
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1. Folia przeciwsłoneczna szyb bocznych tylnych
2. Zasłona przeciwsłoneczna tylna
3. System wspomagania parkowania przodem
4. Alarm antywłamaniowy
5. Miękka nakładka na pas bezpieczeństwa
6. Fotelik dziecięcy
7. Zasłony przeciwsłoneczne boczne
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ZOPTYMALIZUJ OCHRONĘ
PEUGEOT oferuje szeroką gamę akcesoriów, które znacznie 
poprawią samopoczucie Twoje i Twoich pasażerów. Niektóre 
z nich wydadzą się oczywiste, inne mile Cię zaskoczą. Ciesz się 
podróżą z pełnym spokojem!
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ZABIERZ TO, CO CHCESZ
Nie wyobrażasz sobie, jak różnorodne 
akcesoria możemy zaproponować do 
Twojego PEUGEOT 308! Wytrzymałe, łatwe 
w montażu i oczywiście przetestowane. 
Pozwalają przewozić rowery, narty i wiele 
innych przedmiotów.
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1. Belki dachowe poprzeczne
2.  Uchwyt do przewozu roweru montowany na belkach dachowych
3. Kufer dachowy
4. Uchwyt do przewozu nart montowany na belkach dachowych
5.  Uchwyt do przewozu rowerów montowany na haku holowniczym
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ZWIĘKSZ MOŻLIWOŚCI
Zwiększ możliwości transportowe Twojego 
PEUGEOT 308 dzięki dodatkowemu wyposażeniu 
przeznaczonemu specjalnie do tego modelu.  
Łatwe w montażu i praktyczne akcesoria  
o gwarantowanej trwałości i bezpieczeństwie sprawią, 
że zmienisz sposób myślenia o podróżach. 

1. Hak holowniczy demontowany bez użycia narzędzi 
2. Stacja ładowania wall box
3. Wykładzina bagażnika z tworzywa sztucznego
4. Siatka do bagażnika 
5.  Wykładzina bagażnika z ochraniaczem  

tylnego zderzaka
6.  Torba na przewód do ładowania 
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