А К С Е С УА Р И
НОВИЙ SU V PEUGEOT 3008

РЕКОМЕНДУЄ

www.peugeot.ua

ЗНАК PEU G EOT
Виробник автомобілів PEUGEOT розширює кордони дизайну,
розробляючи широкий асортимент аксесуарів, чудово адаптованих
до вашого автомобіля.
Наші стилісти та інженери об’єднали свій досвід і вміння задля
створення оригінальних аксесуарів PEUGEOT, які забезпечують
безкомпромісну естетику та неперевершену безпеку.
Це висококласне обладнання доповнюється широким асортиментом
ретельно відібраних аксесуарів від найкращих постачальників,
що надає можливість безкінечно удосконалювати ваш новий
SUV PEUGEOT 3008.
Всі оригінальні аксесуари PEUGEOT відповідають найвимогливішим
нормам та перевірені нашими спеціалістами щодо їх надійності
та довговічності. Вони надають вам повну свободу дій для впевненого
виразу свого власного стилю.
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3 0 0 8 ТА Б Е З К І Н Е Ч Н І М О Ж Л И В О С Т І

КОМФОРТ

І Н Д И В І Д УА Л Ь Н И Й КО М Ф О Р Т
Облаштуйте внутрішній простір автомобіля відповідно до ваших
бажань за допомогою широкого вибору аксесуарів, створених
виключно для оптимізації вашого повсякденного життя
у вашому новому SUV PEUGEOT 3008.
Вішалки, які кріпляться до передніх підголівників, ароматизатори
повітря, сонцезахисні шторки і багато іншого.
Як для водія, так і для пасажирів досконалість досягається
завдяки найменшим деталям.

1. Повітряні дефлектори
2. Лампа направленої дії
3. Захист спинки переднього сидіння
4. Вішалка з кріпленням на підголівнику
5. Попільничка
6. Змінний картридж ароматизатора повітря
7. Ізотермічний контейнер (20 літрів)
8. Шторки бічні
9. Сонцезахисна шторка заднього скла
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РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТ УВАННЯ

ГОТО В И Й ДО П Р И ГОД
Незалежно від того, чи ви вирушаєте у подорож на вікенд,
чи робите «вилазку» на природу, всі ваші речі можуть бути
завантажені в одну мить за допомогою обладнання для багажного
відділення, кріплення для перевезення велосипедів, поперечних
штанг даху, знімного фаркопу, багажника на даху і багатьох інших
рішень для транспортування. Профільовані та міцні рейлінги даху
гармоніюють з дизайном вашого нового SUV PEUGEOT 3008
та відповідають нормам «City Crash Test» завдяки своїй безпечності.

1. Багажник для перевезення велосипедів з кріпленням на фаркопі
2. Килимок багажника
3. Піддон багажника
4. Гнучкий піддон багажника
5. Сітка багажника
6. Поперечні штанги з кріпленням на дверних отворах
7. Фаркоп із шаровим шарніром
8. Фаркоп, що демонтується без використання інструментів (RDSO)
9. Поперечні штанги з кріпленням на поздовжніх рейлінгах
10. Кріплення для перевезення лиж на штангах даху
11. Довгий багажник даху (420 літрів)
12. Багажник для перевезення велосипедів на штангах даху

9

Набір із 4 легкосплавних дисків
17’’ CHICAGO

СТИЛЬ

Д Ж Е Н ТЛ Ь М Е Н -ДО С Л І Д Н И К
Елегантність можна виразити через найменші деталі.
Вам пропонується великий вибір декоративних колісних
ковпачків для відображення вашого власного стилю
на вашому новому SUV PEUGEOT 3008.
А для забезпечення безкомпромісного зовнішнього вигляду
оберіть хромовані накладки на дзеркала або підставку для ноги.

1. Декоративний ковпачок з МАТОВОЮ ЧЕРВОНОЮ окантовкою
для легкосплавних дисків
2. Декоративний ковпачок ЧОРНОГО кольору для легкосплавних дисків
3. Декоративний ковпачок БІЛОГО кольору для легкосплавних дисків
4. Декоративний ковпачок СРІБЛЯСТОГО кольору для легкосплавних дисків
5. Накладки на педалі
6. Хромовані накладки на дзеркала
7. Підставка для ноги
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Набір із 4 легкосплавних дисків
18’’ DETROIT

Набір із 4 легкосплавних дисків
19’’ NEW YORK

БЕЗПЕКА

П ОД О Р ОЖ У Й Т Е Б Е З Т У Р Б ОТ Н О
Безтурботно поринайте в усі пригоди завдяки обладнанню,
що гарантує безпеку вашого автомобіля і призначене для виходу
з будь-якої ситуації. Подорожуйте в безпеці з нашим асортиментом
дитячих автокрісел. Також ви можете розраховувати на наші
ефективні протиугінні пристрої для коліс
та протиугінну сигналізацію.

1. Протиугінна сигналізація та система допомоги при паркуванні
2. Решітка для перевезення собак
3. Аварійний комплект
4. Дитяче автокрісло
5. Інструмент для аварійного розрізання ременю безпеки та розбивання скла
6. Протиугінні болти для легкосплавних дисків
7. Чохли проти ковзання
8. Ланцюги для пересування по снігу
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ЗАХИСТ

СТИЛЬНИЙ МАНДРІВНИК
Як у місті, так і за його межами ваш новий SUV PEUGEOT 3008 знає,
як елегантно та стильно захистити себе від будь-яких несподіванок
під час подорожі.
Захистіть автомобіль зовні за допомогою стильних бризковиків
та захисних накладок.
Всередині для цього сучасного мандрівника пропонуються
чохли сидінь та висококласні килимки в стилі 3D,
велюрові, гумові чи з ворсового покриття.

1. Стильні передні бризковики
2. Стильні задні бризковики
3. Захисний чохол автомобіля
4. Чохли сидінь «Sumatra» (для стандартних сидінь)
5. Чохли сидінь «Bali» (для складних сидінь)
6. Комплект килимків в салон у ворсовго покриття
7. Комплект велюрових килимків
8. Комплект формованих килимків (3D)
9. Комплект гумових килимків
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1

М УЛЬТИМЕ Д ІА

БОР ТОВИЙ ІНТЕ ЛЕК Т
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Найновітніші технології, що покликані для надання вам унікального
досвіду від водіння, були задіяні в кожному елементі вашого нового
SUV PEUGEOT 3008. Відеореєстратори, кріплення для смартфонів
останнього покоління, зарядні пристрої тощо. Для водія та пасажирів
час пролітатиме непомітно.
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1. Відеореєстратор
2. Універсальне кріплення Tetrax® з магнітним затискачем
3. Розетка 230-volt + Carwatt USB
4. Універсальний зарядний пристрій
5. Кріплення для мультимедійних пристроїв
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МОБІЛЬНІСТЬ

ВІДНАЙДЕНА СВОБОД А
Перебуваючи в авангарді інноваційної мобільності,
PEUGEOT віднайшов оригінальний спосіб пересування по місту:
електричний самокат PEUGEOT MICRO e-Kick. Повністю інтегрований
у ваш новий SUV PEUGEOT 3008, цей електричний пристрій
заряджається за допомогою «DockStation» під час роботи автомобіля.

1 & 2. Електричний самокат e-Kick
3 & 4. DockStation для e-Kick
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В С Е , Щ О В А М П ОТ Р І БН О Д Л Я В А Ш О ГО
Н О В О ГО S U V P EU G EOT 3 0 0 8

Дізнатися про повний асортимент аксесуарів для вашого
нового SUV PEUGEOT 3008 можна на сайті www.peugeot.ua
або в дилерській мережі PEUGEOT.
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