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Uus PEUGEOT 208 on ainulaadne. Ainulaadne 
selle poolest, et ta on mitmekülgne. Olgu sportlik 
või elegantne, agressiivne või kindlust pakkuv, 
ta jääb alati iseendaks. Nüüd on käes teie kord 
valida uue PEUGEOT 208 lisavarustus, mis 
teile sobib. Lisavarustus, mis võimaldab teil 
jääda 100% iseendaks. Lihtsalt olge teie ise.

Originaalvaruosad

Muretuks sõitmiseks järgib PEUGEOT originaallisavarustus rangelt kõige karmimaid 
kvaliteedinõudeid ja on oma usaldusväärsuse ja vastupidavuse osas meie meeskonna poolt 
heaks kiidetud.



OLE VÄLE*
Teile meeldivad nutikad ja targad asjad. Teile 
meeldib igast olukorrast maksimumi võtta. Teie 
jaoks oleme loonud hädavajaliku lisavarustuse, et 
teie uus PEUGEOT 208 kasutaks kindlasti ära oma 
potentsiaali. Ja PEUGEOT e-208 jaoks töötasime 
välja spetsiaalse lisavarustuse valiku.

1. Laadimisjuhtme kott
2. Kodulaadimisjaam
3. Pagasiruumi matt
4. Laadimisjuhe
5. Panipaik pagasiruumi põrandas
6. Pagasiruumi matt
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* Ole nutikas.
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OLE VALMIS*
Teie kirg paneb teid unustama kõik muu peale reisimise ja vabaduse. Te 
kibelete kogu aeg kuhugi. Teie jaoks oleme loonud lisavarustuse, mis muudab 
transportimise lihtsamaks. Sest horisont ei ole takistus, vaid piir, mida ületada.

1. Teisaldatav haakekonks**
2. Jalgrattaraam haakekonksule**
3. Ristraam katusereelingutele
4. Lühike suusaboks (330 l)
5. Suusaraam katusereelingutele

** Ei ole saadaval mudelile e-208
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OLE LAHE*
Tundke end pingevabalt igal teekonnal. Tehke 
igast sõidust nauditav kogemus. Et teie jaoks on 
mugavus teie õigus, siis oleme välja töötanud 
lisavarustuse komplekti, mis vastab kõikidele teie 
ootustele.

1. Eesmiste ja tagumiste jalamattide taftingriidest komplekt
2. Eesmiste ja tagumiste jalamattide 3D komplekt
3. Esimeste ja tagumiste kummimattide komplekt
4. Istmete kaitsekatete komplekt
5. Eesmiste tuulesuunajate komplekt, 2 tk
6. Külgmiste päikesesirmide komplekt, 2 tk

* Võta rahulikult.
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OLE KINDEL*
Kindlustunnet ei ole raske saavutada. Vahel on lihtsalt vaja õiget 
sõidukit ja õiget lisavarustust. Sellist lisavarustust, nagu meie pakume 
teie uuele PEUGEOT 208-le. Ükskõik, kuhu te lähete või mida te teete, 
te saate endas kindel olla.

1 2

3

5

4

1. Porilapatsite komplekt
2. Pagasiruumi lävekaitse
3. Horisontaalne koeraerapiire.
4. Pampri kaitseribade komplekt
5. Lumekettide komplekt

* Ole enesekindel


