LISAVARUSTUS
UUS LINNAMAASTUR PEUGEOT 5008

PEUGEOT SIGNATUUR
PEUGEOT on viinud disaini standardid täiesti uuele
tasandile ja komplekteerinud kõikehõlmava tarvikute
valiku, mis sobivad justkui valatud.
Meie stilistid ja insenerid on ühendanud oma
kogemused ja välja töötanud PEUGEOT
originaaltarvikute valiku, kus ei ole tehtud järeleandmisi
esteetilise väljanägemise ega ka ohutuse tagamise
osas. Kõik need tippklassi tarvikud ühilduvad laia
varustusevalikuga, et muuta teie uus linnamaastur
PEUGEOT 5008 mugavamaks kui kunagi varem.
Meie meeskonna poolt esitatavatele kõrgetele
töökindlus- ja vastupidavusnõudmistele vastavad
PEUGEOT originaaltarvikud, võimaldavad teil vabalt ja
muretult esile tuua just teile omase stiili.
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K AITSE

SEIKLUSJANU KUSTUTAMISEKS
5

Lai valik erinevatest materjalidest vaipkate valik, PEUGEOT
5008 linnamaastur on varustatav tõhusate, uudsete
ohutust tagavate tarvikutega. Tutvuge PEUGEOT rikkaliku
varustusvalikuga, kasutamiseks nii autos sees kui ka väljas,
mis on mõeldud sõiduki väärtuse hoidmiseks. Parim võimalik
kaitse, et tagada auto säilivus selle täies hiilguses.
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1. Kate kasutamiseks siseparklates
2. Stiilsed porilapatsid esiratastel
3. Istmekatted
4. 3D matikomplekt
5. Nõeltöödeldud materjalist matikomplekt
6. Veluurist matikomplekt
7. Kummist matikomplekt
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TRANSPORDILAHENDUSED

VABAAJA VEETMISE PARTNER
Teie uue PEUGEOT 5008 linnamaasturi City Crash Test
tüübikinnitusega katuseraamidega kaotavad väljasõidud
igasugused piirid ja piirangud. Ideaalne lahendus
mahutavuse suurendamiseks. Turvakinnitused on
avatavad ja suletavad ilma tööriistadeta. Kandejõud
kuni 80 kg.
Suusad, jalgrattad, pagas, teie valida jäävad vaba
aja veetmise vahendid saatmaks teid kõikidel
erinevatel väljasõitudel. Viige täide oma soovid –terve
seltskonnaga reisimine on nüüdsest tõeline nauding.

1. Suusaboks, pikk (420 liitrit)
2. Suusaboks, keskmine (420 liitrit)
3. Jalgrattaraam (2 jälgratast)
4. Katuseraamid
5. Suusakinnitus katuseraamile (6 paari)
6. Ilma tööriistadeta paigaldatav ja eemaldatav kinnitussüsteem (RDSO)
7. Kinnitussüsteem „Luigekael“ (CDC)
8. Alumiiniumist rattakinnitus katuseraamile
9. Pagasiruumi matt
10. Pagasiruumi võrk
11. VP-VU konfiguratsiooni komplekt
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MUGAVUS

MUGAVUS VASTAVALT VAJADUSTELE
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Muretuks reisimiseks varustage oma uus PEUGEOT 5008 linnamaastur
tagaklaasi ja reisijakohtade päikesesirmidega. Lihtsalt paigaldatavad,
diskreetsed ja ilma iminappadeta, ei jäta klaasidele inetuid rõngaid,
ühilduvad täielikult sõiduki salongi üldise stiiliga. PEUGEOT valikust
leiab igaüks enda kui ka reisijate vajadustele vastavad tarvikud oma
autole. Teie mugavuse tagamiseks ei ole reisijateruumis jäetud
midagi juhuse hooleks. Hoolikalt on läbi mõeldud nii praktiline
konfiguratsioon, multimeedia lahendused kui ka ergonoomilisus.
1. Külmkast (20-liitrine)
2. Integreeritud lõhnastaja täitekassett
3. LED-lugemislamp
4. Tuhatoos
5. Riidepuu peatoel
6. Tagaakna sirm
7. Õhusuunajad
8. II ja III istmerea küljeakende sirmid
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OHUTUS

MAKSIMAALNE OHUTUS
Uus PEUGEOT 5008 linnamaastur tagab teile ka suurima
võimaliku kindlustunde.
Varustage auto parimate vargusvastaste seadmega ja
tagage oma sõidukile optimaalne kaitse.
Signalisatsioon lülitub tööle automaatselt sõiduki
lukustamisel.
Lisaks on võimalik valida muu, teie ohutust tõstva varustuse
hulgast, seda nii sõitmisel kui ka salongis, nii suurtele kui
väikestele, unustamata seejuures isegi lemmikloomi.
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1. Parkimisabisüsteemid
2. Valuvelgede salapoldid
3. Võrestikuga lumekettide valik
4. PEUGEOT logoga turvavöö lõikur – akna vasar
5. Lumesukkade valik
6. Koerapiirded
7. Lasteistmete valik
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valuvelje komplekt
17’’ CHICAGO

valuvelje komplekt
18’’ DETROIT

valuvelje komplekt
19’’ NEW YORK

ISIKUPÄRASE STIIL
Lisage oma uuele PEUGEOT 5008-le stiili.
Alumiiniumpedaalid ja peeglite kroomkorpused
lisavad väärikat jõulisust ja sportlikkust.
Uue PEUGEOT 5008 linnamaasturi isikupärasemaks
ja stiilsemaks muutmiseks on teil lai valik lisasid
nii salongi kui väljapoole.

1. Mattpunase äärega kapslid valuvelgedele
2. Mustad kapslid valuvelgedele
3. Hallid veljekapslid valuvelgedele
4. Valged veljekapslid valuvelgedele
5. Kroomitud küljepeeglite katted
6. Alumiiniumist jalatugi ja pedaalid
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M U LT I M E E D I A

LÄBIMÕELDUD LEHENDUSED SALONGIS
Universaalse, magnetiga lihtsalt kinnitatava Tetrax
Smart kinnituse abil püsib teie nutitelefon kindlalt
tuulutusvõrestikule kinnitatuna alati käe ulatuses. PEUGEOT
5008 linnamaasturi jaoks on valikus kõige kaasaegsemad
tehnilised lahendused, mis võimaldavad seadmete vaevatu
ühendamise.
Uus PEUGEOT 5008 linnamaastur ei vii teid ainult mööda
teed, vaid ka tulevikku. Teid ootab täiesti uus sõiduelamus.
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1. Pardakaamera Garmin Dash Cam 35
2. Multimeedia seadmete alus
3. Magnetklambriga Tetrax Smart ja PEUGEOT logoga universaalkinnitus
4. 230 V vooluvõtupesa + USB Carwatt
5. DVD 7’’ D-JIX-lugeja (koos 2 paari kõrvaklappidega)
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