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04     TEIE SÕIDUKI REISIJATERUUMI KAITSEKS

07    ASJADE TÕHUSAMAKS TRANSPORTIMISEKS

08    TEIE MUGAVUSE SUURENDAMISEKS

11     MUUTKE OMA LINNAMAASTUR ELAVAKS

MEELIÜ LENDAV LINNAMA ASTUR

Teile meeldivad üllatused. Sõitmine linnas või maal, 

sportlikkus ja mugavus - igatahes ei pelga te vastandeid 

omavahel kokku sobitada.Kõigele tavapärasele vilistav uus 

PEUGEOT 2008 linnamaastur on teie jaoks kui loodud. Oma 

kõikide sõitude veelgi elamusterohkemateks muutmiseks 

tutvuge veel ka meie poolt pakutavate tarvikutega.

Need on töötatud välja pidades silmas kõige rangemaid 

standardeid ja eesmärgiga luua ühtviisi nii vastupidavad kui 

ka esteetiliselt tippklassi kuuluvad tooted, et teie kirg mitte 

kunagi ei jahtuks.

Suurima meelerahu pakkumiseks on PEUGEOT’, 
kõige rangematele kvaliteedistandarditele vastavalt 

väljatöötatud originaaltarvikud valitud meie poolt välja 
nende töökindluse ja vastupidavuse alusel.
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KAITSKE OM A SÕ ID UKI  REISIJATERU UM I

Teie PEUGEOT 2008 linnamaasturi roolis viivad teie teed teid ka kõige 

kõrvalisematesse kohtadesse. Oma sõiduki reisijateruumi kaitsemiseks 

on teil võimalus valida laias valikus tarvikuid.

1. Veluurmattide komplekt ette ja taha

2. 3D mistramattide komplekt ette ja taha

3. Kummimattide komplekt ette ja taha

4. Pagasiruumi matt koos tagapamperi kaitseribaga

5. Istmekatete komplekt
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U L ATUSLIK KO GEMUS

Nõnda võtate endaga kaasa kõik endale 

vajaliku. Selles osas võite loota ühtviisi 

nii nägusatele kui ka funktsionaalsetele, 

spetsiaalselt teie PEUGEOT 2008 linnamaasturi 

transpordisuutlikkuse tõstmiseks väljatöötatud 

tarvikutele.

1.Haakeseade ilma tööriista kasutamise 

vajaduseta eemaldatava konksuga**

2.Haagitav jalgrattakandur**

3.Pagasiruumi porimatt

4.Põiktalad katusereelingutele

5.Katuseboks, keskmine (420 liitrit)

6.Suusaraam katusel
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KA ITS KE OMA  LINNAMA ASTURIT

Elate oma elu aktiivselt! Teie uue PEUGEOT 2008 linnamaasturi 

tarvikud kaitsevad tõhusalt teie sõidukit nii seest kui ka väljast. 

Need pakuvad teile meelerahu, et muuta kõik teie teekonnad tõeli-

selt nauditavateks.
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1. Tagumiste porikummide komplekt

2. Kahe õhusuunaja komplekt esiustele

3. Sõiduki kaitsekate

4. Koerapiirded

5. Kahe külgmise päikesesirmi komplekt

6. Tagaakna sirm
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A NDKE OMA 
LINNAMA ASTURILE 
SÄ RTSU

Nii nagu teiegi elate tulevikku suunatud 

pilguga, on tulevikule orienteeritud ka teie uus, 

elektrimootoriga PEUGEOT e2008 linnamaastur. 

Tutvuge tarvikute valikuga, mis võimaldavad 

teile rõõmu selle sõiduki kõikidest eelistest.

1 ja 2. Kodune laadimisjaam (sõltuvalt teie 
elektrisüsteemist)

3. Laadimisjuhtme kott

4. e2008 eesmiste mistramattide komplekt

5. Parkimisabi
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