308
LISAVARUSTUS

VEELGI SILMAPAISTVAM
PEUGEOT’ originaaltarvikute tootevalik on töötatud
välja eesmärgiga võimaldada teile teie PEUGEOT 308
mudeli muutmine isikupärasemaks. Seda nii vastavalt
sõiduki kasutusele kui ka vastavalt teie oma soovidele
ja tahtmistele. Tarvikud on kõik garanteeritult
kõrge kvaliteediga ning nende disain on pidevas
arengus Peugeot’ margikohaste trendide järgimisel.
Tootmisprotsessi keskseks märksõnaks on ohutus.
Teie uue PEUGEOT 308 / 308 SW / 308 GTi kõikide
detailide täiuseni lihvimise eesmärgil on selle sõiduki
kõrgtehnoloogiliste tarvikute valikut täiendatud suurel
hulgal, range valikusõela läbinud varustusega.
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Suurima meelerahu pakkumiseks on PEUGEOT’, kõige rangematele
kvaliteedistandarditele vastavalt väljatöötatud originaaltarvikud
valitud meie poolt välja nende töökindluse ja vastupidavuse alusel.

SÕIDUKI PÜSIMISEKS HEAS
SÄILIVUSES PIKA AJA
JOOKSUL
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Sõidukile nii seest kui väljast kaitset pakkuvate
tarvikute kasutamisel veate nii reisijaid kui
ka veoseid ilma sõiduki välimuse säilimise
pärast muret tundmata. Ühtviisi nii elegantse
väljanägemisega kui ka vastupidavad ja
praktilised tarvikud kaitsevad teie PEUGEOT
308 mudelit nii seest kui väljast.

1
6
1. Koerapiirded
2. Parkimiskate
3. Istmekatted
4. Porilapatsid tagaratastele
5. Kummist põrandakate
6. 3D põrandakate
7. Veluurist põrandamatid
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OHUTUSE JA TURVALISUSE OPTIMEERIMISEKS
PEUGEOT’ pakub teile praktiliste abivahendite ja tarvikute valikut, mis
suurendavad nii teie endi kui ka teie reisijate heaolu. Osad neist tunduvad teile
kindlasti iseenesest mõistetavatena, teised pakuvad teile jällegi meeldiva
üllatuse… Soovime teile head ja turvalist reisimist!
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1. Päiksekaitse muhvid
2. Sirmid tagaaknale
3. Parkimisabi esiosas
4. Sissemurdmishoiatus
5. Turvavöö kaitse
6. Lapseiste
7. Külgmised aknakatted
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ET ÜKSKI ESE EI JÄÄKS
VEDAMATA
PEUGEOT’ on teie 308 jaoks töötanud välja
tarvikuid ja abivahendeid kauba vedamiseks
rohkem, kui te arvatagi oskate! Tarvikud
on kõik väga vastupidavad, hõlpsalt
paigaldatavad ning loomulikult City Crash Test
sertifikaadiga ja võimaldavad teile muretult
näiteks teie jalgrataste, suuskade ja mis tahes
muude, teile reisil või sõidul vajalike asjade
vedamise vastavalt teie soovile ja vajadustele.
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1. Katuseraamid
2. Jalgrattaraam katusele
3. Suusaboks
4. Suusaraam
5. Jalgrattaraam katusele
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MITMEKORDISTAGE OMA
VÕIMALUSI
Spetsiaalselt PEUGEOT 308 mudeli jaoks
välja töötatud varustusega mitmekordistate
oma võimalusi erinevate esemete veoks
vastavalt soovile ja vajadusele. Need, hõlpsalt
paigaldatavad ja praktilise kasutusega ning
ühtviisi nii vastupidavad kui ka ohutud
tarvikud veenavad teid selles, et asjade
vedamine ei ole enam kaugeltki mitte üks suur
rist ja viletsus.
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1. Haakeseade ilma tööriista kasutamise vajaduseta eemaldatava konksuga
2. Laadimisjaam ja laadimisjuhe
3. Pagasiruumi porimatt
4. Pagasiruumi võrk
5. Pagasiruumi matt
6. Kott juhtme jaoks
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