
ACCESSOIRES 

NIEUWE PEUGEOT 208



ORIGINELE 
ONDERDELEN

A CC E S S O I R E S

De nieuwe PEUGEOT 208 is uniek. 

Uniek omdat hij zo veel facetten heeft. Sportief of elegant,  

dynamisch of rustgevend, hij blijft altijd zichzelf.

Kies nu zelf voor uw PEUGEOT 208 de accessoires die bij u passen. 

Accessoires waarmee u 100% uzelf kunt zijn. Just be yourself.

De originele accessoires van PEUGEOT voldoen volledig aan de strengste 
kwaliteitsnormen en zijn door onze teams uitgebreid getest op betrouwbaarheid en 
duurzaamheid, zodat u er in alle veiligheid van kunt profiteren.



I N H O U D S O P G AV E

 4 BE AGILE

 7 BE READY

 8 BE COOL

 11 BE SURE

Bekijk het volledige accessoiregamma op www.peugeot.nl/accessoires



4

* Wees slim.
1

B E  A G I L E *

U houdt van slimme en praktische producten. U wilt het beste halen 

uit elke situatie. Daarom hebben wij voor u nuttige accessoires 

ontwikkeld waarmee u de mogelijkheden van uw nieuwe PEUGEOT 

208 verder kunt uitbreiden. En voor de PEUGEOT e-208 zijn 

specifieke accessoires beschikbaar. 

1.  Zak voor laadkabel

2.  Wallbox voor montage thuis

3.  Bak in bagageruimte

4.  Laadkabel

5. Verhoogde vloerplaat met opbergruimte

6.  Mat voor bagageruimte
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Wallbox voor  
montage thuis 

Met de wallbox kunt u veilig en  
snel de tractiebatterij van uw 

elektrische auto opladen. 
Dankzij de strakke vormgeving valt  

de wallbox nergens uit de toon.

4 5 6

2 3
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Dakkoffer 
Hebt u vaak veel spullen  

te vervoeren? Dan bieden  
onze dakkoffers uitkomst! Deze 

betrouwbare en sterke (door TÜV 
Rheinland goedgekeurde) dakkoffers  

zijn doeltreffend beschermd  
tegen diefstal. Ze zijn gemakkelijk te 

gebruiken en vormen dankzij  
hun aerodynamische, 

brandstofbesparende design  
een fraai geheel met de auto. 

2

43

1
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B E  R E A D Y *

Uw passie: de vrijheid van het reizen. 

U trekt er graag op uit. Daarom hebben wij voor u accessoires 

ontwikkeld waarmee u allerlei voorwerpen gemakkelijk kunt 

vervoeren. Want voor u is de horizon niet het doel, maar slechts 

een tussenstop.

1. Trekhaak met afneembare kogel**

2. Fietsendrager op trekhaak**

3. Allesdragers

4. Korte dakkoffer (330 liter)

5. Skidrager op allesdragers

5
* Sta klaar. ** Niet beschikbaar voor de e-208.
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1

2

B E  CO O L*

Je overal op je gemak voelen. Genieten van elk moment in de auto. 

Omdat comfort voor u voorop staat, hebben wij een serie accessoires 

ontwikkeld die aan uw verwachtingen voldoen.

1.  Mattenset voor en achter, doorgestikt velours

2.  3D mattenset voor en achter, velours

3.  Mattenset voor en achter, rubber

4.  Set stoelhoezen

5. Set van 2 windgeleiders voor voorportieren

6.  Set van 2 zonneschermen voor zijruiten

3
* Wees cool.
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5

4

6
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Beschermlijst dorpel 
bagageruimte 

De dorpel van de bagageruimte  
heeft veel te verduren.

Deze op maat gemaakte beschermlijst 
van de dorpel is gemakkelijk te 

monteren en beschermt doeltreffend 
tegen deukjes, krassen en schrammen. 

1 2
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B E  S U R E *

Met gerust hart op reis gaan hoeft niet moeilijk te zijn. Een goede 

auto en de juiste accessoires kunnen al voldoende zijn.  

Zoals de accessoires die wij ontworpen hebben voor uw nieuwe 

PEUGEOT 208. Waar u ook heen gaat, wat u ook doet,  

u kunt op deze accessoires vertrouwen. 

1. Set spatlappen

2. Beschermlijst dorpel bagageruimte

3. Hondenrek

4. Set bumperstootlijsten

5. Set sneeuwkettingen

3

4

5
* Wees gerust.
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