
Аксесуари для Peugeot 308 / 308 SW



ЩЕ БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ 308!

Дорожні показники, маневровість, комфорт та аеродинамічні лінії: обираючи Peugeot 308 або 
308 SW, Ви обираєте справжній автентичний автомобіль Peugeot. 

Підкресліть витончений характер автомобіля та обґрунтованість Вашого вибору, 
забезпечивши Ваш Peugeot 308 або 308 SW аксесуарами, які відображають Вашу особистість 
і підкреслюють стиль Вашого автомобіля. 

Виготовлені відповідно до стандартів якості Peugeot, ці аксесуари, більшість з яких розроблена 
спеціально для моделй 308 або 308 SW, чудово гармоніюють з дизайном Вашого автомобіля.

Відкрийте для себе всю гаму аксесуарів в цьому каталозі. За допомогою них Ви обладнаєте 
Ваш Peugeot 308 чи 308 SW відповідно до Ваших смаків, потреб, бажань, Вашого комфорту та 
вашого задоволення від водіння. 





СТИЛЬ PEUGEOT 308 / 308 SW: НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ
Ці аксесуари підкреслюють стиль Вашого Peugeot 308/ 308 SW, його естетику та аеродинаміку. Ці елементи кузова, спроектовані та 
розроблені дизайнерами Peugeot, чудово гармоніюють з лініями Вашого 308 / 308 SW. 

Бокові декоративні накладки порогів, стиль «карбон»
Ці бокові декоративні накладки втілюють особистість
Вашого Peugeot 308,
підкреслюючи його ексклюзивність.
Права накладка – Каталожний номер: 9613 37
Ліва накладка  - Каталожний номер: 9613 38

Накладки переднього бамперу декоративні, стиль «карбон»
Ці тонкі «карбонові» накладки, що кріпляться під переднім 
бампером, чудово гармонують з дизайном автомобіля і 
підкреслюють динамізм Вашого Peugeot 308.

Дифузор заднього спортивного бамперу
Спеціально розроблений для гармонійного поєднання
з Вашим Peugeot 308.
Каталожний номер: 9613 34

Задній спойлер*
Цей спойлер, обладнаний стоп-ліхтарем LED знаходиться в гармонії 
з лініями Вашого Peugeot 308.
Каталожний номер: 9614 Y8

Задній спойлер у стилі  GTi*
Каталожний номер: 9613 62
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Аксесуари 1 - 3 - 4 – 5,
представлені на цій сторінці, 
стосуються лише 308 хетчбек
*Поставляються нефарбовані.



Алюмінієві диски
За допомогою легкосплавних дисків Ви легко підкреслите стиль та 
характер Вашого автомобіля.
Постачаються без болтів та заглушок.

Легкосплавний диск Jet 15”
Каталожний номер: 9607 W6

Легкосплавний диск Osorno 16”
Каталожний номер: 9607 N9

Легкосплавний диск Stromboli 17”
Каталожний номер: 5402 Y0

Легкосплавний диск Lincancabur 18”
Каталожний номер: 5402 T2

Легкосплавний диск Stromboli Dark 17”
Каталожний номер: 9607 S4

Легкосплавний диск Kapsiki 17”
Каталожний номер: 9607 P0

Легкосплавний диск Santiaguito II 16”
Каталожний номер: 5402 FK

Легкосплавний диск Veleno 16”
Каталожний номер: 9607 W8

Легкосплавний диск Twenty First 15”
Каталожний номер: 9406 H2

Легкосплавний диск Izalco 16”
Каталожний номер: 5402 S9

Легкосплавний диск Isara 16”
Каталожний номер: 5402 Y4

Диск Lincancabur II 18”



ПОДБАЙТЕ ПРО ІНТЕР’ЄР 
Ці витончені аксесуари для інтер’єру салону підвищать Ваш комфорт, додадуть нотку витонченості та підкреслять задоволення, яке 
отримаєте Ви та Ваші пасажири від керування автомобілем Peugeot 308 / 308 SW. 
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Ручка важеля КПШ алюмінієва
КПШ 5 шв.*  - Каталожний номер: 
2403 CY
КПШ 6 шв.*  - Каталожний номер: 
2403 CF 

Ручка важеля КПШ з чорної 
шкіри з хромованою вставкою 
Ручна КПШ 5 шв.* - Каталожний 
номер: 2403 FL
Ручна КПШ 6 шв.* - Каталожний 
номер: 2403 V2 
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Ручки важеля для перемикання швидкості 
Надають спортивний та витончений характер салону Вашого Peugeot 308 / 308 SW. 

Ручка важеля КПШ з сірої шкіри 
з хромованою вставкою
Ручна КПШ 5 шв.* - Каталожний 
номер: 2403 FE
Ручна КПШ 6 шв.* - Каталожний 
номер: 2403 FH 

Ручка важеля КПШ з чорної 
шкіри з чорною вставкою
Ручна КПШ 5 шв.* - Каталожний 
номер: 2403 P4 

Ручка важеля КПШ «Cristal» з 
сатиновою вставкою
Ручна КПШ 5 шв.* - Каталожний 
номер: 2403 CZ  

Ручна КПШ 5 шв.*: Ручна коробка 
перемикання швидкостей, 5 
швидкостей
Ручна КПШ 6 шв.*: Ручна коробка 
перемикання швидкостей, 6 
швидкостей



Шкіряне кермо з металевими вставками
Для покращення комфорту при керуванні автомобілем, 
кермо забезпечує краще зчеплення і є приємним на 
дотик.
Каталожний номер: 4112 PA

Захисні накладки порогів дверей 
Захисні накладки поєднують дві функції: естетику та захист. Пропонуються із нержавіючої сталі та полікарбонату. 

Захисні накладки порогів 
дверей з ПК, карбонові
Каталожний номер:
9400 JQ - 5 дверей 

Підставка для ноги, алюмінієва
Алюмінієва основа та 
гумова підошва додають 
нотку спортивності Вашому 
автомобілю.
Каталожний номер:
9646 G7 

Захисні накладки порогів 
дверей з хромованим 
покриттям
Каталожний номер:
9400 AZ 

Захисні накладки порогів 
дверей із нержавіючої сталі
Каталожний номер:
9400 JP - 5 дверей 



ВСЕ ДЛЯ ВАШОГО КОМФОРТУ 
Саме маленькі деталі створюють комфорт. Обладнайте Ваш 308 / 308 SW цими аксесуарами. 
Вони сприятимуть Вашому гарному настрою, та настрою пасажирів. 

Поличка багажнику 
Ця поличка, яка просто встановлюється і покрита спеціальною 
плівкою проти ковзання, дозволяє зберігати різноманітні речі.  
Каталожний номер: 9657 81 

2

Підлокітник для моделей 308 / 308 SW, які не обладнані переднім підлокітником 
Ергономічний та чудово адаптований до внутрішнього дизайну Вашого Peugeot 308 / 308 SW, центральний 
передній підлокітник регулюється відповідно до потреби водія.  Підлокітник має багато місця для зберігання 
речей (CD, мобільний телефон, ...).
Каталожний номер: 9645 66
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Сонцезахисні шторки
Шторки захищають пасажирів від сонячних променів, 
не обмежуючи їх огляд.  

Сонцезахисні шторки заднього скла 
Каталожний номер: 9659 EH 

Сонцезахисні шторки бокові 
Для дверей моделі SW - Каталожний номер: 9659 EJ
Для скла задніх дверей моделі SW - Каталожний номер: 9659 EK
Для 5-ти дверної версії - Каталожний номер: 9659 EG 

Дефлектори передніх дверей
Профільовані та аеродинамічні 
дефлектори дозволяють здійснювати 
природну вентиляцію салону. 
Каталожний номер: 9621 H6 

Вішалка для одягу, що кріпиться до 
підголовнику
Вішалка призначена для зручного 
перевезення Вашого одягу. 
Вішалка є хромованою і кріпиться до 
підголівника таким чином, щоб 
не обмежувати Вашого поля зору. 
Каталожний номер: 9664 PG 

Крісло додаткове для третього ряду
Крісло легко встановлюється в спеціально 
призначених місцях кріплення Вашого 
Peugeot 308 SW.
Чорного кольору - Каталожний номер: 
8846 V7
Коричневого кольору - Каталожний номер: 
8846 V8 



НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ 
Захищайте Ваш Peugeot 308 / 308 SW від навколишнього середовища.
Деякі аксесуари допоможуть Вам подбати про Ваш автомобіль.

Захисний чохол автомобіля
Щоб зберегти початковий зовнішній вигляд 
Вашого автомобіля якомога довше, моделі 
308 та 308 SW можуть бути екіпіровані 
захисним чохлом, який надасть Вашому 
автомобілю більше статичності. 
Каталожний номер: 9623 E7
Каталожний номер для SW: 9623 E8 





Чохли на сидіння 
Знаходячись в гармонії з інтер’єром Вашого автомобіля, 
чохли на сидіння сумісні з подушками безпеки.
Проконсультуйтесь у Вашого офіційного дилера.

Чохли Valparaiso 

Чохли Vancouver

Чохли Venise
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Сітка багажнику
Сітка кріпиться в багажнику і запобігає 
ковзанню багажу. 
Каталожний номер: 7568 HN

Сітка для утримання високо розташованих 
вантажів у багажнику для моделі SW
Сітка захищає водія та пасажирів від 
потрапляння в салон речей, що знаходяться 
в багажнику та захисту водія і пасажирів у 
випадку раптового гальмування чи зіткнення. 
Каталожний номер: 7220 VR

Захісна решітка для перевезення собак
Ця сітка, виготовлена із лакованої 
нержавіючої сталі розділяє задній відділ 
автомобіля та салон. 
Каталожний номер: 9668 55
Каталожний номер для SW: 9412 33

Бризковики передні
Каталожний номер: 9603 Q7

Бризковики задні
Каталожний номер: 9603 Q9
Каталожний номер для SW: 9603 R6

Захисні молдинги бамперів
Молдинги, виготовлені із прозорого чи 
чорного поліуретану або «хромовані», 
сприяють захисту бамперів. 
Молдинги прозорі - Каталожний номер: 
9424 F1
Молдинги чорного кольору - Каталожний 
номер: 9424 J9
Молдинги «хромовані» - Каталожний номер: 
9424 J4

Стильні бризковики
Бризковики, які є обов’язковими в деяких країнах, 
запобігають розбризкуванню бруду та  камінців. Бризковики 
чудово адаптуються до ліній  Вашого 308 / 308 SW.



Килимки багажнику
Килимки, виготовлені відповідно до розмірів багажнику, нададуть Вашому 308 
додаткового естетичного вигляду та захисту. 

Килимок велюровий
Каталожний номер: 9663 83
Каталожний номер для SW: 9663 A5

Піддон багажнику
Килимок має щільну структуру з покриттям проти ковзання, 
виготовлений із міцного матеріалу (формованого термопласту), 
легко чиститься.
Каталожний номер: 9663 65
Каталожний номер для SW: 9663 6

Килимок багажнику гумовий
Каталожний номер: 9663 H0
Каталожний номер для SW: 9663 A4

Захисна накладка на задній бампер
Для моделі 308 SW пропонується захисна накладка 
на задній бампер.
Каталожний номер для SW: 9614 S5



Килимок велюровий у стилі Gti
Каталожний номер: 9663 J8

Килимок формований
Каталожний номер: 9663 85

Килимок велюровий Reflex
Каталожний номер: 9663 C6

Килимок велюровий Classic, 
чорного кольору
Каталожний номер: 9663 A8

Килимок велюровий GAO
Каталожний номер: 9663 A6

Килимок гумовий
Каталожний номер: 9663 F1

Комплект килимків на підлогу
Килимки виготовлені відповідно до форми підлоги Вашого 
308 та 308 SW.
Килимок водія кріпиться за допомогою фіксаторів, які 
гарантують гарне зчеплення килимка з підлогою. 

Килимки пропонуються з різноманітних матеріалів, які 
гармонійно поєднуються з інтер’єром автомобіля. 
Представлені для хетчбек та SW. 



РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Скористайтесь в повній мірі можливостями Вашого 308 / 308 SW для здійснення подорожей: за допомогою 
запропонованих транспортних рішень, Ви зможете перевозити все, або майже все: велосипеди, лижі, вантаж 
…. Після поверненні з вік-енду або відпустки, Ваш автомобіль знову легко перетвориться на мешканця міста.

Кріплення для перевезення каяку на даху 
Кріплення, виготовлене із алюмінію, легко 
складається, для зменшення опору вітру та 
зменшення габаритів автомобіля. 
Каталожний номер: 9416 K2 

Поперечне кріплення даху
308 та 308 SW користуються різноманітними засобами перевезення асортименту 
аксесуарів Peugeot та вантажів. Поперечне кріплення даху дозволяє встановити 
запропонований асортимент аксесуарів (кріплення для перевезення лиж, багажник 
даху …).
1. Каталожний номер: 9616 W2
2. Каталожний номер для SW: 9616 W3 

Кріплення для перевезення лиж
Кріплення для перевезення лиж/сноуборду 
з протиугінною функцією дозволяє 
перевозити від 4 до 6 пар лиж або 
комбінувати лижі та сноуборд абсолютно 
безпечно.  
4 пари - Каталожний номер: 9615 14
6 пар - Каталожний номер: 9615 15
(модель представлена на малюнку)
Додатковий набір деталей для кріплення.
Каталожний номер: 9615 16 

Багажники даху
Аеродинамічні, виготовлені з термопластику 
ABS, ємкістю від 280 до 430 літрів, 
багажники служать для перевезення 
будь-яких речей, залежно від моделей, 
наприклад: лиж, великих спортивних сумок 
або сумок для гольфу. 
На малюнку представлена модель на 340 
літрів.
Каталожний номер: 9459 J3
Проконсультуйтесь у Вашого офіційного 
дилера щодо всього асортименту аксесуарів 
для даху.  

Багажник даху, м’який
Короткий на 340 л. - Каталожний 
номер: 9459 K1
Довгий на 300 л - Каталожний номер: 
9459 K2
(модель не представлена на 
зображені) 
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Кріплення для перевезення 
велосипедів на зчіпному пристрої 
Кріплення є практичним для 
регулярного використання, просто та 
швидко встановлюється і є запорукою 
стабільності і безпеки. Необхідно 
доукомплектувати це обладнання 
попереджувальною табличкою з 
габаритними вогнями.
Кріплення для 2 велосипедів - 
Каталожний номер: 9615 08
Кріплення для 3 велосипедів - 
Каталожний номер: 9615 09
Кріплення для 4 велосипедів - 
Каталожний номер: 9416 F6 

Кріплення для перевезення велосипедів на 
платформі на зчіпному пристрої 
Для 3 велосипедів - Каталожний номер: 9615 
10 (виключно для SW) 

Кріплення для перевезення велосипеду на 
поперечному кріпленні 
Кріплення для перевезення велосипедів «сідлом 
догори», виготовлене із сталі або анодованого 
алюмінію, має функцію автоматичного блокування 
для безпечного перевезення велосипеду. Кріплення 
розроблене спеціально для утримання більшості 
моделей велосипедів. 
Модель із алюмінію - Каталожний номер: 9615 13 
(модель представлена на зображені)
Модель із сталі - Каталожний номер: 9615 12
Для моделі із сталі потрібний додатковий набір 
деталей для кріплення.
Каталожний номер: 9617 80 



ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ РЕЧЕЙ  

Органайзер багажнику SW
Підлога багажнику обладнана 
спеціальними кріпленнями на рейках 
з ременем на натяжному ролику та 
висувною поличкою для розподілення 
простору багажника.
Каталожний номер: 9459 L4

Вкладки до багажнику
Додатковий аксесуар до велюрового 
килимка багажнику для утримання речей 
та запобігання їх пересування під час 
гальмування та на віражах. 
Каталожний номер: 9414 EE

Кріплення на зчіпному пристрої 
Каталожний номер: 9627 PX
Каталожний номер для SW: 9627 NS
Проконсультуйтесь у вашого 
офіційного дилера щодо всього 
асортименту аксесуарів. 

Зчіпні пристрої
Зчіпні пристрої, розроблені спеціально для Вашого Peugeot 308 
та 308 SW, відповідають вимогам європейських норм якості, 
міцності та безпеки. 
Залежно від обраної моделі може бути необхідним замовити 
додатковий комплект електропроводів. Для отримання 
інформації стосовно дозволених об’ємів чи ваги  перегляньте 
інструкцію з експлуатації автомобіля або проконсультуйтесь у 
Вашого офіційного дилера.

Зчіпний пристрій на шарнірі, який демонтується без 
інструментів 
Каталожний номер: 9627 PY
Каталожний номер для SW: 9627 QF

Зчіпний пристрій з моноблочним шарніром (не 
представлений на зображені)
Каталожний номер: 9627 PW
Каталожний номер для SW: 9627 NR





ПІДСИЛЬТЕ БЕЗПЕКУ ВАШОГО PEUGEOT 308/308 SW
ТА ОСІБ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В НЬОМУ
Навколишнє середовище, обставини або умови руху на дорозі не завжди стабільні: запропоноване обладнання 
допоможе подолати непередбачені обставини та захистити Ваш Peugeot 308 / 308 SW.
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Дитячі сидіння
Запропоновані дитячі сидіння підходять для перевезення дітей від народження до 36 кг із 
забезпеченням оптимального контролю. 
Протестовані та сертифіковані дитячі сидіння відповідають найсуворішим нормам безпеки 
(Європейська сертифікація ECE R44).

Парктронік передній, задній 
Ця електронна система надасть Вам неоціненну допомогу при 
виконанні будь-яких маневрів на дорозі. Завдяки датчикам, 
розміщеним в передньому та задньому бамперах, парктронік 
зможе попередити Вас про наближення автомобіля до будь-
яких перешкод, які можуть пошкодити автомобіль.
Передній - Каталожний номер: 9690 01
Задній - Каталожний номер: 9690 07

1 Протиугінна сигналізація
Сигналізація сприяє захисту Вашого автомобіля від 
проникнення в середину та крадіжки. 
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Romer Baby Safe +
Група: 0+
Каталожний номер: 
9648 E8

Kiddy Comfort Pro
Група: 1, 2, 3

Romer Kidfix
Група: 2, 3
Каталожний номер: 
9448 18

Fair GO/1 Isofix
Група: 0, 1
Проконсультуйтесь 
у Вашого офіційного 
дилера.

Romer Duo + Isofix 3 points
Група: 1
Каталожний номер: 9448 15



Аварійний жилет, знак аварійної зупинки 
Ці елементи безпеки є необхідними та обов’язковими 
в деяких країнах та є неоціненною допомогою в будь-
яких випадках, які можуть трапитися на дорозі.
Аварійний жилет  / Знак аварійної зупинки - 
Каталожний номер: 9468 30

Протиугінні болти на колеса
Протиугінні болти запобігають легкому демонтажу 
коліс без наявності спеціального ключа 
Каталожний номер: 9607 R5



PEUGEOT ДОПОМОЖЕ ЗНАЙТИ ШЛЯХ 
GARMIN GPS-НАВІГАТОРИ
Портативні GPS-навігатори GARMIN завжди підкажуть вам вірний напрямок. 
Зручний сенсорний дисплей та україномовний інтерфейс стануть вам у нагоді, де б ви не знаходилися.

GPS-Навігатор GARMIN 1300
Завдяки широкоформатному кольоровому дисплею автонавігатора nuvi 1300, 
ви отримаєте  чудове зображення карти, навігаційних інструкцій, фотографій та іншої інформації.
Дисплей с діагоналлю 4,3” забезпечує чудову якість зображення  та широкий кут огляду  
навіть при сонячному освітленні.

Особливості:
- Інтуїтивний інтерфейс
- Брендінг Peugeot
- Визначення місцезнаходження 
(функція “ДЕ Я?”)
- Автоматичний годинник (з вибором 
часового поясу)
- Програма для перерахування валюти /     
одиниць виміру
- Калькулятор
- Перегляд JPEG зображень
- Фотонавігація Garmin Connect™ Photos
- Функція прийому попереджень про 
ситуацію на шляхах MSNR Direct
- Захист від крадіжки Garmin Lock™

Технічні характеристики
Розмір ДxВxШ: 12.2 x 7.5 x 1.6 см
Розмір дисплею, ДxВ: 9.7 x 5.7 см; 4.3”, 
діагональ (10.9 см)
Розподільна здатність дисплею: 480 x 272 
пікселів
Тип дисплею: WQVGA, кольоровий TFT з 
білою підсвіткою
Вага:161.6 грам
Батарея: внутрішня літій-іонна
Час функціонування без підзарядки: до 4 
годин

Пам`ять та карти:
Базові карти: Так
Попередньо встановлені карти: Україна
Можливість додавання нових карт: Так
Внутрішня пам`ять:1 Гб
Тип карти пам`яті: microSD (не додається 
до комплекту)

Каталожний номер: NUVI1300AP



GPS-Навігатор GARMIN 1200
Автомобільний навігатор nuvi 1200 привабливий за ціною та ультра тонкий за дизайном - він на 25% тоньший за попередні моделі та 
має сенсорний дисплей.  Навігатор легко вміститься до вашої кишені, а вбудований акумулятор зробить навігацію зручною не тільки в 
автомобілі, але й під час прогулянки пішки.

Особливості:
- Доступний за сприйняттям інтерфейс 
- Брендінг Peugeot
- Визначення місцезнаходження 
(функція “ДЕ Я?”)
- Автоматичний годинник 
(з вибором часового поясу)
- Програма для перерахування валюти / 
одиниць виміру
- Калькулятор
- Перегляд JPEG зображень
- Фотонавігація Garmin Connect™ Photos
- Захист від крадіжки Garmin Lock™

Технічні характеристики
Розміри, ДxВxШ: 9.3 x 7.5 x 1.6 см
Розмір дисплею, ДxВ: 7.2 x 5.4 см; 3.5”, 
діагональ (8.9 см)
Розподільна здатність дисплею: 
320 x 240 пікселів
Тип дисплею: кольоровий антібліковий 
QVGA TFT кольоровий TFT з білою 
підсвіткою
Вага: 113.4 грам
Батарея: внутрішня літій-іонна
Час функціонування без підзарядки: до 4 
годин

Пам`ять та карти:
Базові карти: Так
Попередньо встановлені карти: Україна
Можливість додавання нових карт: Так
Внутрішня пам`ять:1 Гб
Тип карти пам`яті: microSD (не додається 
до комплекту)

Каталожний номер: NUVI1200AP



Фотографії у каталозі можуть відрізнятися від оригінального зовнішнього вигляду продукту.
Каталог містить довідкову інформацію і не може розглядатися як документ, 
на основі якого може бути здійснений продаж аксесуарів.

Для придбання аксесуарів та отримання докладнішої інформації про асортимент та ціни, 
будь ласка, зверніться до найближчого офіційного дилера Peugeot

www.peugeot.ua




