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АксесуАри



208
сТиЛь

Надаючи перевагу Peugeot 208, Ви обираєте автомобіль нового покоління.
Ця модель природним шляхом передбачає Ваші очікування і поєднує в собі переваги,
які роблять її ще більш сучасною. Збільшіть ефект від цих нових відчуттів, обладнавши 

Ваш Peugeot 208 аксесуарами, що підкреслять Вашу індивідуальність.
У цій брошурі представлені всі аксесуари, призначені для додання стилю Peugeot 208

в залежності від Ваших бажань. Вони посилять його характер,
елегантність і практичність!





ЛІНІя S
Представляючи нову «Лінію S», компанія Peugeot 
пропонує Вам аксесуари, створені спеціально для 
даної моделі, що підкреслюють відточений дизайн 
і додають витонченість та  спортивний вигляд 
Вашому Peugeot 208! деКоративна 

наКЛадКа
на дах Cielo

Корпуси 
зовнішніх 
дзерКаЛ

КоЛісні дисКи 17“

Лонжерон

спойЛер

КоЛісний дисК 16 або 17“ деКоративна загЛушКа 
на КоЛесо

важіЛь перемиКання передач 
дЛя 5 або 6 ст. мКп



Лонжерон

КиЛимоК веЛюровий в саЛон ембЛема наКЛадКи на пороги дверей 
з підсвічуванням

Корпус внутрішнього дзерКаЛа

дифузор



LIGNE S DAMIERS 
Дизайн «Гра в шахи» дозволяє Вам підкреслити динамізм Вашого 
Peugeot 208, запозичуючи естетичні принципи оформлення невеликих 
спортивних автомобілів

Корпуси зовнішніх дзерКаЛ Корпус внутрішнього дзерКаЛа хромовані наКЛадКи на задню 
боКову стінКу Кузова

наКЛейКа на дах

бічні 
наКЛейКи



LIGNE S BANDES
Дизайн «Спортивна смуга» пропонує Вам одночасно елегантне і 
стримане оформлення для створення ще більш стильного образу!

хромована руКоятКа ручного 
гаЛьма

КиЛимоК в саЛон аЛюмінієві педаЛі

наКЛейКа на дах 
і на задні двері



LIGNE STREET
Щоб змінити імідж Peugeot 208, дизайн «Вуличний стиль» пропонує два рішення 
оформлення: Витончений сірий або спокійний коричневий.

«ГрАНІТНІ скеЛІ»

наКЛейКа на дах

Корпус 
внутрішнього 

дзерКаЛа

наКЛадКи 
на задню боКову 

стінКу Кузова

Корпуси 
зовнішніх 
дзерКаЛ

КиЛимоК 
веЛюровий 

в саЛон

деКоративна наКЛадКа 
на дах Cielo

деКоративна загЛушКа 
на КоЛесо



LIGNE STREET

«ШОкОЛАДНА ПОЛОНиНА»

наКЛейКа на дах

Корпус 
внутрішнього 

дзерКаЛа

наКЛадКи 
на задню боКову 

стінКу Кузова

Корпуси 
зовнішніх 
дзерКаЛ

КиЛимоК 
веЛюровий 

в саЛон

деКоративна наКЛадКа 
на дах Cielo

деКоративна загЛушКа 
на КоЛесо



LIGNE GRAFFIC
Дизайн «Графік» створює скромне та елегантне оформлення 
для Peugeot 208.

наКЛейКа на дах
Корпус 

внутрішнього 
дзерКаЛа

наКЛадКи 
на задню боКову 

стінКу Кузова

наКЛадКи на 
пороги дверей

деКоративна 
наКЛадКа 

на дах Cielo



ПАкеТ ДиЗАЙНу у сТиЛІ ХрОМ

ПАкеТ ДиЗАЙНу у сТиЛІ ТеМНиЙ ХрОМ

Зробіть Ваш Peugeot 208 ще більш привабливим 
з комплектом хром, що складається з двох корпусів дзеркал, 
двох рамок протитуманних фар і обідка решітки радіатора!
Щоб загартувати характер Вашого автомобіля, виберіть 
комплект темний хром, в якому представлені аксесуари, 
покриті димчастим хромом!

Ідеальне доповнення до лінії ГРАФІК.

ободоК решітКи 
радіатора

ободоК решітКи 
радіатора

рамКи 
протитуманних 

фар

рамКи 
протитуманних 

фар

Корпуси зовнішніх дзерКаЛ



кОЛІсНІ 
Диски

ДекОрАТивНА ЗАГЛуШкА ДискА

Легкосплавні колісні диски підкреслюють лінії стилю 
Peugeot 208 і підсилюють його динамічний образ, 
забезпечуючи повну гарантію якості, безпеки і зчеплення 
з дорогою. Компанія Peugeot також розробила гаму 
декоративних заглушок дисків, які ви можете підібрати 
відповідно до кольору кузова за Вашим бажанням! 

біЛий синій сіро-рожевий сірий чорний срібЛястий



КоЛісний дисК 
SCandium 15”

КоЛісний дисК 
SCandium 15”

КоЛісний дисК 
SCandium 15”

КоЛісний дисК 
Helium 16”*

КоЛісний дисК 
azote 15”

КоЛісний дисК 
argon 15”

КоЛісний дисК 
Krypton 16”

* також є варіант technical grey



Рейлінги, фаркопи, дитячі крісла, піддони для 
багажника, навігаційні та мультимедійні пристрої 
відповідно до найсучасніших технологій ... 
Ви оснащуєте Ваш Peugeot 208 в залежності 
від Ваших бажань і потреб. Відвідайте салон Вашого 
дилера або сайт Peugeot, для того щоб дізнатися 
про товари, які є адаптованими до Peugeot 208 
і забезпечують індивідуальні рішення для кожної 
ситуації.

захисні 
наКЛадКи на 

бампер

фарКоп

наКЛадКи на 
пороги дверей 

з підсвічуванням

веЛобагажниК рейЛінги

БІЛьШе АксесуАрІв ДЛя 
PEuGEoT 208



сонцезахисні 
шторКи

чохЛи 
дЛя КрісеЛ

дитяче 
КрісЛо

підставКа 
дЛя муЛьтимедійних пристроїв

муЛьтисеКційний ЛотоК дЛя 
багажниКа

боКові 
моЛдинги



www.peugeot.ua

Штамп дилера
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


