ACE SSÓRIOS
NO VO PE U GE OT 2 0 0 8

E X A LT I N G S U V *

ÍNDICE

Adora agitação. Cidade ou campo, carácter desportivo ou conforto,

Concebidos com a maior das exigências, com uma preocupação

04 PROTEJA O SEU HABITÁCULO

não tem medo de misturar os opostos. Revolucionando os códigos,

permanente com a eficácia e a estética, permitem-lhe ir até ao fim

07 TRANSPORTE AINDA MAIS

o novo SUV PEUGEOT 2008 foi feito para si. E, para tornar os trajetos

das suas paixões.

08 INTENSIFIQUE O SEU CONFORTO

cada vez mais entusiasmantes, descubra agora os nossos acessórios.

11 ELETRIFIQUE O SEU SUV

Para trajetos tranquilos, os Acessórios de Origem PEUGEOT, em
conformidade com as normas de qualidade mais exigentes, são
validados pelas nossas equipas quanto à sua fiabilidade e durabilidade.
* Um SUV arrebatador.

Peças de
origem

Descubra toda a gama de acessórios em www.peugeot.fr/accessoires

Tapete da bagageira
Proteja a sua bagageira para
transportar todos os tipos de objetos e
produtos. Adapta-se perfeitamente às
formas da superfície inferior e, com o
seu aspeto cuidado, aplica um toque
de estética e elegância.

C U I D E D O S E U H A B I TÁ C U L O

1

Ao volante do seu SUV PEUGEOT 2008, poderá aventurar-se para
terrenos nunca antes percorridos. Para proteger o habitáculo do seu
veículo, poderá contar com uma ampla gama de acessórios.

1. C
 onjunto de tapetes dianteiros e traseiros em veludo
2. C
 onjunto de tapetes dianteiros e traseiros 3D em alcatifa
3. C
 onjunto de tapetes dianteiros e traseiros em borracha
4. T
 apete da bagageira com proteção do pára-choques traseiro
5. Conjunto de proteções para os bancos
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EXTENDED EXPERIENCE*
Poderá levar consigo tudo aquilo de que necessita. Para tal, poderá

Engate de reboque com
rótula desmontável
sem ferramentas

contar com os acessórios, estéticos e funcionais, desenhados
especificamente para aumentar o volume de transporte do seu SUV
PEUGEOT 2008.

Aumente a sua capacidade de carga
e reboque, em total segurança, um
reboque, barco, material profissional…
A rótula é montada e desmontada
facilmente, em apenas alguns
segundos, sem ferramentas
e sem esforço.

1. Engate de reboque com rótula desmontável sem ferramentas**
2. Porta-bicicletas sobre engate de reboque***
3. Caixa do compartimento da mala
4. Barras de tejadilho transversais
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5. Mala de tejadilho média (420 litros)
6. Porta-bicicletas sobre barras de tejadilho

* Experiência alargada
** Indisponíveis para o novo SUV PEUGEOT e2008
***Acessório não comercializado em Portugal
07

1

P R OT E J A O S E U S U V
Vive intensamente. Os acessórios do seu novo SUV PEUGEOT
2008 protegem eficazmente tanto o exterior do seu veículo como o
habitáculo. Contribuem para a sua tranquilidade para tornar cada
trajeto num puro momento de prazer.

1. C
 onjunto de palas traseiras
2. Conjunto de 2 defletores de ar das portas dianteiras
3. C
 obertura de proteção para estacionamento
4. R
 ede divisória para transporte de animais
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5. Conjunto de 2 cortinas laterais
6. C
 ortina para o óculo traseiro
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Wallbox - Estação de carga
no domicílio
A estação de carga permite garantir
a segurança e acelerar a recarga das
baterias de um veículo elétrico. O seu
design sóbrio permite-lhe uma fácil
integração em qualquer local.

ELETRIFIQUE O SEU SUV
Vive virado para o futuro e o seu novo SUV PEUGEOT e2008
está equipado com uma motorização elétrica. Descubra
os acessórios que lhe permitem explorar totalmente as
vantagens do veículo.
1. & 2. Wallbox - Estação de carga no domicílio (em função da
sua instalação elétrica)
3. Saco para cabo de recarga
4. Conjunto de tapetes dianteiros em alcatifa e2008

1
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5. Ajuda ao estacionamento
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