
ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΟ PEUGEOT 2008 



ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΙ ! ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΑΣ PEUGEOT 2008!
Ανακαλύψτε την γκάµα των αξεσουάρ που σχεδιάστηκαν για να ταιριάζουν απόλυτα στο ∆ΙΚΟ ΣΑΣ PEUGEOT 2008 και επωφεληθείτε από 
την τεχνογνωσία της PEUGEOT για να δηµιουργήσετε το crossover  των ονείρων σας. Στιβαρό, ευκίνητο και ευπροσάρµοστο, το ιδανικό 
αυτοκίνητο, πιστός σύντροφος για περιπετειώδεις εξορµήσεις µε την οικογένεια ή τους φίλους σας. Κι αν στις ανάγκες σας περιλαµβάνονται 
περισσότερο χρώµα στο εσωτερικό ή περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους, κι αν ακόµα το στυλ και ο τρόπος ζωής σας είναι 
πιο απαιτητικά, η λύση βρίσκεται στην πλούσια γκάµα αξεσουάρ που σχεδίασε η PEUGEOT ειδικά για το δικό σας αυτοκίνητο.

ΣΕΙΡΑ DOWNTOWN
Υπογραµµίστε τον δυναµικό του χαρακτήρα και χαρίστε του ακόµη περισσότερο χρώµα χωρίς κανέναν συµβιβασµό! 

Τα διακοσµητικά αξεσουάρ της Σειράς DOWNTOWN για το αµάξωµα του αυτοκινήτου σας περιλαµβάνουν:
Σετ διακοσµητικά stickers  κάτω τµήµατος αµαξώµατος: για τις πόρτες και τον προφυλακτήρα 
Σετ διακοσµητικά stickers  άνω τµήµατος αµαξώµατος: για τις βάσεις των εξωτερικών καθρεπτών, 
για το επάνω µέρος των θυρών και για τις µπάρες οροφής.
Κάλυµµα εξωτερικού καθρέπτη



Σετ διακοσµητικά stickers άνω τµήµατος αµαξώµατος
Downtown κίτρινο

Downtown πορτοκαλί Downtown ροζ flash 

Σετ διακοσµητικά stickers κάτω τµήµατος 
αµαξώµατος  Downtown κίτρινο

Downtown ρόζ flashDowntown πορτοκαλίΚάλυµµα εξωτερικού καθρέπτη 
Downtown κίτρινο

∆ιακοσµητική τάπα ζάντας 
Downtown κίτρινη

Downtown πορτοκαλί Downtown ροζ flash 

Downtown πορτοκαλί Downtown ροζ flash Downtown µαύρο



ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ
Ανάµεσα στην άνεση που προσφέρει η υψηλή τεχνολογία και στην απόλαυση των αισθήσεων χάρη στα υλικά που έχουν 
χρησιµοποιηθεί, το εσωτερικό του ∆ΙΚΟΥ ΣΑΣ PEUGEOT 2008 διαθέτει µια δυναµική προσωπικότητα και µια εκλεπτυσµένη 
αισθητική που εφόσον τις αξιοποιήσετε θα µπορέσετε να αναδείξετε ακόµη περισσότερο το προσωπικό σας στυλ. Και η 
παραµικρή λεπτοµέρεια αποτελεί σηµείο αναφοράς χάρη στα ειδικά σχεδιασµένα αξεσουάρ που δηµιούργησε η PEUGEOT… 
σ’ εσάς µένει απλά να διαλέξετε το ΧΡΩΜΑ!

Τα διακοσµητικά αξεσουάρ της Σειράς DOWNTOWN για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας 
περιλαµβάνουν στις αποχρώσεις  κίτρινο / πορτοκαλί / ροζ flash  τα ακόλουθα :

• διακοσµητικά αεραγωγών 

• διακοσµητικά τιµονιού 

• διακοσµητικά κεντρικής κονσόλας

• διακοσµητικά χειρολαβών θυρών εµπρός

Σετ πατάκια στις αποχρώσεις κίτρινο / πορτοκαλί / ροζ flash Κάλυµµα εσωτερικού καθρέπτη στις αποχρώσεις 
κίτρινο / πορτοκαλί / ροζ flash



Καλύµµατα εξωτερικών καθρεπτών επιχρωµιωµένα Προστατευτικό µαρσπιέ µπαγκάζ

Προστατευτικά µαρσπιέ 
θυρών φωτιζόµενα  

Προστατευτικά µαρσπιέ 
θυρών dark chrome

Προστατευτικά µαρσπιέ 
θυρών inox 

Προστατευτικά µαρσπιέ 
θυρών αλουµινίου



∆ΟΚΙΜΑΣΤΕ  ΝΕΕΣ  ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
Ξεχάστε όσα γνωρίζατε έως τώρα και αφεθείτε στη νέα προοπτική ελευθερίας και δηµιουργικότητας που ανοίγει µπροστά σας 
το ∆ΙΚΟ ΣΑΣ PEUGEOT 2008. Ανακαλύψτε νέους ορίζοντες και εξοπλίστε το αυτοκίνητό σας µε εκείνα τα αξεσουάρ 
που θα το απογειώσουν.

Ζάντα αλουµινίου 
15’’ Draco

Ζάντα αλουµινίου
16’’ Cetus

Ζάντα αλουµινίου
16” Hydre γκρι Ten µατ

Ζάντα αλουµινίου
17’’ Eridan µαύρο Onyx γυαλιστερό

Ζάντα αλουµινίου
17’’ Eridan γκρι gris Anthra µατ

Ζάντα αλουµινίου
17’’ Pyxis

Ζάντα αλουµινίου
16’’ Hydre γκρι Dilium γυαλιστερό

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ ΖΑΝΤΩΝ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μαύρη Μπλε Virtuel Λευκή Diamanté

*∆εν συµπεριλαµβάνονται τα µπουλόνια και οι τάπες στη συσκευασία





ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Στο εσωτερικό του ∆ΙΚΟΥ ΣΑΣ PEUGEOT 2008 όλα είναι µελετηµένα και σχεδιασµένα ώστε να προσφέρουν ένα άνετο, φιλικό 
και απόλυτα πρακτικό περιβάλλον σε εσάς και τους υπόλοιπους επιβάτες του αυτοκινήτου. Μπορείτε να κάνετε τη ζωή σας 
ακόµη πιο εύκολη χάρη στα αξεσουάρ που σχεδίασε για εσάς η PEUGEOT και τα οποία θα σας γίνουν απολύτως απαραίτητα 
σε κάθε σας µετακίνηση. Επιµεληθείτε του εσωτερικού του αυτοκινήτου σας αξιοποιώντας τον εξοπλισµό που θα σας επιτρέψει 
να µοιραστείτε µε τους αγαπηµένους σας τις πιο αξέχαστες διαδροµές.

Σετ ανεµοθραύστες εµπρός θυρών

Κρεµάστρα στηριζόµενη στο προσκέφαλο

Αρωµατικό χώρου καµπίνας επιβατών



Κουρτινάκι για το τζάµι του χώρου αποσκευών Σετ κουρτινάκια  για τα πίσω πλαϊνά τζάµια

Mini-bar Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών διπλή όψης



ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΑΨΗΦΗΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ
Η ιδιοσυγκρασία σας, σας οδηγεί πάντα πιο µακριά? Το ∆ΙΚΟ ΣΑΣ PEUGEOT 2008 θα σας ακολουθήσει παντού γιατί µπορεί 
να προσαρµοστεί απόλυτα στις ανάγκες σας. Επιλέξτε τα κατάλληλα αξεσουάρ για να το προστατέψετε και να αναδείξετε 
το δυναµισµό του και απολαύστε µαζί του µοναδικές οδηγικές εµπειρίες σε διαδροµές εντός και εκτός δρόµου.

Προστατευτικά προφυλακτήρα Προστατευτικά θυρών

Λασπωτήρες εµπρός και πίσω Καλύµµατα καθισµάτων Κουκούλα για κλειστό χώρο στάθµευσης



Σετ πατάκια “3D” Σετ πατάκια - βελούδο Σετ πατάκια - µοκέτα

Σετ πατάκια - καουτσούκ Προστατευτικό κάλυµµα και στηρίγµατα 
συγκράτησης αντικειµένων 
για το χώρο αποσκευών

Προστατευτικό κάλυµµα χώρου 
αποσκευών µεγάλου µήκους



ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΘΑΛΑΣΣΑ Ή ΒΟΥΝΟ?
Εάν είστε λάτρεις των οχηµάτων παντός εδάφους, ή σας αρέσουν τα χειµερινά σπορ, ακόµη και εάν απλά πρόκειται να φύγετε 
διακοπές και δεν θέλετε να σας λείψει τίποτα, τα αξεσουάρ που δηµιούργησε η PEUGEOT για εσάς θα σας λύσουν τα χέρια. 
Εύκολα στην τοποθέτηση, απόλυτα συµβατά µε τις γραµµές του αυτοκινήτου σας, συνδυάζουν πρακτικότητα και στυλ και 
παράλληλα αυξάνουν τους αποθηκευτικούς χώρους για να ανταποκριθούν ακόµη καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις.

Κάθετες µπάρες οροφής

Μπαγαζιέρα οροφήςΜπαγαζιέρα οροφής υφασµάτινη

Σχάρα για τοποθέτηση επάνω στις µπάρες οροφής Βάση µεταφοράς πέδιλων σκι για τοποθέτηση 
επάνω στις µπάρες οροφής



Βάση µεταφοράς ποδηλάτου για τοποθέτηση 
επάνω στις µπάρες οροφής

Κοτσαδόρος Βάση µεταφοράς ποδηλάτου που προσαρµόζεται στον κοτσαδόρο (πλατφόρµα)



ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
Απολαύστε το αίσθηµα ασφάλειας που σας προσφέρει το ∆ΙΚΟ ΣΑΣ PEUGEOT 2008 και αφεθείτε να σας ταξιδέψει η PEUGEOT µε 
αυτό το σύγχρονο, ασφαλές και συναρπαστικό crossover που δηµιούργησε για εσάς. Ειδικά σχεδιασµένος εξοπλισµός που ενισ-
χύει τα επίπεδα ασφαλούς µετακίνησης ακόµη και για τους πιο µικρούς συνεπιβάτες σας, που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων µια 
πλήρη σειρά παιδικών καθισµάτων τα οποία συµµορφώνονται µε τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας του κατασκευαστή.

Αισθητήρες παρκαρίσµατος πίσω Συναγερµός Αισθητήρες παρκαρίσµατος εµπρός

ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Römer Baby-Safe+ 
(0-13kgr)

Römer Duo + isofix 
(9-18kgr)

Kiddy Comfort pro 
(9-36kgr)

Römer Kidfix isofix 
(15-36kgr)

Kiddy Cruiserfix pro 
(15-36kgr)



Μεταλλικό διαχωριστικό χώρου αποσκευών

Ζώνη ασφαλείας για µεταφορά κατοικιδίων Μπουλόνια ασφαλείας

Κλουβί µεταφοράς κατοικιδίων Σετ ασφάλειας (τρίγωνο, γιλέκο, φαρµακείο) Αλυσίδες χιονιού Αντιολισθητικό κάλυµµα τροχού



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ
Το  ΝΕΟ PEUGEOT 2008 χάρη στον εργονοµικό σχεδιασµό που χαρακτηρίζει το εσωτερικό του σας προσφέρει άπειρες 
δυνατότητες ώστε να απολαµβάνετε κάθε µικρή ή µεγάλη σας µετακίνηση, όντας πλαισιωµένοι από εξοπλισµό τελευταίας 
τεχνολογίας που θα σας διευκολύνει µε τον ταχύτερο και πιο αποτελεσµατικό τρόπο να παραµείνετε on line ακόµη και µέσα 
από το αυτοκίνητο σας.

Σύστηµα πλοήγησης Garmin

WI-FI box



Βάσεις στήριξης συσκευών πολυµέσων CD player Μετατροπέας τάσης12V/230V + USB

Συσκευή ειδοποίησης Wikango Συσκευή ειδοποίησης Nouveau Coyote Βάση στήριξης κινητού τηλεφώνου Tetrax Xway



ΣΤΥΛ

 Σετ διακοσµητικά stickers  άνω τµήµατος αµαξώµατος 
 Downtown κίτρινα
 Σετ διακοσµητικά stickers  άνω τµήµατος αµαξώµατος 
 Downtown πορτοκαλί
 Σετ διακοσµητικά stickers  άνω τµήµατος αµαξώµατος
 Downtown ροζ flash
 Σετ διακοσµητικά stickers  κάτω τµήµατος αµαξώµατος
 Downtown µαύρα
 Σετ διακοσµητικά stickers  κάτω τµήµατος αµαξώµατος
 Downtown κίτρινα
 Σετ διακοσµητικά stickers  κάτω τµήµατος αµαξώµατος
 Downtown πορτοκαλί
 Σετ διακοσµητικά stickers  κάτω τµήµατος αµαξώµατος
 Downtown ροζ flash
 Σετ 2 καλύµµατα εξωτερικών καθρεπτών
 Downtown κίτρινα
 Σετ 2 καλύµµατα εξωτερικών καθρεπτών
 Downtown πορτοκαλί
 Σετ 2 καλύµµατα εξωτερικών καθρεπτών
 Downtown ροζ flash
 Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζαντών Downtown κίτρινες
 Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζαντών Downtown πορτοκαλί
 Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζαντών Downtown ροζ flash

Εξωτερική 
διαµόρφωση

 Σετ διακοσµητικά stickers εσωτερικής διαµόρφωσης 
 Downtown κίτρινα
 Σετ διακοσµητικά stickers εσωτερικής διαµόρφωσης 
 Downtown πορτοκαλί
 Σετ διακοσµητικά stickers εσωτερικής διαµόρφωσης
 Downtown ροζ flash
 Κάλυµµα εσωτερικού πρισµατικού καθρέπτη 
 Downtown κίτρινο
 Κάλυµµα εσωτερικού «έξυπνου» καθρέπτη 
 Downtown κίτρινο
 Κάλυµµα εσωτερικού πρισµατικού καθρέπτη 
 Downtown πορτοκαλί
 Κάλυµµα εσωτερικού «έξυπνου»  καθρέπτη 
 Downtown πορτοκαλί
 Κάλυµµα εσωτερικού πρισµατικού καθρέπτη 
 Downtown ροζ flash
 Κάλυµµα εσωτερικού «έξυπνου» καθρέπτη 
 Downtown ροζ flash
 Σετ πατάκια Downtown κίτρινα
 Σετ πατάκια Downtown πορτοκαλί
 Σετ πατάκια Downtown ροζ flash
 
 Καλύµµατα εξωτερικών καθρεπτών επιχρωµιωµένα
 Προστατευτικό µπαγκάζ
 Σετ 2 προστατευτικά µαρσπιέ θυρών inox
 Σετ 2 προστατευτικά µαρσπιέ θυρών φωτιζόµενα
 Σετ 2 προστατευτικά µαρσπιέ θυρών dark chrome
 Σετ 2 προστατευτικά µαρσπιέ θυρών αλουµινίου
 Κάλυµµα αλουµινίου για το υποπόδιο

Εσωτερική 
διαµόρφωση

 Ζάντα αλουµινίου 15’’ DRACO
 Ζάντα αλουµινίου 16’’ CETUS
 Ζάντα αλουµινίου 16’’ HYDRE  γκρι Ten µατ
 Ζάντα αλουµινίου 16’’ HYDRE γκρι Dilium γυαλιστερό
 Ζάντα αλουµινίου 17’’ ERIDAN γκρι Anthra µατ
 Ζάντα αλουµινίου 17’’ ERIDAN µαύρο Onyx γυαλιστερό
 Ζάντα αλουµινίου 17’’ PYXIS
 ∆ιακοσµητική τάπα ζάντας Diamanté
 Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζάντας λευκές Banquise
 Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζάντας µπλέ Virtuel
 Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζάντας µαύρες
 

Ζάντες 
αλουµινίου

Πεδίο Περιγραφή Κωδικοί

ΣΤΥΛ
Πεδίο Περιγραφή Κωδικοί

ΑΝΕΣΗ

 Σετ 2 ανεµοθραύστες εµπρός θυρών
 Κρεµάστρα στηριζόµενη στο προσκέφαλο
 Αρωµατικό χώρου καµπίνας επιβατών
 Κουρτινάκι για το τζάµι του χώρου αποσκευών
 Σετ κουρτινάκια για τα πίσω πλαϊνά τζάµια
 Mini-bar 16l
 Mini-bar 24l, 12/230V
 Mini-bar 24l, 12V
 Προστατευτικό δαπέδου  χώρου αποσκευών
 Προστατευτικό δαπέδου  χώρου αποσκευών διπλής όψης
 Στηρίγµατα συγκράτησης αντικειµένων 
 για το χώρο αποσκευών
 Τασάκι / σετ καπνιστή
 Αναπτήρας / σετ καπνιστή
 Τασάκι

Πεδίο Περιγραφή Κωδικοί

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 Σετ 4 προστατευτικά προφυλακτήρα
 Σετ προστατευτικά θυρών εµπρός και πίσω
 Σετ λασπωτήρες εµπρός
 Σετ λασπωτήρες πίσω
 Σετ καλύµµατα καθισµάτων EARTH
  Σετ καλύµµατα καθισµάτων SKY
  Σετ καλύµµατα καθισµάτων STAR
 Κουκούλα για κλειστό χώρο στάθµευσης
 Σετ πατάκια “3D”
 Σετ πατάκια – βελούδο
 Σετ πατάκια – µοκέτα
 Σετ πατάκια – καουτσούκ
 Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών
 Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών 
 διπλής όψης
 Προστατευτικό κάλυµµα πίσω καθισµάτων 
 για µεταφορά κατοικιδίων
 Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών 
 για µεταφορά κατοικιδίων

Πεδίο Περιγραφή Κωδικοί

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ PEUGEOT 2008
Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος µε τους κωδικούς και τις περιγραφές των αξεσουάρ που διατίθενται 
για το ∆ΙΚΟ ΣΑΣ PEUGEOT  2008. Για την πλήρη γκάµα των διαθέσιµων αξεσουάρ καθώς και 
για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία απευθυνθείτε στο ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών PEUGEOT.



ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 Σετ 2 µπάρες οροφής
 Σχάρα για τοποθέτηση επάνω στις µπάρες οροφής
 Βάση µεταφοράς 4σετ πέδιλων σκι 
 που προσαρµόζεται επάνω στις µπάρες οροφής
 Βάση µεταφοράς 6σετ πέδιλων σκι
 που προσαρµόζεται επάνω στις µπάρες οροφής
 Μπαγαζιέρα οροφής κοντή υφασµάτινη 340l
 Μπαγαζιέρα οροφής µακριά υφασµάτινη 300l
 Μπαγαζιέρα οροφής κοντή 330l
 Μπαγαζιέρα οροφής µεσαία 420l
 Μπαγαζιέρα οροφής µακριά 420l
 Βάση µεταφοράς ποδηλάτων που προσαρµόζεται
 επάνω στις µπάρες οροφής (αλουµινίου)
 Βάση µεταφοράς ποδηλάτων που προσαρµόζεται
 επάνω στις µπάρες οροφής (ατσάλινη)
 Βάση µεταφοράς 2 ποδηλάτων που προσαρµόζεται
 επάνω στον κοτσαδόρο
 Βάση µεταφοράς 3 ποδηλάτων που προσαρµόζεται
 επάνω στον κοτσαδόρο
 Βάση µεταφοράς 2 ποδηλάτων που προσαρµόζεται
 επάνω στον κοτσαδόρο (πλατφόρµα)
 Κοτσαδόρος µε αποσπώµενη µπίλια
 Κοτσαδόρος – µπίλια µε λαιµό κύκνου
 Καλωδίωση κοτσαδόρου 7 επαφών
 Καλωδίωση κοτσαδόρου 13 επαφών
 Τσάντα αποθήκευσης για το χώρο αποσκευών

Πεδίο Περιγραφή Κωδικοί

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Συναγερµός
 Αισθητήρες παρκαρίσµατος εµπρός / 4µάτια
 Αισθητήρες παρκαρίσµατος πίσω / 4µάτια
 Παιδικό κάθισµα FAIR G 0/1 isofix (0-18kgr)
 FAIR G 0/1S (0-18kgr)
 Βάση στήριξης παιδικού καθίσµατος FAIR G 0/1
 & FAIR G O/1S για τοποθέτηση µε πλάτη στο δρόµο
 Βάση στήριξης παιδικού καθίσµατος FAIR G 0/1
 & FAIR G O/1S για τοποθέτηση µε όψη στο δρόµο 
 Παιδικό κάθισµα RÖMER BABY SAFE + (0-13kgr) 
 για τοποθέτηση µε πλάτη στο δρόµο
 Βάση στήριξης ISOFIX παιδικού καθίσµατος RÖMER
 Παιδικό κάθισµα RÖMER DUO PLUS isofix (9-18kgr)
 Παιδικό κάθισµα KIDFIX isofix (15-36kgr)
 Παιδικό κάθισµα KIDDY COMFORT PRO (9-36kgr)
 Παιδικό κάθισµα KIDDY CRUISERFIX PRO (15-36kgr)
 Μεταλλικό διαχωριστικό χώρου αποσκευών
 Ζώνη ασφαλείας για µεταφορά κατοικιδίων
 Κλουβί µεταφοράς κατοικιδίων (40x30x30)
 Κλουβί µεταφοράς κατοικιδίων (60x42x42)
 Μπουλόνια ασφαλείας
 Σετ ασφάλειας (προειδοποιητικό τρίγωνο και γιλέκο)
 Φαρµακείο 
 Σετ 2 αλυσίδες χιονιού
 Σετ 2 αντιολισθητικά καλύµµατα τροχών

Πεδίο Περιγραφή Κωδικοί

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

 Βάση στήριξης συστήµατος πλοήγησης 
 (ηµι-ενσωµατωµένη)
 Βάση στήριξης συστήµατος πλοήγησης
 Συστήµατα πλοήγησης
 Wifi-box
 CD Player σταθερής τοποθέτησης
 Καλωδίωση CD Player
 Βάση στήριξης CD Player
 CD Player 
 Μπρίζα 230V & θύρα USB
 Συσκευή ειδοποίησης Inforad Smart
 Συσκευή ειδοποίησης Nouveau Coyote
 Συσκευή ειδοποίησης Wikango Max 2.0 Millenium
 Φορτιστής κινητού τηλεφώνου συµβατός 
 µε συσκευές IPHONE
 Φορτιστής κινητού τηλεφώνου
 Βάση στήριξης κινητού τηλεφώνου Tetrax Geo
 Βάση στήριξης κινητού τηλεφώνου Tetrax Xway
 Κλιπς για βάσεις στήριξης κινητού τηλεφώνου Tetrax
 Βάση στήριξης κινητού τηλεφώνου
 Βάση στήριξης συσκευών πολυµέσων
 Σετ 2 DVD Player 7” µε ακουστικά
 DVD Player DIV107R 7” 
 Ασύρµατα ακουστικά
 Σετ ανοιχτής ακρόασης PARROT MKI 9000
 Σετ ανοιχτής ακρόασης PARROT MKI 9100
 Σετ ανοιχτής ακρόασης PARROT MKI 9200
 Καλωδίωση για σετ ανοιχτής ακρόασης PARROT MKI
 Σετ ανοιχτής ακρόασης PARROT VH 3000
 Σετ ανοιχτής ακρόασης PARROT VH 3100
 Καλωδίωση για σετ ανοιχτής ακρόασης PARROT VH

Πεδίο Περιγραφή Κωδικοί
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www .peugeot .gr
Η PEUGEOT ΣΥΝΙΣΤΑ TOTAL

Απευθυνθείτε  στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών PEUGEOT 
ώστε να  ενημερωθείτε για τη συμβατότητα των Αξεσουάρ με την έκδοση 
του δικού σας αυτοκινήτου. Τα αξεσουάρ που παρουσιάζονται ισχύουν 
μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων ή μέχρι πιθανής παύσης 
παραγωγής και πιθανών τεχνικών τροποποιήσεων. Οι φωτογραφίες που 
εμφανίζονται σε αυτόν τον κατάλογο δεν είναι συμβατικές.


