
ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΟ PEUGEOT 3008 



ΣΤΥΛ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ!
Ενισχύστε τον αεροδυναµικό σχεδιασµό και αναδείξτε το αυθεντικό στυλ του crossover της PEUGEOT 
αξιοποιώντας την πλούσια γκάµα αξεσουάρ που υπογραµµίζουν το µοναδικό και καινοτόµο χαρακτήρα του.

Πίσω αεροτοµή ∆ιακοσµητικά εξωτερικών χειρολαβών 
θυρών επιχρωµιωµένα

Καλύµµατα εξωτερικών καθρεπτών 
επιχρωµιωµένα



Τα αυτοκίνητα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο φέρουν πρόσθετο εξοπλισµό.
Το αυτοκίνητο που απεικονίζεται στο εξώφυλλο είναι εξοπλισµένο µε ζάντες αλουµινίου 18" Oxalis, 
επιχρωµιωµένες χειρολαβές θυρών και καλύµµατα εξωτερικών καθρεπτών, µπάρες οροφής 
και βάση µεταφοράς ποδηλάτου επάνω στην οποία είναι τοποθετηµένο ποδήλατο µάρκας PEUGEOT.

Ζάντες αλουµινίου*
Οι ζάντες αλουµινίου ανήκουν 
στα αξεσουάρ που συµβάλλουν 
καθοριστικά στη διαµόρφωση 
του στυλ του ∆ΙΚΟΥ ΣΑΣ 
PEUGEOT 3008.

*∆εν συµπεριλαµβάνονται 
τα µπουλόνια και οι τάπες 
στη συσκευασία.
 

Ζάντα αλουµινίου
Isara 16"

Ζάντα αλουµινίου
Galium 17"

Ζάντα αλουµινίου
Oxalis 18"

Ζάντα αλουµινίου
Avranches  16"

Ζάντα αλουµινίου
Scaldis 17"

Ζάντα αλουµινίου
Aregia 17"

Ζάντα αλουµινίου
Icauna 18"

Προστατευτικά µαρσπιέ  3DΠροστατευτικά µαρσπιέ επιχρωµιωµένα



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ…
Ο χρόνος που περνάτε µέσα στο ∆ΙΚΟ ΣΑΣ PEUGEOT 3008 είναι πολύτιµος. Εξοπλίστε το µε τα αξεσουάρ 
που σχεδίασε ειδικά για αυτό η PEUGEOT και απολαύστε τις µετακινήσεις σας 
µέσα σε ένα ακόµη πιο άνετο και ευχάριστο περιβάλλον.

Σετ κουρτινάκια για τα πίσω πλαϊνά τζάµια Κρεµάστρα στηριζόµενη στο προσκέφαλο

Σετ καπνιστή Θήκη ντουλαπιού κεντρικής κονσόλας Αρωµατικό χώρου καµπίνας επιβατών



Σετ καλύµµατα καθισµάτων  Brasilia Σετ καλύµµατα καθισµάτων  Venise

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



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ!
Τα αξεσουάρ για το crossover της PEUGEOT παρέχουν στο αυτοκίνητό σας απόλυτη προστασία και υπό τις 
πιο δυσµενείς συνθήκες χρήσης. Εξοπλίστε λοιπόν το ∆ΙΚΟ ΣΑΣ PEUGEOT 3008 µε τα αξεσουάρ 
που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα για ακόµα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας.

Κουκούλα για κλειστό 
χώρο στάθµευσης

Σετ λασπωτήρες πίσω Σετ  λασπωτήρες εµπρός Σετ 2 ανεµοθραύστες εµπρός θυρών



∆ίχτυ συγκράτησης αντικειµένων για το χώρο αποσκευών Κλουβί µεταφοράς κατοικιδίων

Προστατευτικό δαπέδου - µοκέτα και  στηρίγµατα 
συγκράτησης αντικειµένων για το χώρο αποσκευών

Προστατευτικό δαπέδου χώρου αποσκευών - καουτσούκ



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!
Το crossover της PEUGEOT έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. 
Εµπλουτίστε το εύρος των δυνατοτήτων του εξοπλίζοντάς το µε τα αξεσουάρ εκείνα που θα σας διευκολύνουν 
να µεταφέρετε µε το ∆ΙΚΟ ΣΑΣ PEUGEOT 3008 όλα όσα σας είναι απαραίτητα στις διακοπές, σε µια εκδροµή, 
µια απλή βόλτα η ακόµα και τις καθηµερινές σας µετακινήσεις µέσα στην πόλη.

Βάση µεταφοράς πέδιλων σκι που προσαρµόζεται 
επάνω στις µπάρες οροφής

Μπαγαζιέρα οροφής

Μπάρες οροφής



Βάση µεταφοράς ποδηλάτου που προσαρµόζεται 
επάνω στις µπάρες οροφής

Βάση µεταφοράς ποδηλάτων που προσαρµόζεται 
επάνω στον κοτσαδόρο

Κοτσαδόρος µε αποσπώµενη µπίλια Κοτσαδόρος µπίλια µε λαιµό κύκνου



Α∆ΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
Η οδηγική συµπεριφορά του crossover της Peugeot 3008 διασφαλίζει σε εσάς και τους υπόλοιπους συνεπιβάτες σας 
άνετες και απροβληµάτιστες µετακινήσεις. Η δική σας επιλογή σε πρόσθετο εξοπλισµό ασφάλειας θα του προσφέρει 
την ευκαιρία να αναδείξει ακόµα πιο εµφατικά τις δυνατότητές του και σε αυτόν τον τοµέα!

Αισθητήρες παρκαρίσµατος 
εµπρός και πίσω

Συναγερµός Προβολείς οµίχλης

Παιδικά καθίσµατα

Römer Baby Safe +
(0-13kgr)

Römer Duo Plus ISOFIX
(9-18kgr)

Römer Kidfix ISOFIX
(15-36kgr)

Kiddy Cruiserfix Pro
(15-36kgr)



Συσκευή ειδοποίησης Σετ ασφάλειας (προειδοποιητικό τρίγωνο, 
γιλέκο και φαρµακείο)

Εργαλείο κοπής ζωνών ασφαλείας 
και θραύσης κρυστάλλων 

σε περίπτωση ανάγκης

Σετ αλυσίδες χιονιού Σετ αντιολισθητικά καλύµµατα τροχών Μπουλόνια ασφαλείας



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ!
Απολαύστε κάθε µικρή ή µεγάλη διαδροµή παρέα µε το ∆ΙΚΟ  ΣΑΣ PEUGEOT 3008 χάρη στο σύγχρονο 
εξοπλισµό πολυµέσων που σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να είναι απόλυτα συµβατός µε το αυτοκίνητό σας.

Βάση στήριξης συσκευών πολυµέσων



Συστήµατα πλοήγησης Σετ DVD Player µε ακουστικά Αναβαθµίσεις 
συστηµάτων πλοήγησης

Μπρίζα  230 V & θύρα USB Σετ ανοιχτής ακρόασης  Bluetooth® Βάση στήριξης κινητού τηλεφώνου



Περιγραφή Κωδικός

Περιγραφή Κωδικός

Περιγραφή Κωδικός

Περιγραφή Κωδικός

Περιγραφή Κωδικός

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΟ PEUGEOT 3008
Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος µε τους κωδικούς και τις περιγραφές των αξεσουάρ που διατίθενται 
για το ∆ΙΚΟ ΣΑΣ PEUGEOT  3008. Για την πλήρη γκάµα των διαθέσιµων αξεσουάρ καθώς 
και για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία απευθυνθείτε στο ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών PEUGEOT.

ΣΤΥΛ

Ζάντα αλουµινίου  AVRANCHES 16"
Ζάντα αλουµινίου ISARA 16"
Ζάντα αλουµινίου GALIUM 17"
Ζάντα αλουµινίου AREGIA 17"
Ζάντα αλουµινίου OXALIS 18"
Ζάντα αλουµινίου ICAUNA 18"
Σετ 4 ζάντες αλουµινίου ISARA 16"
Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζάντας λευκές Banquise
Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζάντας µαύρες
Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζάντας γκρι Diamanté
Πίσω αεροτοµή
Σετ 2 καλύµµατα εξωτερικών καθρεπτών επιχρωµιωµένα
Σετ 4 καλύµµατα χειρολαβών εµπρός και πίσω θυρών επιχρωµιωµένα
Κάλυµµα εξωτερικού δεξιού καθρέπτη επιχρωµιωµένο satiné
Κάλυµµα εξωτερικού αριστερού καθρέπτη επιχρωµιωµένο satiné
Σετ 2 προστατευτικά µαρσπιέ εµπρός θυρών inox
Σετ  προστατευτικά µαρσπιέ εµπρός & πίσω θυρών 3D

Σετ 2 ανεµοθραύστες εµπρός θυρών
Σετ κουρτινάκια για τα πίσω πλαϊνά τζάµια
Αναπτήρας
Τασάκι µε διακοσµητικό πλαίσιο αλουµινίου
Τασάκι µε διακοσµητικό πλαίσιο
Τασάκι
Κρεµάστρα στηριζόµενη στο προσκέφαλο
Θήκη ντουλαπιού κεντρικής κονσόλας
Λάµπα ανάγνωσης
Mini-bar 24lt
Mini-bar 24lt AS25
Αρωµατικό χώρου καµπίνας επιβατών
Ανταλλακτικό αρωµατικού χώρου καµπίνας επιβατών Mangue Tropicale
Ανταλλακτικό αρωµατικού χώρου καµπίνας επιβατών Vanille Gourmande

Κουκούλα για κλειστό χώρο στάθµευσης
Σετ λασπωτήρες εµπρός
Σετ λασπωτήρες πίσω
Σετ 2 προστατευτικά προφυλακτήρα
Σετ καλύµµατα καθισµάτων BRASILIA
Σετ καλύµµατα καθισµάτων VENISE
Σετ πατάκια - καουτσούκ
Σετ πατάκια “3D”
Σετ πατάκια – µοκέτα
Σετ πατάκια – βελούδο
Προστατευτικό κάλυµµα του χώρου αποσκευών - µοκέτα
Προστατευτικό κάλυµµα του χώρου αποσκευών 
Προστατευτικό κάλυµµα πίσω καθισµάτων για µεταφορά κατοικιδίων
Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών για µεταφορά κατοικιδίων

Σετ 2 µπάρες οροφής
Σχάρα για τοποθέτηση επάνω στις µπάρες οροφής
Βάση µεταφοράς καγιάκ
Βάση µεταφοράς 4σετ πέδιλων σκι που προσαρµόζεται επάνω στις µπάρες 
οροφής 
Βάση µεταφοράς 6σετ πέδιλων σκι που προσαρµόζεται επάνω στις µπάρες 
οροφής
Σετ στερέωσης για βάση µεταφοράς πέδιλων σκι
Βάση µεταφοράς ποδηλάτου που προσαρµόζεται επάνω στις µπάρες οροφής 
(Freeride THULÉ)
Βάση µεταφοράς ποδηλάτου που προσαρµόζεται επάνω στις µπάρες οροφής 
(Proride THULÉ)
Πρόσθετοι γάντζοι µεταφοράς γυναικείου ποδηλάτου
Μπαγαζιέρα οροφής κοντή 330lt
Μπαγαζιέρα οροφής µεσαία 420lt
Μπαγαζιέρα οροφής µακριά 420lt
Μπαγαζιέρα οροφής κοντή υφασµάτινη 340lt
Μπαγαζιέρα οροφής µακριά υφασµάτινη 300lt
Κοτσαδόρος µε αποσπώµενη µπίλια
Κοτσαδόρος – µπίλια µε λαιµό κύκνου
Κάλυµµα µπίλιας κοτσαδόρου
Καλωδίωση κοτσαδόρου 13 επαφών
Καλωδίωση κοτσαδόρου 7 επαφών
Βάση µεταφοράς 2 ποδηλάτων που προσαρµόζεται επάνω στον κοτσαδόρο
Βάση µεταφοράς 2 ποδηλάτων που προσαρµόζεται επάνω στον κοτσαδόρο 
(πλατφόρµα)
Βάση µεταφοράς 3 ποδηλάτων που προσαρµόζεται επάνω στον κοτσαδόρο
Βάση µεταφοράς 3 ποδηλάτων που προσαρµόζεται επάνω στον κοτσαδόρο 
(πλατφόρµα)
Βάση µεταφοράς 4 ποδηλάτων που προσαρµόζεται επάνω στον κοτσαδόρο
Στηρίγµατα συγκράτησης αντικειµένων για το χώρο αποσκευών
Καπελιέρα
∆ίχτυ συγκράτησης αντικειµένων για το χώρο αποσκευών
Τσάντα αποθήκευσης για το χώρο αποσκευών
 

Προϊόντα καθαρισµού και περιποίησης Technature

ΑΝΕΣΗ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



*Συµβουλευτείτε τον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή PEUGEOT 
για τον κωδικό που ταιριάζει στο δικό σας αυτοκίνητο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Συναγερµός
Αισθητήρες παρκαρίσµατος εµπρός / 4µάτια
Αισθητήρες παρκαρίσµατος πίσω / 4µάτια
Αισθητήρας παρκαρίσµατος µε λαµπάκι LED για τοποθέτηση στο εµπρός 
ή πίσω τµήµα της καµπίνας επιβατών
Σετ προβολείς οµίχλης
Σετ 2 αλυσίδες χιονιού
Σετ 2 αντιολισθητικά καλύµµατα τροχών
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)
•ιλέκο ασφαλείας
Προειδοποιητικό τρίγωνο
Σετ ασφάλειας (προειδοποιητικό τρίγωνο και γιλέκο)
Προστατευτικό κάλυµµα πλάτης εµπρός καθίσµατος 
Προστατευτικό κάλυµµα για τοποθέτηση κάτω από το παιδικό κάθισµα
Φαρµακείο
Ζώνη ασφαλείας για µεταφορά κατοικιδίων
Κλουβί µεταφοράς κατοικιδίων (40 x 30 x 30)
Κλουβί µεταφοράς κατοικιδίων (60 x 42 x 42)
Μεταλλικό διαχωριστικό χώρου αποσκευών
Μπουλόνια ασφαλείας για ζάντες αλουµινίου
Μπουλόνια ασφαλείας για σιδερένιες ζάντες
Πρόσθετος καθρέπτης ρυµούλκησης
Εργαλείο κοπής ζωνών ασφαλείας και θραύσης κρυστάλλων 
σε περίπτωση ανάγκης

Συσκευή ειδοποίησης Inforad Smart
Συσκευή ειδοποίησης Nouveau Coyote
Συσκευή ειδοποίησης Wikango Max 2.0 Millenium
Αναβαθµίσεις συστηµάτων πλοήγησης
Συστήµατα πλοήγησης
Βάση στήριξης συστήµατος πλοήγησης (ηµι-ενσωµατωµένη) GARMIN
Μπρίζα 230V & θύρα USB
Μπρίζα αναπτήρα & θύρα USB
Βάση στήριξης κινητού τηλεφώνου & συστήµατος πλοήγησης Tetrax Geo
Βάση στήριξης κινητού τηλεφώνου & συστήµατος πλοήγησης Tetrax Xway
Κλιπς για βάσεις στήριξης Tetrax
Wifi-box
Σετ ανοιχτής ακρόασης
Σετ ανοιχτής ακρόασης BLUETOOTH® PARROT – Mki 9000
Σετ ανοιχτής ακρόασης BLUETOOTH® PARROT – Mki 9100  
Σετ ανοιχτής ακρόασης BLUETOOTH® PARROT – Mki 9200
Σετ ανοιχτής ακρόασης BLUETOOTH® PARROT – VH 3000 EVOLUTION
Σετ ανοιχτής ακρόασης BLUETOOTH® PARROT – VH 3100 LCDEVOLUTION
Καλωδίωση για σετ ανοιχτής ακρόασης BLUETOOTH®
Ασύρµατα ακουστικά Supertooth Melody 2,4Ghz
Βάση στήριξης συσκευών πολυµέσων
Σετ 2 DVD Players PHILIPS – PD7042 – SHK1030 µε ακουστικά

Περιγραφή Κωδικός Περιγραφή Κωδικός



Νοέµβριος 2014 Σφραγίδα Εξουσιοδοτηµένου Επισκευαστή

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.




