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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.



ΖΑΝΤΕΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ*

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

° νακαλύψτε την πλούσια γκάµα ζαντών αλουµινίου και επιλέξτε 
εκείνες που θα προσδώσουν στο αυτοκίνητό σας κάτι από το προσωπικό σας στυλ. 
Το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται από εσάς: 
σπορτίφ ύφος, κλασσική οµορφιά ή δυναµικός χαρακτήρας;

Επωφεληθείτε από τα αξεσουάρ που σχεδίασε η PEUGEOT 
για το δικό σας αυτοκίνητο και αναδείξτε µε τον καλύτερο 
τρόπο σε κάθε επιφάνεια έως και την παραµικρή λεπτοµέρεια. 

Ζάντα αλουµινίου SAPHIR µαύρη 18" Ζάντα αλουµινίου SAPHIR 18" Ζάντα αλουµινίου EMERAUDE 17" Ζάντα αλουµινίου RUBIS 17"

Ζάντα αλουµινίου GRENAT 16" Ζάντα αλουµινίου QUARTZ 16" Ζάντα αλουµινίου TOPAZE 16" Ζάντα αλουµινίου AGATHE 15"

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

Τα αυτοκίνητα που απεικονίζονται σε αυτόν το κατάλογο φέρουν πρόσθετο εξοπλισµό.

Το αυτοκίνητο που απεικονίζεται στο εξώφυλλο είναι εξοπλισµένο µε ζάντες αλουµινίου SAPHIR µαύρες 18",
επιχρωµιωµένα πλευρικά προστατευτικά, µπάρες οροφής και βάση µεταφοράς ποδηλάτου 
στην οποία είναι τοποθετηµένο ποδήλατο µάρκας PEUGEOT.

Προστατευτικά θυρών επιχρωµιωµένα Κάλυµµα εσωτερικού καθρέπτη 
επιχρωµιωµένο

Προστατευτικά µαρσπιέ θυρών 
επιχρωµιωµένα

Προστατευτικά µαρσπιέ θυρών 
φωτιζόµενα 

Προστατευτικά µαρσπιέ θυρών 
αλουµινίου

Προστατευτικά µαρσπιέ θυρών 
µαύρου χρώµατος



Υπογραµµίστε το δυναµικό χαρακτήρα του ∆ΙΚΟΥ ΣΑΣ PEUGEOT 308, 
αξιοποιώντας τα αξεσουάρ που περιλαµβάνει η Σειρά S 
τα οποία συνδυάζουν αρµονικά σπορτίφ ύφος και εξαιρετική αισθητική.
Έµφαση στην εξωτερική διαµόρφωση µε εµπρός σπόιλερ, πλευρικά σπόιλερ, 
πίσω διαχύτη, πλευρικά διακοσµητικά stickers, καλύµµατα εξωτερικών καθρεπτών, 
διακοσµητικές τάπες ζαντών και ζάντες αλουµινίου 16’’ και 17’’.

Έµφαση στην εσωτερική διαµόρφωση µε κάλυµµα εσωτερικού καθρέπτη, 
µπουλ λεβιέ ταχυτήτων, σετ πατάκια και προστατευτικά µαρσπιέ θυρών. ΣΕΙΡΑ S

Καλύµµατα εξωτερικών 
καθρεπτών

Αυτοκόλλητο S ∆ιακοσµητικές τάπες 
για ζάντες

Ζάντα αλουµινίου 16" ή 17" Κάλυµµα εσωτερικού 
καθρέπτη

Μπουλ λεβιέ ταχυτήτων Σετ πατάκια Προστατευτικά µαρσπιέ 
θυρών 



∆εν υπάρχει πλέον λόγος να ανησυχείτε για τυχόν εκδορές στο αµάξωµα 
του ∆ΙΚΟΥ ΣΑΣ PEUGEOT 308. Έχετε στη διάθεσή σας τα κατάλληλα 
αξεσουάρ που θα το προστατεύουν αποτελεσµατικά σε καθηµερινή βάση 
διατηρώντας το σαν καινούργιο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προστατευτικά θυρών µαύρα Λασπωτήρες εµπρός

Προστατευτικά προφυλακτήρα Λασπωτήρες πίσω

Καλύµµατα καθισµάτων 
Mars

Καλύµµατα καθισµάτων 
Venus

Κουκούλα για κλειστό χώρο στάθµευσης

Προστατευτικά µαρσπιέ θυρών Προστατευτικό µαρσπιέ µπαγκάζ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σετ πατάκια “3D” Σετ πατάκια - βελούδο

Σετ πατάκια - µοκέτα Σετ πατάκια - καουτσούκ

Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών - 
µοκέτα

Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών - 
αφρώδες ελαστικό

Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών - 
διπλής όψεως

Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών - 
µε διαχωριστικά



ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Απολαύστε κάθε σας µετακίνηση στην πόλη ή την εξοχή χωρίς να στερηθείτε οτιδήποτε θεωρείτε χρήσιµο να µεταφέρετε µαζί σας:  
βάσεις µεταφοράς ποδηλάτων κει πέδιλων σκι, µπαγαζιέρες και κοτσαδόροι, αξεσουάρ 
ειδικά σχεδιασµένα από την PEUGEOT για να σας λύσουν τα χέρια!

Μπάρες οροφής Βάση µεταφοράς ποδηλάτων

Μπαγαζιέρα οροφής Βάση µεταφοράς πέδιλων σκι Σχάρα οροφής

Κοτσαδόρος - µπίλια µε λαιµό κύκνου Κοτσαδόρος µε αποσπώµενη µπίλια

Βάση µεταφοράς ποδηλάτων που προσαρµόζεται επάνω στον κοτσαδόρο



ΑΝΕΣΗ

Ανεµοθραύστες

Αρωµατικό χώρου καµπίνας 
επιβατών

Σετ καπνιστή Αποθηκευτικό ράφι κάτω από την καπελιέρα

Κουρτινάκια για τα πίσω πλαϊνά τζάµια Κουρτινάκι για το τζάµι του χώρου αποσκευών

Mini-bar Στηρίγµατα συγκράτησης αντικειµένων 
για το χώρο αποσκευών

Η έµφαση στις λεπτοµέρειες διαµορφώνει τις περισσότερες φορές τα υψηλά επίπεδα άνεσης 
του ∆ΙΚΟΥ ΣΑΣ PEUGEOT 308. Αξεσουάρ που χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα και 
πρακτικότητα σε απόλυτη αρµονία µε το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας για να απολαµβάνετε 
τόσο εσείς όσο και οι υπόλοιποι συνεπιβάτες σας άνετες και απροβληµάτιστες µετακινήσεις. 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ειδικά σχεδιασµένος εξοπλισµός, σύµφωνα µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές 
του κατασκευαστή, που θα σας διευκολύνει όταν µετακινήστε υπό δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες και θα παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας σε εσάς και 
τους υπόλοιπους επιβάτες του ∆ΙΚΟΥ ΣΑΣ PEUGEOT 308 ανά πάσα στιγµή.

Αισθητήρες παρκαρίσµατος εµπρός Συναγερµός Αισθητήρες παρκαρίσµατος πίσω

Romer Duo + isofix (9-18kgr) Romer Kidfix isofix (15-36kgr) Kiddy Cruiserfix Pro (15-36kgr)

Προβολείς οµίχλης Κλουβί µεταφοράς κατοικιδίων

Μεταλλικό διαχωριστικό χώρου αποσκευών

Αντιολισθητικά καλύµµατα τροχών

Σετ ασφάλειας

Αλυσίδες χιονιού Μπουλόνια ασφαλείας

ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑ’ Α



ON LINE ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Η τεχνολογία του σήµερα στην υπηρεσία σας… συσκευές πολυµέσων και εξοπλισµός πλοήγησης και επικοινωνίας 
στη διάθεσή σας µε σκοπό τη µέγιστη διευκόλυνσή σας κατά τις µετακινήσεις σας µε το ∆ΙΚΟ ΣΑΣ  PEUGEOT 308.

Βάση στήριξης συσκευών πολυµέσων

Μπρίζα 230 V & και θύρα USB Σύστηµα πλοήγησης GARMIN

Σετ ανοιχτής ακρόασης  Bluetooth®Συσκευή ειδοποίησης

CD player Βάση στήριξης κινητού τηλεφώνου  TETRAX XWay
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* Συµβουλευτείτε τον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή PEUGEOT 
για τον κωδικό που ταιριάζει στο δικό σας αυτοκίνητο

ΣΤΥΛ

Ζάντα αλουµινίου 18" SAPHIR µαύρη
Ζάντα αλουµινίου 18" SAPHIR
Ζάντα αλουµινίου 17" EMERAUDE
Ζάντα αλουµινίου 17" RUBIS
Ζάντα αλουµινίου 16" GRENAT
Ζάντα αλουµινίου 16" QUARTZ
Ζάντα αλουµινίου 16" TOPAZE
Ζάντα αλουµινίου 15" AGATHE
∆ιακοσµητική τάπα ζάντας Diamanté
Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζάντας λευκές 
Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζάντας µπλε Virtuel
Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζάντας µαύρες
Σετ 4 επιχρωµιωµένα προστατευτικά θυρών εµπρός και πίσω
Σετ 2 προστατευτικά µαρσπιέ εµπρός θυρών φωτιζόµενα 
Σετ 2 προστατευτικά µαρσπιέ εµπρός θυρών inox
Σετ 2 προστατευτικά µαρσπιέ εµπρός θυρών  dark chrome
Σετ 2 προστατευτικά µαρσπιέ εµπρός θυρών αλουµινίου 3D
Σετ 2 προστατευτικά µαρσπιέ εµπρός θυρών αλουµινίου
Κάλυµµα εσωτερικού «έξυπνου» καθρέπτη  επιχρωµιωµένο
Κάλυµµα εσωτερικού πρισµατικού καθρέπτη  επιχρωµιωµένο
Μπουλ λεβιέ ταχυτήτων
ΣΕΙ•Α S
Σπόιλερ για εκδόσεις Access & Active
Σπόιλερ για εκδόσεις Allure & Féline
Πλαϊνά σπόιλερ
Πίσω διαχύτης εξάτµισης
Σετ 2 αυτοκόλλητα S
Σετ 2 καλύµµατα εξωτερικών καθρεπτών
Σετ πλευρικά διακοσµητικά stickers Damiers
Σετ πλευρικά διακοσµητικά stickers Bandes
Σετ προστατευτικά µαρσπιέ φωτιζόµενα “S”
Ζάντα αλουµινίου 16"
Ζάντα αλουµινίου 17"
Σετ 4 διακοσµητικές τάπες ζαντών Diamanté
Σετ πατάκια µαύρα µε κόκκινη διακοσµητική τρέσα
Σετ πατάκια µαύρα µε λευκή/κόκκινη διακοσµητική τρέσα 
Κάλυµµα εσωτερικού πρισµατικού καθρέπτη µαύρο µε κόκκινη ρίγα
Κάλυµµα εσωτερικού «έξυπνου» καθρέπτη µαύρο µε κόκκινη ρίγα
Μπουλ λεβιέ 6ταχ.
Μπουλ λεβιέ 5ταχ.

—ερι…ραφή Κωδικός

ΠΡΟΣ°ΑΣΙΑ

Σετ πλαϊνά προστατευτικά εµπρός και πίσω θυρών µαύρου χρώµατος
Σετ διάφανα προστατευτικά φιλέτα εµπρός και πίσω προφυλακτήρα 
Σετ λασπωτήρες εµπρός
Σετ λασπωτήρες πίσω
Πατάκι για το χώρο αποσκευών - µοκέτα
Αντιολισθητικό προστατευτικό κάλυµµα για το χώρο αποσκευών 
Προστατευτικό κάλυµµα για το χώρο των αποσκευών µε διαχωριστικά
Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών διπλής όψεως
Σετ πατάκια εµπρός - µοκέτα
Σετ πατάκια – µοκέτα
Σετ πατάκια - καουτσούκ
Σετ πατάκια “3D” Eco
Σετ πατάκια “3D”
Σετ πατάκια - βελούδο
Σετ καλύµµατα καθισµάτων εµπρός και πίσω “MARS”
Σετ καλύµµατα καθισµάτων εµπρός “MARS”
Σετ καλύµµατα καθισµάτων εµπρός και πίσω “VENUS”
Προστατευτικό µαρσπιέ µπαγκάζ
Κουκούλα για κλειστό χώρο στάθµευσης
Προστατευτικό κάλυµµα πίσω καθισµάτων για µεταφορά κατοικιδίων
Προστατευτικό κάλυµµα χώρου αποσκευών για µεταφορά κατοικιδίων
°σάντα αποθήκευσης για το χώρο αποσκευών

ΑΝΕΣΗ

Σετ 2 ανεµοθραύστες εµπρός θυρών
Σετ κουρτινάκια για τα πίσω πλαϊνά τζάµια
Κουρτινάκι για το τζάµι του χώρου αποσκευών
Εµπρός κεντρικό υποβραχιώνιο
Αρωµατικό χώρου καµπίνας επιβατών
Ανταλλακτικό αρωµατικού χώρου καµπίνας επιβατών - Mangue Tropicale
Ανταλλακτικό αρωµατικού χώρου καµπίνας επιβατών - Vanille Gourmande
°ασάκι µε διακοσµητικό πλαίσιο αλουµινίου
°ασάκι
Αποσπώµενο τασάκι
Κρεµάστρα στηριζόµενη στο προσκέφαλο
Λάµπα ανάγνωσης
Στηρίγµατα συγκράτησης αντικειµένων για το χώρο αποσκευών
∆ίχτυ συγκράτησης αντικειµένων για το χώρο αποσκευών
Αποθηκευτικό ράφι κάτω από την καπελιέρα
Mini-bar 16lt
Mini-bar 21lt
Mini-bar 24lt

ΠΡΟΙΟΝ°Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Προϊόντα καθαρισµού και περιποίησης Technature

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συναγερµός
Αισθητήρες παρκαρίσµατος εµπρός / 4µάτια
Αισθητήρες παρκαρίσµατος πίσω / 4µάτια
Αισθητήρας παρκαρίσµατος µε λαµπάκι LED 
για τοποθέτηση στο εµπρός ή πίσω τµήµα της καµπίνας επιβατών
Παιδικό κάθισµα FAIR G0/1 ISOFIX (0-18kgr)
Παιδικό κάθισµα FAIR G0/1S (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)
Σετ διακοσµητικά προβολέων οµίχλης
Σετ προβολείς οµίχλης
Φαρµακείο
Μεταλλικό διαχωριστικό χώρου αποσκευών
Ζώνη ασφαλείας για µεταφορά κατοικιδίων
Κλουβί µεταφοράς κατοικιδίων (40 x 30 x 30)
Κλουβί µεταφοράς κατοικιδίων (60 x 42 x 42)
Σετ 2 αλυσίδες χιονιού
Σετ 2 αντιολισθητικά καλύµµατα τροχών
Μπουλόνια ασφαλείας 
Σετ τοποθέτησης χειµερινών ελαστικών
Γιλέκο ασφαλείας
Προειδοποιητικό τρίγωνο
Προστατευτικό κάλυµµα για τοποθέτηση κάτω από το παιδικό κάθισµα
Πρόσθετοι καθρέπτες ρυµούλκησης
Εργαλείο κοπής ζωνών ασφαλείας και θραύσης κρυστάλλων 
σε περίπτωση ανάγκης

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Αναβαθµίσεις συστηµάτων πλοήγησης
Βάση στήριξης συστήµατος πλοήγησης (ηµι-ενσωµατωµένη) GARMIN
Βάση στήριξης συστήµατος πλοήγησης (αποσπώµενη) GARMIN
Συστήµατα πλοήγησης
Wifi-box
CD Player
Μπρίζα 230V & θύρα USB
Συσκευή ειδοποίησης Inforad Smart
Συσκευή ειδοποίησης Nouveau Coyote
Συσκευή ειδοποίησης Wikango Max 2.0 Millenium 
Φορτιστής κινητού συµβατός µε συσκευές iPhone
Φορτιστής κινητού
Βάση στήριξης κινητού τηλεφώνου Tetrax Geo
Βάση στήριξης κινητού τηλεφώνου Tetrax Xway
Κάλυµµα Tetrax κινητού τηλεφώνου iPhone 4/4S
Κλιπς για βάσεις στήριξης κινητού τηλεφώνου Tetrax
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

ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ°ΑΦΟ•ΑΣ

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
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 υφασµάτινη κοντή 340lt
Μπαγαζιέρα οροφής υφασµάτινη µακριά 300lt
Κοτσαδόρος µε αποσπώµενη µπίλια
Κοτσαδόρος – µπίλια µε λαιµό κύκνου
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

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΙΑ PEUGEOT 308
Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος µε τους κωδικούς 
και τις περιγραφές των αξεσουάρ που διατίθενται 
για το ∆ΙΚΟ ΣΑΣ PEUGEOT  308. Για την πλήρη γκάµα 
των διαθέσιµων αξεσουάρ καθώς και για οποιαδήποτε 
επιπρόσθετη πληροφορία απευθυνθείτε 
στο ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών PEUGEOT.

—ερι…ραφή Κωδικός

—ερι…ραφή Κωδικός

—ερι…ραφή Κωδικός

—ερι…ραφή Κωδικός

—ερι…ραφή Κωδικός

—ερι…ραφή Κωδικός




