
PEUGEOT 208

ACCESSOIRES



Door te kiezen voor een 208 kiest u voor een auto van een volledig nieuwe generatie. Een auto die van 
nature ergonomisch en in alle opzichten modern is. Versterk het effect van deze unieke ervaring door 

uw 208 te voorzien van accessoires die uw stijl en persoonlijkheid accentueren. In deze brochure maakt 
u kennis met alle accessoires waarmee u uw 208 volledig aan uw eigen smaak kunt aanpassen. Deze 

accessoires versterken het karakter en de uitstraling en vergroten de praktische mogelijkheden van uw 208.

EEN EIGEN ACCENT



MATTENSET VELOURS

Met de nieuwe accessoirelijn “Ligne S” biedt Peugeot u op 
maat gemaakte accessoires waarmee u het design van uw 
208 kunt accentueren en zijn stijl en sportiviteit nog beter 
tot zijn recht kunt laten komen.

Ligne S 

BINNENSPIEGELKAP



BAdGE LIGNE S 

 

VERLICHTE dORPELINSTAPLIJSTEN



POOKKNOP
HANdGESCHAKELdE 5 OF 6-VERSNELLINGSBAK 

LEVERBAAR 2E HELFT 2012
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Ligne S “ZWART-WiT geBLOKT”

5dAK- EN ACHTERKLEPdECORATIE

5dAK- EN ACHTERKLEPdECORATIE

5

ZIJdECORATIE

BINNENSPIEGELKAP MATTENSET



dECORATIE VOOR VERCHROOMdE 
SIERSTRIPS ZIJPANEEL



BUITENSPIEGELKAPPEN

Het thema “Bandes ” is zowel elegant als gedistingeerd en geeft de auto nog meer karakter.
Ligne S BAnDeS

  

VERCHROOMdE HANdREMGREEP

Dankzij stijlelementen die kenmerkend zijn voor sportieve auto’s, geeft het 
thema “zwart-wit geblokt” uw 208 een nog dynamischer uiterlijk.

ALUMINIUM PEdALEN



IN GRIS SIDOBRE

Ligne STReeT
Om de look van uw 208 te veranderen is de accessoirelijn “Ligne Street” in twee verschillende uitvoeringen 
leverbaar: in Gris Sidobre voor een subtiel accent en in Brun Calern voor een kleurrijke uitstraling.
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Ligne gRAFFiC
De accessoirelijn “Ligne Graffic” geeft uw 208 een puur en elegant uiterlijk.

Maak uw 208 nog aantrekkelijker met het Pack Chrome
dat bestaat uit twee buitenspiegelkappen, twee sierlijsten 
voor de mistlampen en een sierlijst voor de grille. Het Pack 
dark Chrome, waarbij de onderdelen donker verchroomd 
zijn, maakt de auto nog bijzonderder.

PACK CHROMe

SIERLIJST VOOR dE GRILLE5
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SIERLIJSTEN VOOR dE 
MISTLAMPEN BUITENSPIEGELKAPPEN
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SIERLIJST VOOR dE GRILLE

PACK DARK CHROMe
Ideale aanvulling op de accessoires uit de Ligne Graffic.
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de lichtmetalen velgen laten het design van de 208 nog beter tot zijn recht 
komen en geven de auto een nog dynamischer karakter. Ze zijn van een 
uitstekende kwaliteit en staan garant voor een veilige en plezierige wegligging.
Peugeot heeft ook een gamma naafdoppen ontwikkeld, zodat u altijd de 
naafdop vindt die het beste bij de kleur van uw 208 past. Aan u de keus!
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HIGH RES NEEdEd



Allesdragers, trekhaken, kinderzitjes, bodembak in de 
bagageruimte, hypermoderne navigatie- en multimedia-
systemen, enzovoorts. U kunt de uitrusting van uw 208 volledig 
aan uw eigen wensen aanpassen.  Ga naar uw dealer of  
www.peugeot.nl om de producten te bekijken waarmee u uw 208 
voor elke situatie optimaal geschikt kunt maken.

ACCeSSOiReS in OVeRVLOeD

VOOR UW 208 TREKHAAK
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www.peugeot.nl

De informatie en illustraties die in deze folder voorkomen zijn gebaseerd op de technische karakteristieken zoals die waren op 
het moment van drukken van dit document. Peugeot Nederland behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wij-
zigingen in uitvoeringen aan te brengen. Deze folder bevat informatie met een algemeen karakter en is in geen enkel opzicht 
een contractueel document. Voor de meest actuele informatie en eventuele aanvullingen gelieve u contact op te nemen met 
een daartoe bevoegd lid van de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie in Nederland. De kleuren en uitvoeringen van de in 
deze folder afgebeelde auto’s en accessoires kunnen afwijken van de werkelijkheid. Niets uit deze folder mag worden gerepro-
duceerd - in welke vorm dan ook - zonder toestemming van Automobiles Peugeot en/of Peugeot Nederland N.V.
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