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04  Houd je auto in perfecte staat 
06  Bescherm je auto optimaal 
08  Vervoer alles wat je wilt 
10  Vergroot je gebruiksmogelijkheden 
12  Vervoer nog meer met je Peugeot 308 SW 

MAAK JE 308 NOG 
UITZONDERLIJKER 

Met het gamma originele accessoires van Peugeot 
kun je jouw nieuwe Peugeot 308 nog verder 
aanpassen aan het gebruik dat je van je auto maakt 
en nog meer naar eigen wens personaliseren. Deze 
accessoires zijn van een uitstekende kwaliteit en 
hun uiterlijk past perfect bij het design van het merk. 
Bij het ontwerp ervan stond veiligheid centraal. 
Naast deze hoogwaardige accessoires bieden wij 
een uitgebreid assortiment producten van de beste 
leveranciers aan om jouw nieuwe Peugeot 308 of 308 
SW tot in het kleinste detail naar je zin te maken.

De originele accessoires van Peugeot voldoen volledig aan 
de strengste kwaliteitsnormen en zijn door onze teams 
uitgebreid getest op betrouwbaarheid en duurzaamheid, 
zodat je er in alle veiligheid van kunt profiteren.

ORIGINELE
ACCESSOIRES



HOUD JE AUTO IN 
PERFECTE STAAT

Met deze accessoires bescherm je 
het interieur en exterieur van je auto 
zodat je alles wat je wilt zorgeloos 
kunt vervoeren. Ze zijn even fraai als 
robuust en beschermen de bekleding 
en de lak van je Peugeot 308.

1. Hondenrek
2. Beschermhoes voor de auto 
3. Stoelhoezen
4. Spatsierstukken achter
5. Rubber matten 
6. 3D matten
7. Velours matten
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VOOR EEN OPTIMALE BESCHERMING
Peugeot biedt je de keuze uit een scala aan hulpsystemen en accessoires die 
jouw veiligheid en comfort en die van je passagiers verder vergroten. Sommige 
ken je waarschijnlijk al, andere zullen je prettig verrassen, maar ze staan 
allemaal borg voor een prettige en ontspannen reis!

1. Hoes ter bescherming tegen de zon
2. Zonnescherm voor de achterruit
3. Parkeerhulp vóór
4. Inbraakalarm
5. Gordelbescherming
6. Kinderzitje
7. Zonnescherm voor de zijruiten
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VERVOER ALLES WAT JE WILT
Peugeot heeft talloze accessoires ontwikkeld 
om de vervoersmogelijkheden van je 308 verder 
te vergroten. Ze zijn robuust, gemakkelijk te 
monteren en voldoen natuurlijk aan de City 
Crash test-normen. Met deze accessoires kun je 
zorgeloos je fietsen, ski's en andere voorwerpen 
vervoeren.

1. Allesdragers
2.  Fietsendrager op het dak
3. Dakkoffer
4. Skidrager
5.  Fietsendrager op de trekhaak
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VERGROOT JE 
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

Met deze voor de Peugeot 308 op maat 
gemaakte accessoires heb je nog meer 
mogelijkheden. Ze zijn gemakkelijk te 
installeren en bijzonder praktisch. Bovendien 
gaan ze lang mee en zijn ze veilig in het 
gebruik. 

1. Trekhaak met afneembare kogel  
2. Laadstation en laadkabel
3. Bak in de bagageruimte
4. Bagagenet 
5. Mat voor de bagageruimte
6. Tas voor de laadkabel

6

1 2

543
10



VERVOER NOG MEER MET JE PEUGEOT 308 SW 

De voor de Peugeot 308 SW ontwikkelde accessoires bieden je nog meer 
mogelijkheden voor het vervoer van voorwerpen in de auto of op het dak. 
Deze stevige en fraaie accessoires zijn gemakkelijk te monteren en voldoen 
aan alle veiligheidsnormen.

1. Allesdragers op de dakrelingen
2. Thermogevormde bak voor de bagageruimte
3. Mat voor de bagageruimte, met bumperbescherming
4. Ombouwset personenauto/bedrijfsauto
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