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З Н А К Я КО С Т І P E U G E O T
Виробник автомобілів PEUGEOT розширює кордони дизайну,
розробляючи широкий асортимент аксесуарів, ідеально
адаптованих до вашого автомобіля.
Наші стилісти та інженери об’єднали свій досвід і вміння задля
створення оригінальних аксесуарів PEUGEOT, які забезпечують
безкомпромісну естетику та неперевершену безпеку.
Це висококласне обладнання доповнюється широким
асортиментом ретельно відібраних аксесуарів від найкращих
постачальників, що надає можливість безкінечно удосконалювати
ваш новий PEUGEOT 301 аж до найдрібніших деталей.
Всі оригінальні аксесуари PEUGEOT відповідають
найвимогливішим нормам і перевірені нашими спеціалістами
щодо їх надійності та довговічності. Вони надають вам повну
свободу дій для впевненого виразу свого власного стилю.

П Е Р Е Т В О Р І Т Ь А К С Е С УА Р И Н А Н Е З А М І Н Н У Р І Ч

ЗАХИСТ

СТИЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Захистіть ваш новий PEUGEOT 301 від будь-яких пошкоджень.
Обирайте практичні та надійні аксесуари, ідеально адаптовані
до вашого автомобіля.
Передні та задні бризковики, зовнішні захисні накладки,
асортимент напольних килимків та чохлів на сидіння для захисту
інтер’єра.
Вирушайте у подорож не турбуючись про те, як виглядає ваш
автомобіль, оскільки він завжди виглядатиме бездоганно.

1. Комплект ворсових килимків (3D)
2. Комплект гумових килимків
3. Комплект ворсових килимків
4. Накладка на поріг багажника
5. Захисний чохол на автомобіль
6. Стильні передні бризковики
7. Стильні задні бризковики
8. Комплект бокових накладок
9. Чохли на сидіння

РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТ УВАННЯ

ПОЛЕГШІТЬ ВАШЕ ПОВСЯК ДЕННЕ ЖИТ ТЯ
PEUGEOT пропонує обладнання, яке стовідсотково
відповідатиме вашому стилю життя.
Більше непотрібно хвилюватися про те, де розмістити багаж
у вашому новому PEUGEOT 301. Додайте ще більше простору
за допомогою поздовжніх рейлінгів, які дозволять встановити
будь-яке додаткове обладнання для перевезення речей
(кріплення для перевезення лиж, велосипеду, багажника на даху тощо).
Отримайте насолоду від подорожі завдяки запропонованим
рішенням щодо транспортування, які полегшать ваше життя.

1. Кріплення для перевезення велосипедів на фаркопі
2. Двосторонній килим багажника
3. Речовий контейнер під підлогою багажника
4. Термоформований килим багажника
5. Піддон багажника з відсіками
6. Багажник на дах (420 літрів)
7. Багажник на дах (280 літрів)
8. Сталеві поперечні штанги даху
9. Кріплення для перевезення лиж на штангах даху (4 пари)
10. Кріплення для перевезення велосипеду на штангах даху (1 велосипед)
11. Фаркоп

КОМФОРТ

В С Е Д Л Я КО М Ф О Р Т Н О Г О В О Д І Н Н Я
Перетворіть кожну свою поїздку на моменти задоволення
і комфорту завдяки цим невеликим деталям.
Обладнайте новий PEUGEOT 301 задніми або боковими
сонцезахисними шторками, які ідеально підходять до
форми вікон, забезпечуючи затишок для ваших пасажирів.
Прикрасьте інтер’єр автомобіля, зробивши його ще більш
практичним і зручним за допомогою усіх цих аксесуарів,
які були спеціально розроблені для того, щоб зробити
ваші подорожі ще більш приємними.

1. Задня сонцезахисна шторка
2. Набір бокових сонцезахисних шторок
3. Центральний підлокітник
4. Вішалка на підголівнику
5. Дефлектори передніх дверей
6. Лампа спрямованого освітлення
7. Попільничка
8. Знімний ароматизатор
9. Протиугінна сигналізація та система допомоги при паркуванні

БЕЗПЕКА

БЕЗПЕК А ПОНА Д УСЕ
Насолоджуйтеся безтурботним водінням у вашому
новому PEUGEOT 301.
Асортимент дитячих автокрісел, аксесуарів для тварин
та зимового обладнання зроблять ваші подорожі ще більш
безпечними. За вашої відсутності протиугінний важіль
на кермо та протиугінні болти забезпечать
посилений захист і позбавлять від турбот.

1. Контейнер для перевезення домашніх тварин (60 x 42 x 30 cм)
2. Інструмент для аварійного розрізання ременя безпеки
та розбивання скла — з логотипом PEUGEOT
3. Комплект протитуманних ліхтарів
4. Дитячі автокрісла
5. Ланцюги для пересування по снігу
6. Чохли проти ковзання
7. Протиугінний блокіратор керма
8. Протиугінні болти для легкосплавних дисків

Комплект із 4 x 15’’
легкосплавних дисків — HARVEY

Комплект із 4 x 15’’
легкосплавних дисків — AZOTE

Комплект із 4 x 16’’
легкосплавних дисків — SPA

Комплект із 4 x 16’’
легкосплавних дисків — S-LINE

СТИЛЬ

В И РА З І Т Ь С В О Ю У Н І К А Л Ь Н І С Т Ь
Кожний аксесуар робить ваш новий PEUGEOT 301 ще більше
унікальним. Персоналізуйте зовнішній вигляд автомобіля
за допомогою хромованих накладок на дзеркала заднього
огляду або легкосплавних дисків, які чудово гармоніюють
з лініями вашого нового PEUGEOT 301. Удоскональте інтер’єр
автомобіля за допомогою накладок на педалі або підставки
під ногу, надаючи йому свого характеру. Приготуйтесь
пишатися тим, що ви керуєте новим PEUGEOT 301.

1. Накладка на важіль перемикання швидкостей, матовий алюміній
з червоною окантовкою
2. Підставка під ногу
3. Комплект із 4 декоративних ковпачків з матовою червоною окантовкою
для легкосплавних дисків
4. Комплект із 4 декоративних ковпачків чорного кольору для легкосплавних дисків
5. Комплект із 4 декоративних ковпачків сріблястого кольору для легкосплавних дисків
6. Комплект із 4 декоративних ковпачків білого кольору для легкосплавних дисків
7. Комплект хромованих накладок на дзеркала
8. Хромована накладка на вихлопну трубу
9. Задній спойлер

М УЛЬТИМЕ Д ІА

Д ЖЕРЕ ЛО НОВІТНІХ ТЕ ХНОЛОГІЙ
Відкрийте для себе широкий асортимент аксесуарів, призначених
для полегшення водіння для вас та прояву турботи про ваших
пасажирів. Все обладнання було створене таким чином,
щоб кожна ваша нова подорож відрізнялася від попередньої.
Мультимедійні кріплення останнього покоління, інтегрований
зарядний пристрій USB та розетка на 230 вольт: ви маєте у своєму
розпорядженні все, щоб жити власним життям
на борту вашого нового PEUGEOT 301.

1. Універсальне кріплення з магнітним затискачем Tetrax® Xway
2. Комплект «вільні руки»
3. Відеореєстратори

