
NYA PEUGEOT 308 TILLBEHÖR



Välj bland ett stort utbud av aluminiumfälgar för att anpassa din bil till din 
personlighet. På detta sätt kan du framhäva bilens sportiga utseende, ge den 
en originell look och förstärka dess dynamiska karaktär.

*Fälgarna säljs styckvis, utan bultar och centrumkåpor.

Bilarna i denna broschyr är extrautrustade.

Bilen som presenteras på omslaget är utrustad med Saphir Noir 18’’ aluminiumfälgar, sidoskyddslister i krom, 
lasthållare, cykelhållare samt en PEUGEOT-cykel.

Aluminumfälg SAPHIR NOIR 18” Aluminumfälg SAPHIR 18” Aluminumfälg EMERAUDE 17” Aluminumfälg RUBIS 17”

Aluminumfälg GRENAT 16” Aluminumfälg QUARTZ 16” Aluminumfälg TOPAZE 16” Aluminumfälg AGATHE 15”

aluminium-

fälgar*



Gör din nya PEUGEOT 308 personlig in i minsta detalj
och optimera bilens interiöra och exteriöra design.

Bakgrundsbelysta instegsskydd, instegsskydd i borstat stål och i Dark Chrome aluminium

Skyddslister i krom Instegsskydd med aluminiumlookBaksida till innerbackspegel i krom

interiör & 

exteriör design



Med rätt tillbehör kan du ytterligare framhäva de eleganta och dynamiska linjerna hos din nya 
PEUGEOT 308. Då får du också en bil med ännu mer personlighet, unik profil och karaktär.
Bland våra exteriöra tillbehör kan du välja personliga detaljer som: främre spoiler, tröskellåda, 
diffuser bak, färganpassade kåpor till ytterbackspeglarna, logoemblem, 16- eller 17-tums 
aluminiumfälgar med Peugeotprofilerade centrumkåpor.

s-line

Kåpa till ytterbackspegel 16’’eller 17’’ aluminiumfälgLoggemblem Centrumkåpa till aluminiumfälg

Med S-LINE erbjuder Peugeot skräddarsydda tillbehör som 
framhäver designen hos nya Peugeot 308.



Interiört finns tillbehören som gör det möjligt att sätta extra personlig prägel 
inne i kupen. Bestäm t ex din favoritfärg på kåpan på innerbackspegelns 
baksida, växelspaksknopp i aluminium eller läder, skyddsmattor med 
kantband, upplyst instegsskydd.

Baksida till innerbackspegel Upplyst instegsskyddVäxelspaksknopp Skyddsmatta



Låt inte de små vardagliga förslitningarna förstöra finishen på den fina 
och bekväma inredningen i din nya PEUGEOT 308. Här är några exempel 
på några smarta tillbehör som effektivt skyddar din bil och hjälper till att 
behålla dess värde.

Svarta sidoskyddslister

Genomskinliga skyddslister till stötfångare

Stänkskydd fram

Stänkskydd bak

skydd



Instegsskydd i borstad aluminium med 3D-profil Lastkantsskydd

Sätesöverdrag Venus SkyddsöverdragSätesöverdrag Mars



Formpressad matta Velourmatta

Nålfiltsmatta Gummimatta

skydd



Vändbar bagagerumsmatta

Textilmatta till bagageutrymme Bagagerumsmatta i mjuk plast

Avdelad bagagerumsmatta



Lasthållare

Takbox Skidhållare Bagagehållare

Cykelhållare

transPOrt & fritid
Låt ditt bagaget få sin egen plats i bilen! Med hjälp av cykelhållare, skidhållare,
takbox, bagagehållare eller dragkrok får du med det mesta på alla dina resor.



Dragkrok med avtagbar kulaDragkrok med fast kula

Cykelhållare på dragkrok



Det är de små detaljerna som gör det lilla extra! Utrusta din nya
PEUGEOT 308 med dessa smarta tillbehör. De bidrar till både
ditt och dina passagerares välbefinnande.

Vindavvisare till framdörrarnas sidorutor

kOmfOrt



Doftspridare Askkopp Förvaring under hatthylla

Bagagerumskilar

Solgardin till bakdörrarnas sidorutor Solgardin till bakruta

Kyl-/värmebox



Skydda och gör din parkering enklare med hjälp av 
parkeringsradar. Ett effektivt billarm minskar risken för inbrott 
och stöld i i din nya PEUGEOT 308.

Stöld-/InbrottslarmParkeringsradar fram Parkeringsradar bak

Snökedjor Snösockor Låsbultar till aluminiumfälgar

trygghet



DimljusTransportbur för hund och katt

Hundgaller

Säkerhetstillbehör



Multimediahållare

multimedia
Utrusta din nya PEUGEOT 308 med dagens teknik! Tekniken ser till att
du kan hålla dig i kontakt med världen utanför, underhåller dina 
passagerare, förenklar din körning och gör din körupplevelse så mycket större!



CD-spelare TETRAX XWay hållare

230 voltsuttag / USB GARMIN portabelt navigationssystem

Trafikvarningssystem Bluetooth® handsfree-sats



PeugeOtkOrtet
peugeotägare ska 
ha det lite bättre

PEUGEOTkORTET 
– BEkvämARE fÖR dIG sOm kÖR PEUGEOT
Upptäck alla förmånerna med Peugeotkortet. Till exempel betalar du 
ingen årsavgift för kortet som är kopplat till Visa. Du får alltid 2 % i 
bonus när du handlar hos Peugeot. Du får lite billigare drivmedel när du 
tankar på Preem. Dessutom får du ta del av fina förmåner och månads-
erbjudanden som är exklusivt riktade till dig med Peugeotkortet. Ansök 
hos din Peugeothandlare eller verkstad, eller online på peugeotkort.se

NåGRA Av fÖRdELARNA:

• Du kan alltid delbetala 4 månader räntefritt vid köp 
 över 1.500 kr hos Peugeot

• Du får alltid 2 % bonus på dina inköp hos Peugeot

• Du slipper årsavgift

• Du får drivmedelsrabatt hos Preem

• Du kan begära upp till 50.000 kr i kredit

• Du får en trygg reseförsäkring för familjen när du betalar    
 minst 75 % av resans kostnad med Peugeotkortet



Du hittar ett urval av vårt tillbehörsutbud i tabellen nedan. För 
mer information, kontakta din Peugeotåterförsäljare eller gå in 
på vår webbplats: www.peugeot.seartikelnummer

desigN
Beteckning Art.nr

Aluminiumfälg 18” SAPHIR Noir 
Aluminiumfälg 18” SAPHIR
Aluminiumfälg 17” EMERAUDE 
Aluminiumfälg 17” RUBIS
Aluminiumfälg 16” GRENAT 
Aluminiumfälg 16” QUARTZ
Aluminiumfälg 16” TOPAZE
Aluminiumfälg 15” AGATHE 
Sats med 4 sidoskyddslister fram och bak i krom
Sats med 2 instegsskydd fram i borstad stål blå bakgrundsbelysning « PEUGEOT »
Sats med 2 instegsskydd fram i borstat stål 
Sats med 2 instegsskydd fram i aluminium med finish ”Dark chrome”
Sats med 2 instegsskydd fram 3D-profil borstad aluminium logotyp « PEUGEOT »
Sats med 2 instegsskydd fram i borstad aluminium-look
Kåpa till innerbackspegel ljusbrytande i krom
Växelspaksnoppar
S LINE
Spoiler till 308 Allure och Féline
Tröskellåda
Diffuser bak
Sats med 2 emblem till sidorna
Sats med 2 kåpor till ytterbackspeglar 
Sats med rutmönstrade sidodekaler
Sats med randiga sidodekaler
Sats med instegsskydd fram i borstad stål röd bakgrundsbelysning 
Aluminiumfälg 17” 
Sats med 4 glittrande centrumkåpor med röd kant
Sats med velourmattor med svart + röd kant
Kåpa till innerbackspegel ljusbrytande svart + röd kant
Växelspaksknopp till 6-växlad manuell växellåda BVM6

16101136 80
96779898 PD
16085170 80
96779897 PD
16085169 80
96779895 TW
96779896 XS
16078129 80
16101133 80
16104526 80
16082048 80
16075581 80
16075558 80
16075583 80
16104540 80
*

16100557 80
16100558 80
16100560 80
16077546 80
16074820 80
16105661 80
16105662 80
16104525 80
16097148 80
16082652 80
16105321 80
16074854 80
16075571 80

koMFort
Beteckning Art.nr

Sats med 2 vindavvisare till framdörrar
Sats med solskydd till rutor i bakdörrarna
Solskydd till bakruta
Bärbar doftspridare
Askkopp med ring i borstad aluminium
Bagagerumskilar
Förvaringsfack under hatthylla
Kylbox: 24 liter AS25

16104524 80
16100409 80
16100412 80
16076729 80
8211 F9 
9414 EE
16098380 80
16070029 80

trygghet 
Beteckning Art.nr

Stöld-/Inbrottslarm – tillgänglig slutet av 2013
Parkeringsradar fram med 4 sensorer
Parkeringsradar bak med 4 sensorer
Dimljussats
Första hjälpenväska med «PEUGEOT» logotyp
Hundgaller
Transportbur för hund och katt 40 x 30 x 30 cm PROTEKTOR-serien
Sats med 2 snökedjor
Sats med 2 snösockor
Stöldskyddsbultar för aluminiumfälgar bultar på 17mm + platta
Bärbar elektronisk alkomätare ETHYWAY
Säkerhetsväst
Varningstriangel

–
16102791 80
16102792 80
16105928 80
16092908 80
16099308 80
16070760 80

*
*

16069224 80
16098384 80

9468 36
9468 37

traNsport & Fritid 
Beteckning Art.nr

Sats med 2 tvärgående lasthållare
Bagagehållare i aluminium för lasthållare
Skidhållare på lasthållare för 6 par skidor
Cykelhållare på lasthållare för 1 cykel Proride THULE
Kort takbox 330 L
Avtagbar dragkrok
Fast dragkrok
Cykelhållare på dragkrok (2 cyklar på plattform)

16074407 80
16084993 80
9615 15
16077988 80
16096656 80
16072348 80
16072346 80
16070183 80

skydd
Beteckning Art.nr

Sats med svarta sidoskyddslister till fram- och bakdörrar
Sats med 2 genomskinliga skyddslister till främre och bakre stötfångare
Sats med stänkskydd fram, eleganta
Sats med stänkskydd bak, eleganta
Bagagerumsmatta
Mjuk bagagerumsmatta i plast
Bagagerumsmatta indelad i fack
Vändbar bagagerumsmatta
Sats med nålfiltsmattor fram
Sats med nålfiltsmattor
Stats med formpressade gummimattor
Sats med formpressade mattor
Sats med velourmattor
Sats med 4 sätesöverdrag «MARS» till framsäte (komfort) och baksäten
Sats med 2 sätesöverdrag «MARS» till framsäten (komfort)
Sats med 4 sätesöverdrag «VENUS» till dynamiska framsäten och baksäte
Skydd till lastkant, genomskinligt
Bilkapell för parkering inomhus med PEUGEOT-logotyp

16101132 80
16111349 80
16100925 80
16100926 80
16098534 80
16098229 80
16098379 80
16097339 80
16098519 80
16098517 80
16098530 80
16098526 80
16098522 80
16099531 80
16099532 80
16099533 80
16105352 80
9623 E7

MultiMedia
Beteckning Art.nr

Uppdatering av inbyggd navigation
CD-spelare till instrumentbräda
Trafikvarningssystem Nouveau Coyote
Trafikvarningssystem Wikango Max 2.0 Millenium
Tetrax-skal till iPhone 4/4S
Bärbar 7” DVD-spelare med 2 hörlurar
Handsfree-sats PARROT MKI 9200

*
*
16092853 80
16099442 80
16100975 80
16066232 80
9701 NE

*Kontakta din återförsäljare.

Upptäck tillbehören till din nya
PEUGEOT 308 med en video.



 

peugeot.se

Återförsäljare

N
ovem

ber 2013


