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AKSESUARLAR

308

YAŞAM TARZINIZA UYGUN AKSESUARLAR
Doğadan esinlenen, keyiﬂe sürülen 308 mükemmel bir incelik ve şıklık birleşimi sunuyor. En yüksek standartlar doğrultusunda,
konforlu kabinde etkileyici şekilde lüks bir ortamla ve hem dinamik hem ekonomik bir performansa yönelik olarak en son nesil
benzinli ve dizel motor seçenekleriyle inşa edildi. 308 sınıfındaki otomobiller için yeni bir standart oluşturuyor; dolayısıyla
direksiyonuna oturmayı seçtiğiniz için son derece memnunuz. Şimdi size kişisel ihtiyaçlarınızı ve yaşam tarzınızı yansıtan
yüksek kaliteli aksesuarlar eklemenize olanak tanıyacak tüm seçenekleri göstermek istiyoruz.
Belki bir arka spoyler ya da alaşım jantlarla 308’inizin sportif özelliklerini yükseltmek istersiniz. Ayrıca tavan çubukları,
portbagajlar ve çocuk koltukları gibi pratik donanımlar da var.
Tabii USB Box, TomTom uydu navigasyonu ve Bluetooth eller serbest telefon kitleri gibi ekstra teknolojileri de unutmamak
gerek. Her aksesuar 308’inize mükemmel uyacak şekilde tasarlandı.
308’in geliştirme sürecinin her aşamasında bağlı kalınan felsefe doğrultusunda, kaliteden hiç ödün verilmedi.
Bir göz atın, size uygun aksesuarlara karar verin ve sonra gittiğiniz her yerde konforun, tarzın ve eğlencenin keyﬁni çıkarmaya
hazırlanın.
Monte edilmiş perakende ﬁyatlar dahil olmak üzere, aksesuar yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi için yerel Peugeot bayinizle
temasa geçin ya da www.peugeot.com.tr adresimizi ziyaret edin.

TARZ
Yeni 308’iniz yaşam tarzınıza ne kadar uyarsa uysun, üstüne kendi imzanızı atarak benzersiz şekilde size ait olmasını isteme ihtimaliniz her zaman var;
öyleyse neden sportif bir arka spoyler takmıyor ya da geniş alaşım jant yelpazemizden birini seçmiyorsunuz?

Jet 15” Alloy Wheel

Twenty First 15” Alloy Wheel

Izalco 16” Alloy Wheel

Isara 16”Alloy Wheel
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Osorno 16” Alloy Wheel

Santiaguito 16” Alloy Wheel

Veleno 16” Alloy Wheel

Kapsiki 17” Alloy Wheel
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Melbourne 17” Alloy Wheel

Stromboli 17” Alloy Wheel

Stromboli Dark 17” Alloy Wheel

Lincancabur 18” Alloy Wheel
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1 Yan etekler
Bu karbon ﬁber görünümlü yan eteklerle 308’in
şık görünümüne gerçek sportiﬂik katın.

2 Ön etekler
Yan etekleri mükemmel şekilde tamamlayan bu karbon ﬁber görünümlü ön etekler
308’in şık hatlarına öncelikli ama son
derece etkin bir katkıda bulunuyor.

3 Arka difüzör
Sportif görünümü, dokulu mat siyaha boyanmış arka difüzörle tamamlayın.

4 Arka spoyler
Peugeot tasarım stüdyosu tarafından orijinal araç tarzını tamamlamak için tasarlanan
308 arka spoyleri ekstra sportiﬂik katıyor.

5 GT arka spoyleri

Lincancabur Dark 18” Alloy Wheel

Peugeot alaşım jantları en yüksek sanayi standartlarında üretiliyor. Dolayısıyla güzel görünmenin ötesinde
performans ya da güvenlikten ödün vermediklerinden de emin olabilirsiniz.

İÇ MEKANINIZI KİŞİSELLEŞTİRİN
308’iniz yaşam alanınızın bir uzantısıdır. Bu özel olarak tasarlanmış aksesuarlarla otomobilinizi daha şık, daha kullanışlı ve daha konforlu yapabilirsiniz.
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Deri direksiyon simidi
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Araç parfümü difüzörü
Araç parfümü yelpazesi
Merkezi havalandırma menfezine entegre
edilerek hiçbir engel oluşturmaması sağlanan bu
ayarlanabilir araç parfümü difüzörü mükemmel
bir sürüş ortamı yaratıyor.

Kapı eşiği koruyucuları
Çeşitli seçeneklerle sunulan bu kapı eşiği koruyucuları çekici görünüm ile eşik panellerinin etkin korumasını bir arada sunuyor.
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Aksesuar vites kolu yelpazesi
1 Alüminyum vites topuzu

3 Krom çerçeveli
gri deri vites topuzu

2 Krom çerçeveli
siyah deri vites topuzu

4 Siyah çerçeveli
siyah deri vites topuzu

5 Saten çerçeveli kristal vites topuzu

Karbon ﬁber görünümlü PVC kapı
eşiği koruyucuları

Krom görünümlü PVC kapı
eşiği koruyucuları

Paslanmaz çelik kapı
eşiği koruyucuları

KONFOR VE KOLAYLIK
Konfor ve kolaylık aksesuarlarımızla sürüş keyﬁnize keyif katın.

1 Coupé Cabriolet rüzgarlığı
Tavan inikken aracın içindeki rüzgar gürültüsünü ve titreşimi azaltır.
Kolayca takılır ve çıkarılır. Katlanarak kolayca muhafaza edilir.

Güneşlikler
Yansımayı azaltıp iç mekanın serin tutulmasına yardımcı olarak güneşe karşı etkin koruma sağlar..
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Arka cam güneşliği
Katlanabilir güneşlik.

Yan cam güneşlikleri
İkili arka yan cam güneşlik takımı.

12 voltluk sıcak/soğuk kutusu
Kapı rüzgar deﬂektörleri
Hem 16 litre hem 21 litre kapasiteyle Kabin alanın içindeki havalandırmayı
sunulan bu termal saklama birimi
artırırken rüzgar gürültüsünü ve gövde
ortam sıcaklığının 15°C altına kadar
titreşimini asgari düzeye düşürür.
soğutabiliyor.
Isıtma modunda içindekiler 55°C’ye
kadar ısınıyor.

Kafalık giysi askısı
Bu krom görünümlü giysi askısı
ön koltuk kafalığının arkasına
tutturulur ve ceketlerinizi ya da montlarınızı
arka görüşünüzü engellemeyecek şekilde
alçağa asabileceğiniz elverişli bir asma alanı sunar.
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2 Şapkalık altı eşya saklama tablası
Bu şapkalık altı eşya saklama tablası küçük eşyaların
sabitlenerek gözden uzak tutulmasını sağlıyor.

3 Kolçak
Uzun yolculuklar için mükemmel olan bu kolçakta
büyük bir eşya saklama bölmesi bulunuyor.

KORUMA
Yatırımınızı tümü 308’inizi ilk günkü durumunda tutmanızı sağlayacak şekilde tasarlanan koruma aksesuarlarımızla koruyun.

Aracı dış etkilere karşı koruyucu örtü
Polyester kumaştan yapılan koruyucu örtü.
Sadece garaj, yeraltı park alanı, vs. gibi kapalı mekanlarda kullanıma yöneliktir.

KORUMA

Stilli çamurluklar – ön

Yüksek seviyeli yük tutma ﬁlesi
Bagaj alanında arka şapkalık çıkarılarak taşınan
bavulları ve diğer eşyaları sabitleyerek yolcularınızın
yaralanmasını önler.

Köpek ﬁlesi
Bu kolay takılıp çıkarılan özel köpek siperliğiyle daha sıra dışı misaﬁrleri
daha güvenli taşıyın – sadece SW modelleri için.

Bagaj ﬁlesi
Bagajda alışveriş torbaları gibi serbest eşyaları sabitlemek
için pratik bir yöntem.

Çamurluk sürtünme şeritleri
308’i park sırasında yaşanan vurma ve çizik gibi hasarlardan korumak
amacıyla tasarlanan poliüretan şeritler. Şeffaf, siyah ve krom seçenekleri mevcut.

Stilli çamurluklar – arka

Stilli çamurluklar
Aracın hatlarını tamamlarken karoseri yol döküntülerinin yol açabileceği
hasardan korumak için tasarlanmıştır.
Mat siyah plastik olarak temin edilen çamurluklar, istendiği takdirde,
ekstra özel gürünüm için karoser rengine boyanabilir.

Bagaj koruyucu
308’i korumak için özel olarak tasarlandı.

Zemin paspasları
Size en geniş yelpazeyi sunabilmek için birçok malzeme seçeneğiyle üretilen bu paspaslar orijinal halının uzun süre korunmasını sağlayacak.
Ayrıca araç pedallarına girmesini önlemek amacıyla sürücünün yan paspasları mevcut bağlantı elemanlarına klipsleniyor.

Bagaj paspası
Dayanıklı halıdan üretilen bu özel bagaj paspası ön paspas
takımını mükemmel şekilde tamamlıyor.

Bagaj tablası
Dayanıklı ve yıkanır kauçuktan üretilen bu yüksek kenarlıklı tabla sadece kirli eşyaları
korumakla kalmayıp bagajdaki küçük sıvı dökülmelerini de içinde tutuyor.

Lüks kadife paspas takımı

Kadife paspas takımı

Özel kauçuk bagaj paspası

SW bagaj eşiği koruyucusu
Şeffaf PVC’den üretilen bu özel bagaj eşiği koruyucusu bagaj eşiğinde günlük
çiziklere ve sıyrıklara karşı etkin koruma sağlıyor.

Standart paspas takımı

Kauçuk paspas takımı

ŞIK VE PRATİK
Çekme çubuğuna monte ‘asma tipi’
bisiklet taşıyıcı

Hepsi en yüksek standartlar doğrultusunda titizlikle test edilen taşıma donanımı yelpazemizle aracınızın bagaj kapasitesini artırın.

Çekme çubuğuna monte edilen bu bisiklet taşıyıcı
her türlü çekme bilyesi tertibatına takılıyor ve 2, 3
ve 4 bisiklet kapasitesi seçenekleriyle sunuluyor.
Bu ürün bir arka aydınlatma levhasıyla
(ayrı olarak satılır) birlikte kullanılmalıdır.
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Çekme çubuğuna monte ‘platform tipi’ bisiklet taşıyıcı
Güvenlik, kolaylık ve tarz.
Çekme çubuğuna monte edilen bu bisiklet taşıyıcı en çok 3 bisiklet taşıyabiliyor.
Tüm iskelet ve tekerlek boyutlarına uyan taşıyıcıda entegre arka lambalar
ve bagaja kolaylıkla girmesini sağlayan kullanışlı bir eğim fonksiyonu bulunuyor.
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Tavan çubuğuna monte kano bağlantısı
Haﬁf alüminyumdan üretilen bu taşıyıcı
kanoyu sürüş sırasında rüzgar direncini
sınırlandıracak şekilde konumlandırıyor.

Tavan çubukları
Büyük eşyaları taşımak ve bisiklet taşıyıcıları ya da portbagajları takmak için mükemmel bir temel.

Kayak taşıyıcı
6 çift kayağa kadar taşıyabilen kilitli kayak
taşıyıcı yelpazesi.
Ayrıca snowboard’ları sabitlemek için de
kullanılabilir (modeline bağlı olarak).

Portbagajlar
Aracınızın bagaj kapasitesini artırmanın
pratik ve şık yolu. 280 ila 430 litre arasında
değişen kapasiteleriyle kişisel
ihtiyaçlarınıza uygundur.

Bagaj çantası
Geleneksel sert portbagaja kullanışlı bir alternatif
olan bagaj çantası kullanılmadığı zaman
düz katlanarak kolaylıkla saklanıyor.

Peugeot tavan çubuklarıyla kullanılmak
üzere tavana monte bisiklet bağlantıları
Bu kilitli bisiklet taşıyıcı tüm Peugeot tavan çubuklarına emniyetl
i şekilde sabitlenebiliyor. Bisikletin her tekerleğine ve iskeletine
(resimde gösterildiği şekilde) takılan taşıyıcılar çelik
ya da haﬁf alüminyum seçenekleriyle sunuluyor.

ÇEKME VE EŞYA SAKLAMA

Bagaj düzenleyici
Bu şık alüminyum bagaj düzenleyici bagaj
alanınızı özelleştirerek her şeyi yerinde
tutmanıza olanak tanıyor
– sadece SW modelleri.

Bagaj tutucusu
Bu kullanışlı bagaj tutucuları bagaj paspasına
kolaylıkla takılarak bagajdaki hareketli eşyaların
.sabitlenmesi için pratik bir yöntem sunuyor.

Sökülebilir kuğuboynu çekme çubuğu

Çekme çubukları
308 model yelpazesi için özel olarak tasarlanan bu çekme çubuklarının
tümü en yüksek standartlar doğrultusunda geliştirildi ve test edildi.
.Sökülebilir ve sabit kuğuboynu seçenekleri sunuluyor.

EN İNCE AYRINTISINA KADAR GÜVENLİ VE EMNİYETLİ!
Sorumluluk sahibi bir sürücü olarak 308’inizi tam bir gönül rahatlığıyla sürmenizi sağlayacak şekilde donatmak isteyeceksiniz.
Dolayısıyla ister ufaklıkları güvenli şekilde oturtacağınız Peugeot onaylı bir çocuk koltuğu, ister gizli nesnelerden kaçınmanızı sağlayacak park sensörleri olsun,
hepsi de güvenlik ve emniyet ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.

1 Ön ya da arka sesli park yardımı
2 Yetkisiz giriş alarmı
Daha güvenli manevralar yapabilmeniz için.
Bagaj, kapı ve motor kaputu korumasına ek olarak yolcu
Otomobil bir engele yaklaştığında sistem sesli uyarıda bulanıyor.
ölmesinin ultrasonik koruması.
Lütfen dikkat edin: Araç çekerken arka sistem otomatik olarak devre dışı kalıyor.
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Yüksek görünürlüklü yelek, uyarı üçgeni ve ilkyardım kiti
Yol güvenliği aksesuarları yelpazemizle beklenmedik acil durumlara hazırlıklı olun.
Bütün parçalar ayrı ayrı sunulur.

Çocuk güvenlik koltukları
Doğumdan 10 yaşına kadar çocukları taşımak için uygun, eksiksiz bir çocuk koltuğu yelpazesi. Hepsi de optimum konfor seviyeleri sunan koltuklar
Automobiles Peugeot tarafından test edilerek onaylandı. Çocuk koltukları ayrıca Avrupa onayı ECE R44/03 dahil olmak üzere en sıkı güvenlik standartlarına da uyuyor.

Romer Baby Safe +
Group : 0+

Fair Isoﬁx
Group : 0, 1

Romer Duo +
Isoﬁx 3 points
Group : 1

Kiddy Comfort Pro
Group : 1, 2, 3

Romer Kidﬁx
Group : 2, 3

Hırsızlık önleyici bijon cıvataları
Kar zincirleri ve kayma önleyici lastik kılıﬂarı
Kilitli bijon cıvataları yelpazemizle hırsızlığa karşı koruma Yeni yağan ya da sıkışmış kar üzerinde sürüşler için temel
bir gerekliliktir.
sağlayın.
Hem alaşım hem çelik yol jantlarının çalınma riskini azaltın.

ARAÇ İÇİ TEKNOLOJİ
Araç içi teknoloji aksesuarları yelpazemizle sürüş keyﬁnizi artırın.
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DVD oynatıcı
7” ekranlı çift DVD oynatıcı kiti. MPEG4 / CD, ses / CDR / CDRW / MP3 ile uyumlu.
.
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1 Araç içi Wi-Fi
2 DVD oynatıcı desteği
3 iPod & MP3
bağlantı kiti
Bu DVD oynatıcı desteği ön koltuk
Peugeot’nun Araç İçi Wi-Fi özelliği
kafalığının çubuklarına takılarak
sayesinde yolcular her türlü
Aracın ses sisteminden
arka yolcuların konfor ve güven
kablosuz etkin cihazla internete
müzik çalınmasına olanak tanır.
içinde DVD izlemelerine olanak tanıyor.
bağlanabiliyor.Özel 3G/3G+
Müzik menüleri aracı çok fonksiyonlu
SIM kart
ekranında gösterilebiliyor ve
.
* kullanan birim 2 Mbp bağlantı hızlarıyla
kitin aküsü de şarj edilebiliyor.
4 kullanıcı için 10 metreye kadar
.
bir Wi-Fi bölgesi yaratıyor.
.
.* İnternete özel 3G/3G+ SIM kart plus aboneliği gerektiriyor;
bu abonelik cihazla birlikte temin edilmiyor.

Sub woofer (derin bas) hoparlör
308’in standart ses sistemini mükemmel şekilde tamamlayan
bu hoparlör her tür müziği sevenlerin beğenecekleri daha zengin
bir bas ve daha yüksek bir kalite sunuyor.

Entegre Bluetooth® eller serbest kitleri
‘Bluetooth’ uyumlu telefonlarla kullanılmak üzere tasarlanan
bu eller serbest telefon kitleri açma, kapama ve sesle arama
için tam ses kontrolü sunuyor.

