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Innledning

Peugeot har utviklet et utvalg tilbehør som har som formål å berike det utstyret som allerede er standard på 4008. Ved å 

skaffe seg tilbehør til sin Peugeot 4008, vil kunden til en overkommelig pris kunne oppgradere sin bil ved å investere i god-

kjente Peugeot-produkter som ivaretar bilens egenartede stil og høye kvalitet.



Din kunde ønsker detaljer som utgjør en reell forskjell? Han/
hun vil uten tvil la seg friste av våre raffinerte stilelementer i 
krom og aluminium.

Peugeot har utviklet dette tilbehørsutvalget for å understreke Peugeot 4008s 
robuste, elegante og særegne stil.

Forkrommede elementer bidrar til å fremheve bilens eleganse og utvendige 
linjer, deriblant:

•  forkrommede deksler til dørhåndtakene,
•  forkrommede deksler for speil med eller uten sideblinklys.

Disse elementene, som designes og utvikles samtidig med bilen, er enkle å 
montere, og matcher perfekt med Peugeot 4008, samtidig som de ivaretar 
bilens sikkerhet.

Dette tilbehøret vil garantert tilfredsstille kunder som ønsker et personlig 
preg og luksuriøse detaljer som gjør at bilen skiller seg ut.

Forkrommede speildeksler, uten sideblinklys: 1608 1799 80
Forkrommede speildeksler, med sideblinklys: 1608 1798 80
Forkrommede dørhåndtakdeksler (uten Keyless Go): 1608 1797 80
Forkrommede dørhåndtakdeksler (med Keyless Go): 1608 1796 80

Ikke kontraktsbundet bilde

Stil – Et personlig preg utvendig

Utstyrspakke for utvendig stil



Ønsker din kunde å sette et personlig preg på interiøret i sin 
4008? Med de forskjellige kledningssettene kan han/hun inn-
rede etter ønske.

Kledningssettene som tilbys er enten i blank sort, som gir et eksklusivt utse-
ende, eller i børstet aluminium for et mer sporty preg. Settene består av 
elementer for de forskjellige delene av dashbordet:

• rundt høyttalerne,
• luftdysene,
• konsollen til klimaanlegget,
• instrumentbordet.

Sammen med kledningssettene kan Peugeot også by på dekorelementer i 
alumiumfinish, blant annet for håndtaket på parkeringsbremsen og girspak-
kulen (tilgjengelig både for 5- og 6-trinns girkasse).

Disse kledningssettene er sikre verdier som gjør bilens interiør vakrere, takket 
være kvaliteten på materialene og finishen.

Stil – Et personlig preg innvendig

Utstyrssett for innvendig kledning

Dekorsett rundt høyttalerne i blank sort 16085027 80
Dekorsett rundt høyttalerne i børstet aluminium 16085028 80
Dekorsett for luftdyser i blank sort 16085029 80
Dekorsett for luftdyser i børstet aluminium 16085030 80
Dekorsett for klimaanleggkonsoll i blank sort 16085031 80
Dekorsett for klimaanleggkonsoll i børstet aluminium 16085032 80
Dekorsett for instrumentbord i blank sort (versjon med radio) Ikke oppgitt
Dekorsett for instrumentbord i børstet aluminium (versjon med radio) Ikke oppgitt
Dekorsett for instrumentbord i blank sort (versjon med navigasjonssystem) Ikke oppgitt
Dekorsett for instrumentbord i børstet aluminium (versjon med navigasjonssystem) Ikke oppgitt
Håndtak parkeringsbrems 16083673 80
Girspakkule i aluminium (5-trinns) 16083671 80
Girspakkule i aluminium (6-trinns) 16083672 80

Ikke kontraktsbundet bilde



STYLE 1
Ønsker din kunde å understreke Peugeot 4008s stil? Og å be-
vare bilens stil selv når den har vinterdekk? Da bør du foreslå 
disse felgene som utelukkende selges i sett på fire, til en at-
traktiv pris.

Du kan gi kunden muligheten til å velge mellom flere forskjellige design og 
dimensjoner:

• 16-tommers STYLE 1: For kunder som ønsker å personliggjøre stilen på 
bilen med stålfelger uten å kvitte seg med de originale dekkene, og som 
ønsker å bevare bilens stil, selv med vinterdekk.

• 18-tommers STYLE 2: Finish i to farger med diamantaspekt: For kunder 
som ønsker å gi bilen et enda mer sporty utseende.

Disse felgene er en sikker verdi. Det er ikke lenger nødvendig å velge mellom 
stil og pålitelighet. Felgene har blitt utviklet av Peugeots forskningsavdeling 
samtidig med standardfelgene, og svarer til nøyaktig de samme spesifika-
sjonskrav.

De gir alle full garanti når det gjelder sikkerhet, kvalitet og kjøreegenskaper, 
samtidig som man kan bevare de originalmonterte dekkene på bilen.

Stil – Lettmetallfelger

Sett med fire 16-tommers lettmetallfelger STYLE 1: Ikke oppgitt
Sett med fire 16-tommers lettmetallfelger med tofarget diamant-look: Ikke oppgitt

Ikke kontraktsbundet bilde



Ønsker din kunde tilbehør som gjør det mulig å bevare karosseriet 
intakt? Da kan du foreslå disse beskyttelsessettene som kun finnes 
tilgjengelig som tilbehør.

Disse elementene, som er beregnet på å beskytte støtfangere, dørterskler og kof-
fertlokk mot riper og skrammer, vil tilfredsstille kunder som har som ønske å beskytte 
sin Peugeot 4008.

Formen på beskyttelseslistene er spesielt utviklet for Peugeot 4008, og integreres 
perfekt i bilens silhuett. De er laget i harpiks for en bedre absorpsjon av støt, og er 
utstyrt med en teip som gjør dem enkle å montere.

• Beskyttelsene til støtfangerne, som er i gjennomsiktig harpiks med krystallfinish, 
er spesielt tilpasset bilens karosserilinjer, for en perfekt integrering. Settet med 5 
beskyttelser består av:

- 2 hjørner foran
- 2 hjørner bak
- 1 midtre list bak

• Beskyttelsen av dørene gis av sidelister i sort, kornet finish som styrker bilens 
karakter.

• Beskyttelsene til dørtersklene er perfekte for kunder som ønsker å bevare bilens 
opprinnelige aspekt, samtidig som det gir bilen et ekstra, elegant preg. Finish i 
børstet aluminium med 3D-effekt og Peugeot-logo.

• For å komplettere dette utvalget har Peugeot også utviklet en beskyttelse til baga-
sjeromsterskelen i børstet aluminium, beregnet på dette området som er spesielt 
utsatt ved inn- og utlasting av tunge og/eller lange gjenstander i bilen.

• Disse beskyttelsene er også en god løsning for å bevare bilens verdi for senere 
videresalg.

Beskyttelse – Utvendig beskyttelse

Terskelbeskyttelse til fordører i børstet aluminium med 3D-aspekt
– Med PEUGEOT logo:  16075558 80
Beskyttelse av bagasjeromsterskel i børstet aluminium: 16076895 80
Gjennomsiktig beskyttelse av støtfanger foran/bak: 16077182 80
Sett med beskyttelseslister for sidedørene i sort, kornet finish: 9623 A6

Ikke kontraktsbundet bilde

Sett for utvendig beskyttelse



Ønsker din kunde å beskytte teppet i sin Peugeot 4008? Da bør du 
foreslå vårt sett med velurmatter.

Disse mattene, som passer perfekt til formen på gulvet og som har perfekt hold, gir 
optimal beskyttelse av de opprinnelige teppene i bilen.

Mattene er laget i et sort, veluraktig teppemateriale med høy tetthet av en kvalitet på 
520 g/m2, med kanter i Nubuck i matchende farge, og en reflekterende stripe. For 
å gi et enda mer elegant preg, har matten på førerplassen fått tilsatt en alumini-
umsplate med logoet ”4008”.

Mattene har dobbelt skli-sikring, takket være et antiskli-underlag og et system med 
huller som festes til sentreringstapper. Mattene vil derfor ikke kunne skli under føt-
tene, noe som garanterer total sikkerhet.

Disse mattene, som er utviklet i Peugeot stilavdeling, matcher harmonisk med bilens 
interiør, og gir den en estetisk, personliggjort stil.

• Disse beskyttelsene er også en god løsning for å bevare bilens verdi for senere 
videresalg.

Beskyttelse – Innvendig beskyttelse

Ekstra matte i velur, med ”4008” aluminiumsplate, ratt til venstre:  16066136 80
Ekstra matte i velur, med ”4008” aluminiumsplate, ratt til høyre: 16066140 80

Ikke kontraktsbundet bilde

Velurmatte



Er din kunde en sykkelentusiast som aldri kan tenke seg å dra noen 
steder uten sykkelen? Dette nye sykkelstativet, som er kompakt, ele-
gant og lett, gjør det mulig å transportere opp til 3 sykler.

Sykkelstativet, som er ”City Crash Test”-godkjent, gir den aller beste garanti når det 
gjelder feste og sikkerhet, og kan brukes til transport av opp til 45 kg. Dette stativet 
byr på mange fordeler:

• Det lave lastenivået gjør det enkelt å laste på og ta av syklene, og gir fri tilgang til 
takbøylene og til bagasjerommet, noe som ytterligere letter lastingen av bilen.

• De demonterbare festearmene er trukket med et gummilag som beskytter syk-
kelrammene og gjør det enklere å montere/demontere stativet.

• Aluminiumsramme med sober design, som gir en elegant integrering og en perfekt 
aerodynamikk.

• Redusert luftmotstand, noe som reduserer drivstofforbruket.
• Utstyrt med et system for låsing av syklene på sykkelstativet, og låsing av sykkel-

stativet på bilen, for dobbelt så god beskyttelse mot tyveri.
• Stativet kan foldes sammen slik at det blir flatt, og det tar da så liten plass at det 

enkelt kan transporteres i bagasjerommet.
• Skaper ikke problemer ved kjøring gjennom bomstasjoner på motorveien, for ek-

sempel.

For enkel bruk av dette sykkelstativet, byr det praktiske tilhengerfestet med quick-
release krok på en rekke fordeler:

• Det er utstyrt med en antityverilås,
• Det er enkelt og raskt å montere og demontere, uten verktøy
• Det er spesielt utviklet for biler med ryggesensorer.

Transportløsninger – Stativ og tilhengerfeste

Sykkelstativ på tilhengerfeste, for 3 sykler – plattform (Thulé): 9615 10
Tilhengerfeste med quick-release krok: 16077240 80

Ikke kontraktsbundet bilde

Sykkelstativ – plattform
på tilhengerfeste



.Vi ønsker deg lykke til med salget!


