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MÜNDƏRİCAT

04 SUV-UNUZUN İNTERYERİNİ QORUYUN

07 DAHA ÇOX YÜK DAŞIYIN

08 RAHATLIĞINIZI ARTIRIN

SUV-UN YENİ ÖLÇÜSÜ

Kiçikşirin sürprizləri kimsevməz? Şəhər və yaşəhərdən kənar, idman və ya rahat... Siztəzadları yaşamaqdan 
çəkinmirsiniz. Bütünstandartdan kənar yeni Peugeot SUV 2008 məhzsizin üçün hazırlanmışdır. 
Səyahətlərinizinhəyəcanına həyəcanqatmaqüçün aksesuarlarımızı araşdıra bilərsiniz. Ən yüksək standartlara uyğun 
dizayn edilmiş, mərkəzdə səmərəlilik və estetikailə təchizolunmuşaksesuarlarımız bütün həyəcanınızı bir anda 
reallaşdıracaq.

Rahat sürücülük təcrübəsini təmin edən Peugeot orijinal aksesuarları 
sizin ən yüksək keyfiyyət standartlarınıza cavab verir və etibarlılıq və 

davamlılığına görə komandamızdan yüksək qiymətlər alır.

Bütün aksesuar seçimlərini www.peugeot.az ünvanındakı rəsmi səhifəmizdə tapa bilərsiniz.
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SUV-UNUZUN İNTERYERİNİ QORUYUN

Peugeot SUV 2008-in sükanı arxasına keçəndən sonra siz 
sadəlikdən kənara çıxmağa hazırsınız. Yolsuzluq avtomobilinizin 
salonunu qorumaq üçün geniş çeşidli aksessuarlar sizi gözləyir.

1. Ön və arxa lüks xalça ayaqaltı dəsti
2. Ön və arxa 3D xalça ayaqaltı dəsti
3. Ön və arxa rezin ayaqaltı dəsti
4. Baqaj altı qoruyucusu
5. Qoruyucu oturacaq örtüyü dəsti

1

Baqaj qoruyucusu

Hər növ əşya və məhsulları
daşıyarkən baqajınızı
qoruyun. Baqajınızın

formasına mükəmməl
uyğunlaşır və ipək kimi

görünüşü sayəsində zəriflik
və incəlik əlavə edir.
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QEYRİ-ADİ BİR TƏCRÜBƏ

Lazım olan hər şeyi özünüzlə apara bilərsiniz. Bunun üçün siz
Peugeot SUV 2008-in daşıma həcmini artırmaq üçün xüsusi olaraq

hazırlanmışxarizmatikvə funksional aksesuarlara etibar edə bilərsiniz.

1. Alətsiz sökülə bilən qoşqu dəmiri

2. Qoşqu dəmirinə quraşdırıla bilən velosiped daşıyıcısı

3. Baqaj rezini

4. Tavanın yan barmaqlıqları

5. Orta ölçülü tavan baqajı (420 litr)

6. Tavan barında xizək daşıyıcısı2
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Alətsiz sökülə bilən
qoşqu dəmiri.

Yük tutumunuzu artırıb
qoşquları, qayıqları, 

peşəkar avadanlıqları və
daha çoxunu təhlükəsiz

şəkildə çəkin. Alətlər
olmadan çıxarıla bilən
qoşqu dəmiri bir neçə

saniyə ərzində asanlıqla
quraşdırıla və sökülə bilər.
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SUV-UNUZU QORUYUN

Həyatı doya-doya yaşayın. Yeni Peugeot SUV 2008 üçün aksessuarlar
avtomobilinizin daxilində və xaricində effektiv qorunmanı təmin edir. 
Bu, səyahətlərinizin başdan sona xoş keçməsini və özünüzü gümrah
hiss etməyinizi təmin edir.

1. Arxa palçıq qoruyucu dəsti

2. 2 ön deflektor dəsti

3. Avtomobil qoruyucu örtük

4. Heyvanlar üçün mühafizə 
barmaqlıqları

5. 2 yan günəş qoruyucu dəsti

6. Arxa şüşələrin günəş qoruyucusu
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Xətai ray., Babək 49

info@peugeot.az

+994 12 526-40-40

www.peugeot.az

peugeot.az

Peugeot Azerbaijan
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