308SW

NIEUWE

Al meer dan 210 jaar draagt Peugeot de Franse traditie
van kwalitatief hoogstaande en inventieve producten
hoog in het vaandel. Vandaag legt PEUGEOT zich
volledig toe op het ontwerpen van wagens met een
uitgesproken design die alle zintuigen prikkelen en
daardoor louter rijplezier overstijgen. Ergonomie,
materialen, connectiviteit... Elk detail werd herwerkt
om u een nog intuïtievere rijervaring te verzekeren.
De mens zal altijd centraal blijven staan in onze aanpak.
Daarom willen we de tijd die u doorbrengt in onze
wagens meer dan ooit omvormen tot quality time.
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PERSONALISERING

*EEN INTENSE SW

NTENSE SW
*

INFLUENCED BY NO ONE(1)
De nieuwe break PEUGEOT 308 SW, die het
nieuwe wapenschild van het merk met de
Leeuw in het midden van zijn nieuwe verticale
radiatorrooster draagt, biedt een krachtige
uitstraling, die nog wordt versterkt door
een langere motorkap en een naar achteren
geplaatste voorruit. Zijn gedurfde proporties,
zijn expressieve stijl en zijn scherp en sensueel
design onthullen een uitgesproken en
unieke persoonlijkheid, die aan stereotypen
ontsnapt en tegelijk zijn functionaliteit en
moduleerbaarheid benadrukt. Zijn gespierde
silhouet laat compacte en royale afmetingen
vermoeden met atletische en katachtige lijnen,
elegant geaccentueerd door een verfijnde
lichtsignatuur en het nieuwe leeuwenlogo
van het merk.

(1) Vrij van invloed.
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NIEUW PEUGEOT-LOGO
Op het radiatorrooster, de voorvleugels(1)
en de achterkant van de break wordt het
charismatische silhouet eigentijds benadrukt
door het nieuwe zwarte en zilverkleurige logo
met de iconische leeuwenkop van het merk.
Het getuigt van een verlangen naar kwaliteit,
tijdloosheid en bevestiging van het merk met
een 210-jarige geschiedenis en inventiviteit ten
dienste van klanten die op zoek zijn naar een
steeds kwalitatievere ervaring aan boord.

(1) Standaard op de versies GT en GT Pack.

OPTISCHE FINESSE
De nieuwe compacte break 308 SW meet zich
de lichtsignatuur van het merk aan die werd
hertekend met verfijnde lichtblokken en is
uitgerust met full led-koplampen(1) waarvan de
PEUGEOT Matrix LED-technologie(2) het rijden
in het donker vergemakkelijkt. In het verlengde
daarvan versterken de lamelvormige DRL(3) de
katachtige blik van uw nieuwe PEUGEOT 308 SW.

(1) Full led-koplampen met Matrix LED Technology, standaard
op de versies GT en GT PACK. Led-koplampen voor de andere
uitvoeringen.
(2) Automatische aanpassing van de richting van de koplampen
zodat men meestal met grootlichten kan rijden.
(3) Daytime Running Light: lichten die automatisch worden
ontstoken wanneer de wagen wordt gestart.

ACHTERAAN
Achteraan benadrukken de ‘full led 3D’lichten met hun klauwvormige verlichting(1)
het technologische en moderne karakter van
de nieuwe break PEUGEOT 308 SW. Ze zijn
perfect geïntegreerd en benadrukken een
krachtige achterkant, waarvan de stroomlijn
werd geoptimaliseerd door een verlaagde
daklijn en een rond de wielkasten getailleerde
cabine. De velgen van de nieuwe PEUGEOT
308 SW, uitgerust met banden van klasse A(2),
geselecteerd op basis van hun rijefficiëntie
en voorbeeldig weggedrag, bevestigen het
atletische temperament van de nieuwe break
PEUGEOT 308 SW.

(1) Standaard op de versies GT en GT Pack.
(2) De banden van klasse A verbeteren de rijefficiëntie
en verlagen het verbruik.

PROFIEL & VOLUMES
Het atletische en gespierde profiel van de nieuwe
compacte break PEUGEOT 308 SW geeft hem een
aerodynamische lijn en een gespierde achterkant die een
groot koffervolume laat vermoeden(1). Met de handenvrije
achterklep(2) kan de gemotoriseerde kofferklep met een
eenvoudige voetbeweging worden geopend en gesloten
om de toegang te vergemakkelijken. De elegante,
glanzend zwarte dakstangen(3) benadrukken de
vloeiende lijnen van zijn lange silhouet op elegante wijze.

(1) Koffervolume: van 608 liter met de vloer in de laagste stand tot 1634 liter met
neergeklapte achterbank op de versies met verbrandingsmotor. Met de functie
Magic Flat kan men de achterbank met een enkele beweging neerklappen vanuit
de koffer en een vlakke vloer creëren.
(2) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
(3) Standaard op de versies GT en GT Pack.
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ECHNO-SPIRIT

*TECHNOLOGISCHE GEEST

*

INTUITIVE & ADDICTIVE
EXPERIENCE ON BOARD(1)
Neem plaats achter het stuur van de nieuwe
ergonomische, intuïtieve en ultrageconnecteerde
PEUGEOT i-Cockpit®. Dit essentiële element
van het merk op het vlak van veiligheid en
levenskwaliteit aan boord werd volledig herzien
om de bestuurder en alle passagiers meer
ergonomie, design en technologie te bieden.
Met een nieuw, uiterst wendbaar, verwarmd
stuurwiel(2), een digitaal head-up display en
een centraal aanraakscherm met de nieuwe
infotainmentinnovatie PEUGEOT i-Connect biedt
het iedereen een unieke en personaliseerbare
ervaring aan boord, naargelang de interesses
en wensen.

(1) Een intuïtieve en verslavende ervaring aan boord.
(2) Verwarming: standaard, als optie of niet verkrijgbaar
naargelang de versie.
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GEÏNTEGREERDE CONNECTIVITEIT HERUITVINDEN
Het nieuwe capacitieve 10”-aanraakscherm met HD-technologie, uitgerust met de nieuwe infotainmenttechnologie
PEUGEOT i-Connect, is een echte innovatie op het vlak van geïntegreerde connectiviteit en maakt een echt
gepersonaliseerde ervaring mogelijk dankzij een smartphone-achtige ergonomie(1), een weergave met meerdere
vensters(2), profielbeheer(3), de draadloze Mirrorscreen-functie(4), de mogelijkheid om 2 smartphones tegelijk te
verbinden(5) en de nieuwe PEUGEOT i-toggles die kunnen worden geprogrammeerd voor frequente handelingen(6).
Reis in alle sereniteit met het geconnecteerde navigatiesysteem(7) inclusief automatische kaartupdates van
TomTom®, realtime verkeersinformatie en gevarenzones by TomTom Services(8).

(1) Pagina’s scrollen met de vingers, widgets, snelkoppelingen… (2) Het multigeconnecteerde centrale 10»-scherm kan tegelijkertijd 1 tot 3 vensters weergeven (navigatie,
infotainment, voertuiggegevens, reisinformatie ...). (3) Iedereen kan zijn profiel aanmaken en zijn favorieten voor weergave, sfeer en instellingen opslaan (tot 8 profielen).
(4) Met de Mirrorscreen-functie kunt u compatibele smartphone-apps kopiëren naar het centrale scherm. Standaard beschikbaar. (5) Tot 2 smartphones die gelijktijdig via
Bluetooth zijn verbonden (bellen, multimedia). (6) Elke i-Toggle-toets is een aanpasbare aanraaksnelkoppeling voor een favoriete handeling op het centrale scherm (gekozen
bestemming, airco-regeling, favoriet telefonisch contact, radiozender, applicatie opstarten …). Standaard vanaf het niveau ALLURE. (7) Met PEUGEOT i-Connect Advanced,
standaard beschikbaar vanaf de versies Allure of als optie verkrijgbaar op de versies Active Pack. Het geconnecteerde navigatiesysteem omvat spraakherkenning in een
natuurlijke taal. (8) Met de services van TomTom® maken we het mogelijk om in real time alle essentiële verkeersgebeurtenissen weer te geven: realtime verkeersinformatie,
benzinestations, parkings, weer, lokale opzoekingen en gevarenzones via TomTom Services (naargelang de nationale wetgeving). Het abonnement op al deze diensten is
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inbegrepen gedurende een periode van drie jaar en kan vervolgens online uitgebreid of vernieuwd worden (betalend).

HEAD-UP DISPLAY
Dankzij het digitale head-up display van 10’’ worden nuttige rijgegevens binnen oogbereik weergegeven
zonder de blik van de weg af te wenden. Het nieuwe, uiterst wendbare en compacte stuurwiel is uitgerust
met bedieningselementen(1) waarmee de inhoud en weergavemodus van het instrumentenbord en
het centrale scherm kunnen worden ingesteld. Op de uitvoeringen GT en GT Pack geeft het digitale
3D-instrumentenbord voorrang aan de belangrijkste informatie door deze op de voorgrond te plaatsen,
zoals een hologram, voor een betere leesbaarheid.

(1) Het stuur is uitgerust met bedieningen en toetsen die de toegang vergemakkelijken tot de instellingen van het instrumentenbord,
het centrale scherm en de belangrijkste functies van de wagen (navigatie, radio, telefoon, rijhulpsystemen, enz.).

ZITCOMFORT

Hi-Fi FOCAL

De nieuwe PEUGEOT 308 SW werd doordacht hertekend om alle passagiers

Geniet van de hoogwaardige Foc

het beste compromis op het vlak van functionaliteit en interieurruimte te

met 10 luidsprekers, een nieuwe

bieden en tegelijk voorrang te geven aan zijn unieke stijl. Nestel u in de

en de digitale klankverwerking v

voorzetels met AGR(1)-label, verwarming(2) en massagefunctie(3) en geniet

een zuiver en gedetailleerd geluid

van de afwerkingskwaliteit en de esthetiek van de gekozen materialen voor
de interieurdecors en -bekledingen(4) zoals de schaalbare gemêleerde stof,
technische breisels, Alcantara®, reliëfleder of gekleurd nappaleder.

(1) Focal® is een Frans merk, wereldleider in de

Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de ver

(1) Aktion Gesunder Rücken (Duitse vereniging voor een gezonde rug): een Duits label dat zowel de ergonomie
als het verstelbereik van de instellingen beloont. Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de
versie.(2) Standaard of als optie verkrijgbaar naargelang de versie. (3) De massagezetels zijn uitgerust met
8 pneumatische zakken met 5 massageprogramma’s. Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang
de versie. (4) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.

OPEN SPOILERDAK

cal hifi-klankkwaliteit(1),

Om van elke rit een reis te maken, is de nieuwe break PEUGEOT 308 SW

12-kanaalsversterker

uitgerust met een open spoilerdak(1) zodat u beter kunt genieten van de

van ARKAMYS, voor

lichtinval en de ruimtes die u passeert.

d.

productie van hifisystemen.

(1) Als optie verkrijgbaar op de versies GT en GT Pack.

rsie.
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NIEUWE MIDDENCONSOLE
De nieuwe middenconsole, met een ergonomisch en erg uitgepuurd design, omvat een nieuwe EAT8achttrapsautomaat(1) en een nieuwe, efficiëntere en compactere airco. Alle dynamische bedieningselementen
van de wagen bevinden zich binnen handbereik aan de bestuurderszijde. Zonder een zichtbare
versnellingspook(2) biedt de console meer opbergvakken(3) en een speciale zone om uw smartphone
draadloos op te laden(4).

(1) Naargelang de motor. De nieuwe PEUGEOT 308 SW kan ook worden uitgerust met een manuele zesversnellingsbak.
(2) Met de motoren die zijn uitgerust met de automatische versnellingsbak EAT8.
(3) 2 bekerhouders en tot 14 liter aan opbergvakken.
(4) Inductielader voor toestellen die compatibel zijn met de Qi-norm. Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
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MEER DAN WELZIJN
Adem, voel, geniet…
Verzeker u van de kwaliteit en de filtratie van de lucht in het interieur dankzij het Clean
Cabin-systeem(1). Kies naargelang uw wensen en stemming van het moment uw sfeer
uit de 8 lichtvoorstellen(2).

(1) Filtersysteem voor de inlaatlucht en het interieur. Standaard op de versies GT en GT Pack.
(2) Standaard beschikbaar vanaf de ALLURE-versies.
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DRIVING PLEASURE,
MORE THAN EVER(1)
Geniet van het weggedrag, het gemak en het rijplezier achter
het stuur van de nieuwe PEUGEOT 308 SW. Laat u leiden naar
semiautonoom rijden dankzij de combinatie van adaptieve
snelheidsregelaar(2) met Stop and Go-functie(3) en de actieve
spraakondersteuning(2). Om uw veiligheid en comfort te
verhogen zijn er tal van rij- en manoeuvreerhulpsystemen
van de nieuwste generatie van het merk verkrijgbaar,
uitgerust met nieuwe voorzieningen, waaronder:
• Nieuwe HD 180-achteruitrijcamera(2)
• 360° parkeerhulp dankzij 4 camera’s(2)
• Dodehoekbewaking met groot bereik(2)

(1) Rijplezier, meer dan ooit.
(2) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
(3) Met de EAT8-automaat.
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ERFECT FIT

*PERFECT AANGEPAST

*

OPLAADBARE HYBRIDE
Geef met de nieuwe PEUGEOT 308 SW HYBRID uzelf de
mogelijkheid om overal te rijden waar u dat wil, ook in zones
met verkeersbeperkingen. Ervaar het unieke rijplezier in de
Electric-modus, met ogenblikkelijke acceleraties,
een stille werking en minder trillingen.
Er zijn twee oplaadbare hybridemotoren beschikbaar:
De HYBRID 225 e-EAT8-motor combineert:
• Een PureTech-motor van 180 pk (132 kW)(1).
• Een elektromotor van 81 kW.
• Een automatische elektrische 8-versnellingsbak e-EAT8.
De HYBRID 180 e-EAT8-motor combineert:
• Een PureTech-motor van 150 pk (110 kW)(2).
• Een elektromotor van 81 kW.
• Een automatische elektrische 8-versnellingsbak e-EAT8.
De elektrische batterij van 12,4 kWh verzekert
een zuiver elektrisch rijbereik tot 60 km over de WLTP-cyclus(3).

(1) Gemengde CO₂-uitstoot: vanaf 26 g C0₂ per km.
(2) Gemengde CO₂-uitstoot: vanaf 25 g C0₂ per km.
(3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Dit protocol geeft gebruikers
een nauwkeuriger en realistischer beeld van het rijbereik naargelang het reële gebruik van de
wagen. Elektrisch rijbereik tot 60 km naargelang de opties van de wagen. De autonomie kan
variëren volgens de reële gebruiksomstandigheden (klimatologische omstandigheden, rijstijl).
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RIJBEREIK & LAADTIJDEN
Dankzij het rijbereik van de lithium-ionbatterij van de nieuwe PEUGEOT 308 SW HYBRID
kunt u tot 60 km rijden in de Electric-modus, volgens het WLTP-homologatieprotocol(1).
Geschatte tijden om uw PEUGEOT 308 SW HYBRID volledig op te laden:
• 1u40 aan een Wall Box (32 A)(2)
• 3u55 aan een versterkt stopcontact (16 A)(3)
• 7u05 aan een standaard stopcontact (8 A)(3)

(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Dit protocol geeft gebruikers
een nauwkeuriger en realistischer beeld van het rijbereik naargelang het reële gebruik van de wagen.
(2) Met de optionele eenfasige geïntegreerde lader van 7,4 kW.
(3) Met de geïntegreerde eenfasige lader van 3,7 kW.
17

DIENSTEN OM UW ENERGIETRANSITIE
TE VERGEMAKKELIJKEN
Tal van diensten werden speciaal ontwikkeld om uw verplaatsingen
en het beheer van uw nieuwe PEUGEOT 308 SW HYBRID te vergemakkelijken:
• PEUGEOT Easy-Charge, dat gemakkelijk toegang geeft tot de verschillende
laadoplossingen thuis of op kantoor. Dit wordt aangevuld met het Free2Moveaanbod voor een vlottere toegang tot een netwerk van meer dan 220.000
openbare laadpalen in Europa.
• PEUGEOT Easy-Care stelt u service- en bijstandscontracten ter beschikking.
Het maakt het ook mogelijk om een certificaat van de batterijcapaciteit te
verkrijgen dat nuttig is bij de herverkoop.
• Reis in alle sereniteit met de gratis MyPeugeot®-app waarmee u vanop afstand
het opladen of de thermische preconditionering van uw wagen kunt beheren.

REGENERATIEF REMMEN

OPTIMALISEER UW

Het regeneratieve remsysteem van de nieuwe PEUGEOT 308 SW HYBRID

Om de batterijduur van uw PEU

recupereert energie die beschikbaar is tijdens het remmen en vertragen

kiest u uit de 3 rijmodi de modus

wanneer de voet wordt opgetild(1). Dit maakt het mogelijk om de
hoogspanningsbatterij gedeeltelijk op te laden en het elektrische rijbereik

• Electric: hiermee kunt u 100% e

van de wagen te vergroten. De Brake-functie kan worden geactiveerd met

• Hybrid: hiermee kunt u het ene

de bedieningsknop aan de bestuurderszijde op de middenconsole om het

• SPORT: deze modus mobilisee

voertuig te laten vertragen zonder het rempedaal in te drukken. Het werkt
als motorrem en maakt het mogelijk om de batterij op te laden.

(1) De Electric-modus is standaard ingescha

(1) Deze vertragingsenergie, die normaal verloren gaat in de versies met verbrandingsmotor,
maakt het mogelijk om de batterij van uw PEUGEOT 308 SW op te laden.

RIJBEREIK
GEOT 308 SW HYBRID te sparen en uw rijstijl verder te personaliseren,

s die het best past bij uw traject of uw wensen:

elektrisch rijden(1) tot 135 km/u.

ergieverbruik optimaliseren door zowel elektrisch als op de verbrandingsmotor te rijden.

ert al het vermogen van de verbrandingsmotor en elektromotor voor maximale dynamische prestaties.

keld bij het starten van de wagen.

VERBRANDINGSMOTOREN
De nieuwe PEUGEOT 308 SW kan worden uitgerust met
verbrandingsmotoren(1) van de nieuwste generatie Euro 6(2)
van het merk: PureTech-benzinemotoren of BlueHDi-diesels,
gekoppeld aan de handgeschakelde zesversnellingsbak MAN6
of de achttrapsautomaat EAT8(3). Deze motoren, die allemaal zijn
uitgerust met een stop-startsysteem, koppelen prestaties aan een
beperkt verbruik en rijplezier.

(1) BRANDSTOFVERBRUIK EN CO₂-UITSTOOT
WLTP-waarde: brandstofverbruik van 4,4 tot 6,5 over de gemengde cyclus
WLTP (l/100 km) – CO2-uitstoot (gemengde cyclus) WLTP: van 115 tot 147 (g/km).
De vermelde waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn conform
de WLTP-homologatie (EU-verordening 2017/948). Sinds 1 september 2018 worden
nieuwe wagens goedgekeurd op basis van de wereldwijd geharmoniseerde
testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP), een nieuwe, meer realistische
testprocedure om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te meten. Deze WLTPprocedure vervangt volledig de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC), de vroegere
testprocedure. Omdat de testomstandigheden veel realistischer zijn, liggen het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot volgens de WLTP-procedure in veel gevallen
hoger dan de waarden gemeten volgens de NEDC-procedure. De waarden van het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot kunnen variëren naargelang specifieke uitrusting,
opties en type banden. Neem contact op met uw verkooppunt voor meer inlichtingen.
Meer informatie hierover vindt u op de website peugeot.be.
(2) Motoren die zuinigheid, rijplezier en topprestaties combineren.
(3) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 – achttrapsautomaat.
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ERSONALISERIN

ELEGANTE MATERIALEN
De nieuwe PEUGEOT 308 SW biedt een gamma
van 5 bekledingen(1) die garant staan voor de
meest kwalitatieve interieurruimte.

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
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1

2

3

4

5

1.

Stoffen bekleding Renze in drie materialen.

2.

Bekleding TEP / stof Falgo zwart Mistral.

3.

Bekleding TEP /Alcantara Fraxx Knit zwart Mistral.

4.

Bekleding nappaleder zwart Mistral.

5.

Bekleding nappaleder blauw Naboo.

Avatar Blauw(1)

Platinium Grijs(2)

Elixir Rood(2)

Nacré Wit(2)

Artense Grijs(2)

Perla Nera Zwart(2

VOEG DE FINISHING
TOUCH TOE
Om zijn persoonlijkheid te versterken is uw
nieuwe PEUGEOT 308 SW uitgerust met
sierwieldoppen en lichtmetalen velgen,
verkrijgbaar in 16, 17 of 18’’(1).

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang
het uitrustingsniveau

16’’ wieldop BERGEN

16’’ lichtmetalen velg AUCKLAND

KIES UW KLEUR
Kies uit een palet van zeven
hoogwaardige kleuren.

Banquise Wit(3)

(1) Standaard beschikbaar.
(2) Als optie beschikbaar.
(3) Als optie beschikbaar behalve op GT en GT Pack.

2)

17’’ lichtmetalen velg CALGARY

17’’ lichtmetalen velg HALONG

18’’ lichtmetalen velg KAMAKURA

18’’ lichtmetalen velg PORTLAND
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ACCESSOIRES
Met de handige en slimme accessoires
van de nieuwe PEUGEOT 308 SW kunt
u uw welzijn en comfort aan boord verhogen.

1.

Kofferbakmat

2.

Kofferbodem

3.

Set zonneschermen voor de ruiten van de deuren achteraan

4.

Dwarse dakstangen op overlangse rails

1
23

2

3

4

LIFESTYLE-PRODUCTEN
Ontdek de collectie lifestyle-producten,
geïnspireerd op het universum van
de nieuwe PEUGEOT 308 SW.
U vindt het volledige PEUGEOT Lifestyle-gamma
op de site: https://boutique.peugeot.com/

(1) beschikbaar op de versies met automatische versnellingsbak.
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1

6

2

3

4

5

1.

Thermosfles.

2.

Duikhorloge met 2 verwisselbare bandjes.

3.

Samsonite C-Lite co-branding cabinekoffer.

4.

Donsjas.

5.

Parka.

6.

3D-opbergaccessoire(1).

7.

3D-opbergaccessoire(1).
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HYBRIDEVOERTUIGEN, ONZE TIEN ENGAGEMENTEN

01
02
03
04
05

8 jaar of 160.000 km garantie
op de aandrijfbatterij.
Peugeot Assistance: 24/24 uur en 7/7
dagen rijden in alle sereniteit.
E-expert center: onze experts verzorgen
uw wagen en beantwoorden al uw vragen.
E-servicecontract: alle onderhoudswerkzaamheden,
onderdelen en diensten zijn inbegrepen.
Gecertificeerde laadoplossing: een compleet
wallbox-gamma geïnstalleerd door professionals.

SAMEN MET U, OVER DE HELE LIJN
NETWERKEN EN SERVICES
Wie een Peugeot kiest, beschikt meteen over een uitgebreid
netwerk van servicepunten en distributeurs dat aan al uw wensen
beantwoordt met een hoogwaardige ontvangst, een doorgedreven
professionalisme, een performante uitrusting en een kwalitatieve
dienstverlening. Zo weet u zeker dat u terechtkomt bij een specialist
die naar u luistert, uw wensen begrijpt en er op een doeltreffende
manier op inspeelt. Een betere basis om zich te engageren voor een
langetermijnrelatie bestaat niet.

specifiek werd uitgedacht voor uw veiligheid en die to
blijft om u een beschikbaarheid en servicekwaliteit te b
vertrouwen waard is. Met PEUGEOT Assurance weet
alle herstellingen worden uitgevoerd in uw gebruikelijk
verkooppunt of bij een andere erkende hersteller uit he
net, met originele onderdelen en conform de garantiev
van de constructeur. Ga naar uw erkend FSMA-verkoopp
een gepersonaliseerde offerte via het gratis nummer
(enkel in België).

VOOR UW GEMOEDSRUST:
DE CONSTRUCTEURSGARANTIE(1)
Kwaliteit is ook een gemoedstoestand bij Peugeot: daarom geniet
uw nieuwe wagen twee jaar garantie zonder kilometerbeperking
op onderdelen en werkuren bij productiefouten, evenals twaalf jaar
anticorrosiewaarborg en twee jaar lakwaarborg, en dat in heel WestEuropa(2).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)
Een eenvoudige oproep helpt u om onvoorziene oms
het hoofd te bieden, en dat in heel Europa (EU en twaalf a
en territoria). PEUGEOT Assistance, de oplossing tegen
omstandigheden. Indien het voertuig wordt geïmmo
gevolge van een panne die gedekt wordt door de
Peugeot-garantie van 2 jaar, waakt PEUGEOT Assistan
dag en 365 dagen per jaar over u: +32 2 627 61 20.

PEUGEOT-SERVICECONTRACTEN
Garantie-uitbreiding,
onderhoudsplan,
onderhoud
...
Unieke
en gepersonaliseerde formules om in alle vrijheid te rijden. Van
bijstand tot de herstelling van gebreken en van de vervanging van
slijtageonderdelen tot het onderhoud: u kiest zelf het interventieniveau
voor uw wagen en geniet steeds de kwaliteitsgarantie van PEUGEOT.
Zo geniet u een ongekende vrijheid.
PEUGEOT ASSURANCE(3)
Als aanvulling op de exclusieve diensten van het PEUGEOT-net
biedt PEUGEOT Assurance u ook een omniumverzekering, die

PEUGEOT RENT, autoverhuur via PEUGEOT.
Met PEUGEOT RENT blijft u 100% mobiel Op wee
vakantie vertrekken, verhuizen of rijden terwijl uw
auto buiten dienst is (wegens onderhoud b
PEUGEOT RENT heeft steeds een oplossing voor u. M
gelegenheid gebruik om alle PEUGEOT-modellen te
en onze nieuwe wagens – inclusief de elektrische
te testen. Raadpleeg de voorwaarden van het aa
verkooppunten van PEUGEOT RENT op https://ww
be/nl/kopen/mobiliteit-en-connectiviteit/huur-ee

(1) Om de toepassingsmodaliteiten van deze contracten, garanties en services te kennen, kunt u de overeenkomstige contractdocumenten opvragen bij uw c
De constructeursgarantie gaat niet in tegen de wettelijke rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door de const
(2) In heel West-Europa. (3) Peugeot Assurance is een verzekeringsproduct dat de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid, Bescherming van de wagen (omnium, omnium 24+
mini-omnium 24+), Bestuurdersverzekering, Rechtsbijstand en Bijstand op de weg omvat. Dit product werd uitgewerkt door de Belgische verzekeringsmaatschappij A. Belgium e
aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor een periode van een jaar, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Dit Peugeot Assurance-product
aan België. Vergeet niet om de algemene voorwaarden van dit verzekeringsproduct te raadplegen alvorens de polis te ondertekenen. De aangeboden dekkingen zijn talrijk en wo
deze voorwaarden, die ook eventuele beperkingen en uitsluitingen van de waarborgen verduidelijken. U kunt dit document gratis downloaden op www.peugeot.be. Met eventu
u terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Als de geboden oplossing niet geschikt is, kunt u zich richten tot
Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as). PEUGEOT ASSURANCE is een product van A. Belgium NV, een erkende verzekeringsmaatschappij
(KB. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) Hoofdkantoor: Troonplein 1 - 1000 Brussel (België) • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • Ondernemingsnr.: BTW BE 0404 483 367 Handelsreg
Finance Belux NV • Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel • KBO-nr. 0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com Inschrijvingsnr. FSMA
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Mobiliteitsoplossing:
in alle gevallen voorgesteld
Voortdurende software-updates:
om steeds te genieten van de beste rijervaring.
Batterij tot 80 procent
opgeladen bij elke interventie.
Online bestek en afspraak: uw afspraak reserveren
en uw naverkoopdiensten berekenen.
En uw wagen wordt gereinigd bij elk bezoek* Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met uw concessiehouder.

DE SERVICEDIENST VAN PEUGEOT
Wie zijn auto laat onderhouden in het PEUGEOT-net, is zeker
van kwalitatieve interventies, uitgevoerd door professionals die
aangepaste onderdelen voor uw PEUGEOT gebruiken.
Mecaniciens, technici en gespecialiseerde koetswerkherstellers
krijgen voortdurend bijscholing over de jongste technologieën
en kennen het hele PEUGEOT-gamma vanbinnen en vanbuiten.
Specifieke materialen en gereedschappen, goedgekeurd door
de Constructeur. Een jaar PEUGEOT-garantie op onderdelen
en werkuren in het hele PEUGEOT-net. Voor elke wagen
onderdelen die beantwoorden aan het lastenboek van de
constructeur. De nauwkeurige toepassing van de procedés
en normen voor herstellingen zoals bepaald door PEUGEOT.
Lakken en ingrediënten die voldoen aan de voorschriften van
de Constructeur, met behoud van de anticorrosiewaarborg.
PEUGEOT PROFESSIONAL
Een nieuwe service ten dienste van wagenparken. Hoe uw
wagenpark er ook uitziet, u kunt steeds bij ons terecht voor de keuze
van voertuigen, de financiering, het onderhoud, het beheer... Vraag
meer informatie bij uw PEUGEOT-verkooppunt.

Opgelet: geld lenen kost ook geld.
PEUGEOT INTERNET
Ontdek Peugeot op het internet door ons adres in te voeren:
http://www.peugeot.be.

VOOR HET MILIEU
Het PEUGEOT-net zet zich dag na dag in om het milieu te ontzien,
door:
→ Afval te scheiden volgens type en gevaarlijkheidsgraad en
door het te laten ophalen voor verwerking door gespecialiseerde
bedrijven.
→ De omhaling en verwerking van afval toe te vertrouwen
aan dienstverleners met de nodige toelatingen om een
optimale valorisatie van afval te garanderen of het in de beste
omstandigheden te laten verwerken.
→ De risico’s van het gebruik van chemische producten te
beheersen door strenge veiligheidsregels te volgen of ze te
vervangen door ecologisch verantwoorde alternatieven.
→ U milieuvriendelijke oplossingen aan te bieden zoals
standaard wisselstukken van PEUGEOT(5) of het gamma
onderhoudsproducten van Technature(6).

PEUGEOT CONTACT CENTER
Hebt u een vraag over uw Peugeot die u niet aan uw Peugeot-garage
kunt stellen? Aarzel dan niet om tijdens de werkuren (van 8.30 tot 17
uur) contact op te nemen met het Peugeot Contact center via het
nummer +32 (0)78 15 16 15 (8:30 tot 17:00).

BE86 3100 0100 5250 • BIC: BBRU BE BB, treedt op als verzekeringsagent verbonden aan A. Belgium NV. FSMA-erkende Peugeot-verkooppunten treden op als onderagenten van PSA Finance
Belux NV als bijkomende tussenpersonen. Peugeot-verkooppunten zonder FSMA-erkenning fungeren als zaakbezorgers. Bel gratis naar 0800 96 390 voor bijkomende informatie of een gratis
aanbod. (4) Peugeot Assistance is een bijstandsdienst die wordt ingezet in het kader van de tweejarige contractuele garantie van PEUGEOT door Touring, met maatschappelijke zetel te Wetstraat
44, 1040 Brussel. (5) Een standaard wisselstuk is een onderdeel dat met een uiterst strikt revisieprocedé in zijn oorspronkelijk staat werd hersteld op basis van wisselstukken afkomstig van
voertuigen van het merk PEUGEOT die in het net werden gerepareerd. (6) Technature is een compleet gamma van producten voor de reiniging en het onderhoud van auto’s en draagt ook bij tot
het respect voor het milieu. De Technature-producten bestaan voor 80 tot 100 procent uit natuurlijke ingrediënten. Strikte naleving van de Europese wetgeving over de biologische afbreekbaarheid
van detergenten (648/2004/EG). De informatie en illustraties die in deze brochure voorkomen zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals die waren op het moment dat dit document
gedrukt werd. Al deze voorzieningen zijn standaard, als optie of niet verkrijgbaar, naargelang de gekozen versie. In het kader van het streven van de fabrikant naar een constante verbetering van
zijn producten, kan PEUGEOT op elk moment de technische specificaties, de uitrusting, de opties en de kleuren wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De huidige reproductietechnieken
maken het niet mogelijk de helderheid van de kleuren getrouw weer te geven. Gelieve voor bijkomende informatie contact op te nemen met uw PEUGEOT verkooppunt. De elementen in deze
catalogus mogen niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Automobiles PEUGEOT. * In de deelnemende verkooppunten.
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