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Peugeot draagt de Franse traditie van kwalitatief hoogstaande 

en inventieve producten al meer dan 200 jaar 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. Bovenal willen wij u keuzevrijheid bieden, 

want de mens blijft altijd centraal in onze aanpak.
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E X ALTI NG  S UV * .

* De SUV die u in vervoering brengt. 



AANTREKKINGSKRACHT

Met zijn robuuste en vloeiende silhouet met een hoge bodemvrijheid 

belooft de nieuwe SUV PEUGEOT 2008 een uitstekende mix van ruimte en kracht.

Zijn gefacetteerde profiel vertoont strakke lijnen en fraai gevormde flanken

die op de structuur aansluiten, in een nerveuze en indringende stijl. 

Zijn expressieve voorkant, kenmerkende lichtsignatuur, 18" lichte velgen 

met aerodynamische inzet(1) en horizontale motorkap met glanzend zwarte

ruitenwissers(2) en dak in Black Diamond(1) versterken de efficiënte 

en sportieve uitstraling van de wagen. 
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(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
(2) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie.



9(1) Beschikbaar naargelang de motorversie.

OPVALLENDE VERSCHIJN I NG .ONMISKE N BAR E PR ÉS EN C E .

De achterkant met krachtige schouders van de nieuwe SUV PEUGEOT 2008 met dwarse strook in glanzend zwart is voorzien 

van een spoiler en dubbele verchroomde canules(1), die zijn lijn mooi afronden. 

Naast de voor het merk kenmerkende led-achterlichten versterken de 3 dag en nacht verlichte klauwen 

het technologische karakter en de zichtbaarheid van de wagen. 

De imposante en kenmerkende voorkant van de nieuwe SUV PEUGEOT 2008 heeft een schuin oplopende voorruit die de slanke 

en atletische vorm extra benadrukt. De horizontale motorkap heeft een breed verchroomd radiatorrooster, omlijst door de lichtsignatuur 

met kenmerkende driedubbele klauw en Full led(1)-koplampen die het moderne karakter van zijn katachtige look weerspiegelen. 

8 (1) Full Light Emitting Diode: lichtdioden die het energieverbruik drukken en tegelijk een krachtigere verlichting verzekeren. Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie.



EXALTING e-SUV * .

* De e-SUV die u in vervoering brengt. 
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(1) Kofferruimte boven koffervloer.
(2) Uitsluitend verkrijgbaar voor de GT-uitvoering van de elektrische versie.

HERKENNINGSELEMENTEN .

Het sculpturale silhouet van de nieuwe SUV PEUGEOT e-2008 is vergelijkbaar met dat van de modellen 

met verbrandingsmotor en biedt een onverminderde interieur- en kofferruimte(1).

De dichroïtische Leeuw met zijn groene en blauwe reflecties op het koetswerkkleurige radiatorrooster met horizontale lamellen zijn, 

net als het "e"-monogram op de spatborden en de achterklep, de herkenningselementen van de elektrische versie. 

Binnenin is de passagiersruimte versierd met de exclusieve bekleding(2) in Alcantara® Greval Grijs met groene en blauwe sierstiksels. 

1 3
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ON TDEK DE  N IEUWE E-MOBIL ITE I T. SP EC IF IEKE  D IEN STEN VO O R ELEKTR IS C H R I JD EN .  

Maak kennis met de onvermoede sensaties van 100% elektrisch rijden, met een onmiddellijke motorrespons en een ongelooflijk stille werking. 

Geniet van ongestoord rijden. De nieuwe SUV PEUGEOT e-2008 is zeer veelzijdig, zowel wendbaar in de stad als robuust en veilig op de weg. 

Hij biedt u de vrijheid om u naar wens te verplaatsen, zelfs in lage-emissiezones. Hij heeft een rijbereik van 320 km WLTP(1), zonder enige CO
2
-uitstoot. 

Om uw e-mobiliteit te vergemakkelijken werden specifieke diensten bedacht. Communiceer vanop afstand met uw nieuwe SUV PEUGEOT e-2008 

om de lading en het rijbereik op uw smartphone te controleren. Met de app MyPeugeot® of op het 10” HD-touchscreen kunt u het opladen 

beheren en plannen(1). En voor extra comfort kunt u de temperatuur van het interieur programmeren voordat u instapt. 

Tot slot kunt u uw reis plannen en met een gerust hart op weg gaan dankzij het laadnetwerk van Free2Move Services partners(2).

(1) De wagen moet aangesloten zijn om het opladen vanop afstand te activeren.
(2) Free2Move Services is een mobiele en geïntegreerde betalende app (mits compatibel), die het oplaadproces van geëlektrificeerde wagens vereenvoudigt 

(compatibele laadpalen zoeken, de laadbeurt betalen met een badge of via de app, een route plannen, rekening houdend met de locatie van laadpalen en de laadtijd). 

Opmerking: sommige diensten vanop afstand zijn begin 2020 beschikbaar.

(1) Autonomie van de batterij tot 320 km (WLTP). De autonomie van de batterij kan variëren volgens de reële gebruiksomstandigheden (klimatologische omstandigheden, rijstijl enz.)

- Gecombineerde CO2-uitstoot: 0 g tijdens het rijden.



E XT ENDE D E X P ER I ENC E * .

* Uitgebreide ervaring.
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DE  N IEUWE PEUGEOT i -COCKP IT ® 3 D. U ITMU NTENDHE ID  IN  EL K  DETAIL .

Kies voor een rijkere interactieve rijervaring met de nieuwe i-Cockpit® 3D(1) van PEUGEOT, die garant staat voor een intuïtieve ergonomie, 

een compact stuurwiel, een capacitief 10”-touchscreen(2) met spraakbediening(1) en het configureerbare digitale 3D-instrumentenbord(1). 

Naast geconnecteerde technologieën biedt hij ook handenvrije vergrendeling/ontgrendeling van de deuren, met de sleutel in de zak, 

door gewoon de wagen te benaderen of ervan weg te gaan(3).

De interieurbekledingen van de nieuwe SUV PEUGEOT 2008 werden zorgvuldig geselecteerd om hun kwaliteit en sportieve elegantie, 

waarbij edele materialen en originele kleuren vakkundig worden gecombineerd. De bekledingen van stof met sierstiksels, Alcantara®(1) 

of nappaleder(2), de zwarte hemelbekledingen(1) en het met nerfleder beklede stuurwiel(1) versterken de hoogwaardige uitstraling.

U kunt de sfeerverlichting aanpassen door te kiezen uit de 8 beschikbare kleuren(1) om de strakke lijnen van uw interieur te benadrukken.

(1) Standaard verkrijgbaar naargelang de uitvoering
(2) Als optie verkrijgbaar naargelang de uitvoering.

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
(2) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
(3) ADML Proximity (handenvrij openen en starten). Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 



(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie. (2) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie. (3) Met de TomTom®-diensten kan alle informatie die essentieel is voor het rijden (actueel verkeer, 
brandstofprijzen, parkeerplaatsen, weer, lokaal zoeken) in real time worden weergegeven. Het abonnement op al deze diensten is inbegrepen gedurende een periode van drie jaar en kan vervolgens vernieuwd worden
(betalend). (4) Het standaard gemonteerde Mirror Screen-systeem maakt het mogelijk om smartphoneapps weer te geven op het touchscreen. De Mirror Screen-functie werkt via Apple CarPlayTM (voor iOS-smartphones).
Wel is daarvoor een data-abonnement vereist. Alleen gecertificeerde apps zullen werken terwijl het voertuig stilstaat en afhankelijk van het geval ook tijdens de rit. Tijdens het rijden werken bepaalde functies van de applicaties
niet. Bepaalde types van content die u gratis kunt raadplegen op uw smartphone, vereisen dat u zich aanmeldt bij een betalende, door Apple CarPlayTM gecertificeerde equivalente app. Meer informatie op de website
www.peugeot.be. (5) Draadloos opladen door magnetische inductie. Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie. (6) Tot vier USB-aansluitingen van type A en C.

D E U LTRA-GECONN ECT EERDE SUV.EEN STE RKERE  RE S PON S .

Volg uw reis in alle gemoedsrust op het capacitieve 10” HD-touchscreen(1) of op het digitale 3D-instrumentenbord(2). Met de geconnecteerde 

3D-navigatie TomTom® Traffic(3) kent u in real time de verkeerssituatie, uw reistijd en risicozones. Blijf verbonden door uw favoriete smartphoneapps 

ook op het touchscreen weer te geven met de Mirror Screen-functie(4). Uw smartphone wordt door inductie opgeladen in het speciale aflegvak(5), 

dat zich binnen handbereik op de middenconsole bevindt. USB-aansluitingen(6) zijn ook beschikbaar voor de passagiers, vooraan en achteraan.

Het digitale 3D-instrumentenbord(1) toont in het gezichtsveld van de bestuurder alle voor het rijden relevante informatie, 

zoals navigatie en rijhulpsystemen, in twee hiërarchisch opgebouwde en configureerbare afleesniveaus. De belangrijkste gegevens, 

zoals de rijsnelheid en veiligheidswaarschuwingen, worden als een hologram geprojecteerd om sneller uw aandacht te trekken.

20 (1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 
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* Luidsprekers en subwoofer

(1) Focal® is een Frans merk, wereldleider in de productie van hifisystemen. Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.

D E ZU IVERE  FO C AL® - K LANK .GROOTH O EK BEELD.

In de ruimte van de nieuwe SUV PEUGEOT 2008 weerklinkt uw lievelingsmuziek, die extreem zuiver wordt weergegeven 

door het exclusieve premium hifisysteem van Focal®(1). De 10 over de passagiersruimte verspreide luidsprekers, waaronder de centrale speaker, 

4 tweeters*, 4 woofers* en de subwoofer*, zorgen voor een rijke, gedetailleerde en dynamische muziekweergave 

die de grenzen van de hifibeleving aan boord verlegt.

De nieuwe SUV PEUGEOT 2008 brengt met zijn schuifdak met brede opening(1) veel licht in het interieur. 

Alle passagiers kunnen ervan genieten, ook op de achterbank.

22 (1) Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.



25(1) Afhankelijk van de uitrusting en de motoren varieert de kofferinhoud van 434 liter VDA tot 1.467 liter met de rugleuning van de achterbank neergeklapt.

E EN  TOEG AN K EL IJ K E  EN  ROYALE  KO F FER .COMFORT EN  IN TE R I EU R RUIMTE .

De kofferruimte heeft een lage drempel en een brede opening en kan worden uitgebreid dankzij de 2/3-1/3 neerklapbare achterbank, 

voor een groot transportvolume(1) dat naar wens kan worden aangepast. Dankzij de dubbele koffervloer kunnen voorwerpen 

bovenin snel en eenvoudig worden in- en uitgeladen. Onderaan is de kofferinhoud verborgen.

Neem plaats op de omhullende zetels met dynamische vorm(1) van de nieuwe SUV PEUGEOT 2008. 

Vooraan kunnen ze ook verwarmd(1), masserend(1)en elektrisch verstelbaar(1) zijn. 

Het interieur is zo ruim mogelijk gehouden om meer comfort en ruimte te bieden aan al uw passagiers, 

met bovendien tal van opbergvakken die doordacht zijn aangebracht. 

Tot slot kunt u genieten van de kwaliteit van de geluidsisolatie, die vergelijkbaar is met die van een reiswagen.

24
(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de uitvoering. 

De massagefunctie en de elektrische verstelling zijn alleen mogelijk op de bestuurderszetel.



N EXT GEN SUV * .

* De SUV van de nieuwste generatie.
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(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 

(2) Systeem dat het mogelijk maakt om de wagen op de door de bestuurder gekozen rijstrook te houden. 

(3) Systeem dat gebruikmaakt van een radar in het midden van de voorbumper en een camera bovenaan de voorruit.

GENIET  

VAN SEMIAUTONOOM  R IJ DEN .

De nieuwe SUV PEUGEOT 2008 plukt de vruchten van de nieuwste 

generatie technologieën van het merk, zoals PEUGEOT Drive Assist Plus(1), 

dat de wagen semiautonoom laat rijden. Dankzij de rijstrookassistent(2)

en de adaptieve cruise control met Stop & Go-functie(3)

maakt hij het mogelijk om de snelheid van de wagen automatisch 

af te stemmen op die van zijn voorligger en tegelijk een veilige afstand te bewaren.



EXCITING CHOICE * .

* De SUV van de nieuwste generatie.



KEU ZEVRIJH E ID.  

Volg uw wensen van het moment en gun uzelf meer keuzevrijheid. 

Dankzij het nieuwe modulaire platform voor meerdere aandrijvingen, 

ontworpen om de aan nieuwe behoeften en toepassingen te voldoen, 

is de nieuwe SUV PEUGEOT 2008 beschikbaar in een benzine-, 

diesel- of 100% elektrische versie.

Dit nieuwe platform werd ontwikkeld volgens de strengste normen 

voor gewichtsverlaging, brandstofbesparing en CO2-uitstoot. 

Het zorgt bovendien voor een wegligging, bestuurbaarheid 

en akoestisch en thermisch comfort die overeenstemmen 

met de nieuwste knowhow van het Merk. 

Het is speciaal geoptimaliseerd voor de elektrische versie en biedt 

een perfecte architectuur waarmee de interieur- en kofferruimte(1)

van uw nieuwe SUV PEUGEOT e-2008 volledig behouden blijft, 

met behoud van de intrinsieke kwaliteiten van de modellen 

van het merk PEUGEOT. 

(1) Kofferruimte boven koffervloer.

33
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E EN RU IME  K EUZE  AAN EFF IC IË N TE  M OTOR EN .

Bij de verbrandingsmotoren kunt u kiezen voor krachtige en efficiënte Euro 6(1)-motoren, allemaal met Stop&Start-functie en roetfilter: 

BlueHDi-diesels of PureTech-benzinemotoren - waaronder de 155 pk sterke PureTech-motor voor een sportievere rijstijl.

(1) Nieuwe EURO 6-emissienorm (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) sinds 1 september 2019.

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO
2
-UITSTOOT.

• WLTP-waarden(1): Brandstofverbruik van 4,5 tot 6,2 over de gemengde cyclus, van 4,9 tot 8,1 bij lage snelheden, van 4,2 tot 6,2 bij matige snelheden, van 3,9 tot 5,3 bij hoge snelheden en van 5 tot 6,4 bij erg hoge snelheden WLTP (l/100 km) – CO
2
-uitstoot (gemengde cyclus) WLTP: van 118 tot 141 (g/km)

(1) De vermelde waarden van het brandstofverbruik en de CO
2
-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 CO
2
-uitstoot te meten. Deze WLTP-procedure vervangt volledig de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC), de vroegere testprocedure. Omdat de testvoorwaarden veel realistischer zijn, liggen het brandstofverbruik en de CO

2
-uitstoot volgens 

de WLTP-procedure in veel gevallen hoger dan de waarden gemeten volgens de NEDC-procedure. De waarden van het brandstofverbruik en de CO
2
-uitstoot kunnen variëren naargelang specifieke uitrusting, opties en type remmen. Neem contact op met uw verkooppunt voor meer inlichtingen. 

Meer informatie op de website www.peugeot.be.

• NEDC-waarden(2): Brandstofverbruik van 3,6 tot 5 over de gemengde cyclus, van 3,3 tot 4,5 buiten de stad en van 4,2 tot 5,8 in de stad NEDC (l/100 km) – CO2-uitstoot (gemende cyclus) NEDC: van 96 tot 113 (g/km).
(2) De verbruiks- en CO2-waarden worden gemeten volgens de nieuwe WLTP-cyclus (Verordening EU 2017/948) en de waarden worden omgezet naar de NEDC-cyclus om ze met andere voertuigen te kunnen vergelijken. Neem contact op met uw verkooppunt voor bijkomende informatie. 
De waarden houden geen rekening met de gebruiksomstandigheden, de rijstijl, de uitrusting of de opties en kunnen variëren naargelang de gebruikte banden. Voor meer informatie over brandstofverbruik en CO 2-uitstoot kunt u de desbetreffende gids raadplegen, die gegevens bevat over 
alle nieuwe personenwagens en die beschikbaar is op de website www.energievreters.be.

IN  AL LE  SOEPE LH E ID.

De automatische versnellingsbak EAT8(1) met 8 versnellingen is gekoppeld aan schakelpaddles

aan het stuur en een elektrische impulsbediening. Uitgerust met Quickshift(2)-technologie

schakelt hij vlot, wat u vooral bij lage snelheden nog meer rijcomfort garandeert. 

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Beschikbaar naargelang de motorversie.
(2) Technologie die garant staat voor vloeiende en snelle schakelovergangen.
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E LE KTR IF ICE ER  UW SENSAT IE S . FL EX IB EL  OPLA DEN .

Voel het ongeëvenaarde rijplezier van elektrisch rijden, de stille werking en de afwezigheid van trillingen in de nieuwe SUV PEUGEOT e-2008. 

De motor van 100 kW (136 pk) zorgt voor pittige acceleraties dankzij het onmiddellijk beschikbare koppel van 260 Nm, wat een bijzonder soepel 

en dynamisch rijgedrag oplevert. De hoogspanningsbatterij met een grote capaciteit van 50 kWh(1) zorgt voor een bereik van 320 km WLTP(2), 

zonder CO2-uitstoot tijdens het rijden. Afhankelijk van uw behoeften of wensen kunt u uw rijmodus (Normaal, Eco of Sport) selecteren 

en de ‘Brake’-functie(3) (motorrem) activeren, die het gebruik van het rempedaal beperkt en de batterij tijdens het vertragen oplaadt.

U kunt kiezen uit verschillende laadsystemen, van een standaard of versterkt stopcontact thuis of op het werk, 

tot speciale openbare laadstations die de batterij in minder dan 30 minuten tot 80% kunnen opladen(1). 

Onze oplaadkaart(2) geeft u toegang tot een netwerk van meer dan 130.000 laadpalen in Europa, zodat u volledig autonoom 

en in alle rust kunt reizen. In de uitgestelde modus kan het opladen in de wagen worden geprogrammeerd op het touchscreen 

of vanaf uw smartphone, met de app MyPeugeot®(3). 
(1) De batterij kan in 30 minuten tijd voor 80 procent worden opgeladen aan een openbare snellaadpaal van 100 kW. De oplaadtijd kan variëren volgens het type en het vermogen 

van de laadpaal, de buitentemperatuur aan de laadpaal en de temperatuur van de batterij.  (2) Betaalpas Free2Move Services.  (3) De wagen moet aangesloten zijn om het opladen 

vanop afstand te activeren. 

(1) Batterij inbegrepen en garantie van acht jaar of 160.000 kilometer voor 70% procent van de batterijcapaciteit.  (2) Autonomie van de batterij tot 320 km (WLTP). De autonomie van de batterij 

kan variëren volgens de reële gebruiksomstandigheden (klimatologische omstandigheden, rijstijl enz.) - Gecombineerde CO2-uitstoot: 0 g tijdens het rijden.   (3) De ‘Brake’-functie (motorrem) 

biedt 2 modi voor energierecuperatie tijdens het remmen, waardoor de batterij (matig of sterk) wordt bijgeladen.



AD D YOUR OWN TOUCH * .

* Leg uw eigen accent.



M AA K UW LEVEN EENVOUDIG E R .

Deze handige en mooie accessoires zijn ontworpen om 

uw comfort en veiligheid in de nieuwe SUV PEUGEOT 2008 

nog verder te verhogen. U vindt ze bij uw concessiehouder 

en op de website peugeot.be.

40

1 - Thuislader

2 – Fietsdrager op dakstangen

3 - Dwars hondenrek

4 - Kinderzitjes

1 2

3 4



1

3 4

5 6

2

S PO RT IEVE  ELEGANT IE .  

42

De edele materialen van de binnenbekledingen(1)

in de nieuwe SUV PEUGEOT 2008 zijn met 

de grootste zorg gekozen.

Elke uitvoering creëert een elegante sfeer 

met moderne kleurharmonieën.

1. Stof Pneuma Zwart

2. Stof Traxx Grijs & TEP Blauw

3. Stof Capy & TEP Zwart

4. Alcantara® Zwart & TEP Zwart

5. Nappaleder Zwart

6. Alcantara® Grijs Greval & TEP Zwart(2)

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
(2) Uitsluitend verkrijgbaar voor de GT-uitvoering van de elektrische versie
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BL IJVENDE PRACHT.

Kies uit koetswerkkleuren die beschikbaar zijn in effen, 

metallic, drielagenlak of paarlemoer.

De drie kenmerkende kleuren van de nieuwe SUV PEUGEOT 2008

benadrukken zijn dynamische kwaliteiten: Elixir Rood, Vertigo Blauw

of Fusion Oranje.

AERODYNAMISCHE

UITSTRAL ING .

De velgen (1) van de nieuwe SUV PEUGEOT 2008 

zijn robuust en stijlvol. De lichte en aerodynamische 18”

velgen helpen het brandstofverbruik en de CO
2
-uitstoot 

te verminderen en versterken tegelijkertijd zijn 

sportieve uiterlijk. 

Lichtmetalen velg 18” EVISSA 
biton met diamanteffect Onyx Zwart, 
lak Black Mist met inzet Onyx Zwart

Lichtmetalen velg 17” SALAMANCA 
biton met diamanteffect Onyx Zwart, 

glanzende lak 

Lichtmetalen velg 16” ELBORN 
Anthra Grijs, glanzende lak

Wieldop 16” NOLITA 
biton Onyx Zwart & Eclat Grijs 

Lichtmetalen velg 18” BUND 
biton met diamanteffect Onyx Zwart, 

glanzende lak met inzet Storm mat Grijs 

Banquise Wit(1) Artense Grijs(1)

Elixir Rood(1)Fusion Oranje (2) Vertigo Blauw(1)

Onyx Zwart (1)

Nacré Wit(1)

Platinium Grijs(1)

(1) Als optie of niet verkrijgbaar naargelang uitvoering en motorversie.
(2) Standaard beschikbaar.

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 
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Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid

netwerk van verkooppunten die u optimaal ontvangen,

professioneel verder helpen, uitrustingen en diensten van

topkwaliteit aanbieden.

VOOR UW GEMOEDSRUST(1)

PEUGEOT WAARBORG(1)

Kwaliteit is voor PEUGEOT een dagelijkse drijfveer:

voordelen binnen het Peugeotdealernetwerk,

contractuele waarborg van 2 jaar zonder kilometerbe-

perking, waarborg van 3 jaar op de koetswerklak

en 12 jaar tegen doorroesten van binnenuit(2).

PEUGEOT ASSISTANCE

PEUGEOT stelt alles in het werk om uw mobiliteit

te garanderen bij autopech. U wordt ter plaatse geholpen

of versleept tot aan de dichtstbijzijnde PEUGEOT-herstel-

ler, 7d/7, 24u/24 in alle landen van de Europese Unie en

in veertien andere landen en gebieden! 

Uw PEUGEOT-hersteller kan ook een oplossing bieden

opdat u toch de weg op zou kunnen.

PEUGEOT Assistance(1) waakt 24 uur per dag 7 dagen

per week: + 32 2 627 61 20.

PEUGEOT OPTIWAY-CONTRACTEN(1)

Extension en Maintenance, twee unieke formules

op maat om onbekommerd te kunnen rijden. Van

wegbijstand tot herstelling van een defect, vervanging

van slijtage- onderdelen of onderhoudsbeurten... :

u kiest zelf het niveau van tussenkomst voor uw wagen

en blijft altijd genieten van de PEUGEOT-kwaliteitsga-

rantie en van optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekeringscontracten aan

zonder verrassingen, gekoppeld

aan de exclusieve diensten van het Peugeot-net:

- Bescherming van het voertuig: 3 jaar waardegarantie,

geldig in geval van totaal verlies of diefstal.

- Uniek: dekking totaal verlies van het overgenomen

voertuig.

- 2 franchiseniveaus waaronder de vrijstelling 0 euro bij

het 1ste schadegeval.

- Bescherming van de bestuurder.

- De Click. Hebt u een ongeval dan voorkomt de Click

dat uw premie verhoogt.

- Bescherming van de mobiliteit. Eerste hulp automatisch

inbegrepen bij een ongeval, poging tot diefstal,

diefstal of brand + dankzij uw omnium, vervangwagen

(maximaal 3 maanden).

- Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-verdeler.

- Een volledige service waarbij onderhoud, financiering

en verzekering nauw met elkaar verbonden zijn.

Met PEUGEOT Verzekering kunt u dus rekenen op

de inzet van het hele PEUGEOT-net én geniet u van

alle voordelen van een gevestigde verzekeringsmaat-

schappij. 

Aarzel niet om het gratis nummer 0800/96390

(enkel in België) te bellen voor een offerte op maat.

PEUGEOT STRETCHING(4)

Wenst u vaker van auto te veranderen? Het kan!

Deze financiering biedt u een originele mogelijkheid om

uw nieuwe PEUGEOT aan te schaffen. Na storting van een

voorschot (minimaal 15%) en kleine maandelijkse 

aflossingen, kunt u aan het einde van het contract

beslissen om uw PEUGEOT te houden door de laatste

aflossing te betalen ofwel een nieuwe Peugeot kopen met

overname van uw oude wagen (gewaarborgde

overnamewaarde).

PEU GEOT-NET  

&  D IENSTEN .

PEUGEOT AUTOFIN(4)

Klassieke financieringen met of zonder voorschot,

gevarieerde formules om u zo vrij als een vogel

te voelen. De betaling gebeurt via maandelijkse

afbetalingen gespreid over maximaal 72 maanden

(volgens wettelijke bepalingen).

Let op, geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER

PEUGEOT BOUTIQUE

PEUGEOT heeft een uitgebreid assortiment accessoires,

volledig afgestemd op uw PEUGEOT. Meer informatie

hierover vindt u bij uw Peugeotverkooppunt.

PEUGEOT INTERNET

Ontdek alles over PEUGEOT op www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER

Heeft u een vraag over uw PEUGEOT die u niet kunt stellen

aan uw PEUGEOT Garage dan kunt u contact opnemen

met het PEUGEOT Contact Center via +32 (0)78 15 16 15

tijdens werkdagen van 08.30 - 17.00 uur of schriftelijk via: 

http://peugeot-be-nl.custhelp.com/app/ask 

(1) Vraag aan uw PEUGEOT-verkooppunt de relevante contractuele do-
cumenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten,
waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa
(3) Het product PEUGEOT Verzekering is een verzekering die de 
dekkingen Aansprakelijkheid, Bescherming Voertuig (omnium,
omnium 24+, mini-omnium, mini-omnium 24+), Bescherming
Bestuurder, Juridische Bescherming en Hulpverlening bundelt.
Het product werd ontwikkeld door de Belgische verzekeringsmaat-
schappij A.Belgium en is aan het Belgisch recht onderworpen.
Een verzekeringscontract wordt voor één jaar afgesloten en kan 
stilzwijgend worden verlengd. Het product PEUGEOT Verzekering
wordt uitsluitend in België aangeboden.
Lees zeker de algemene voorwaarden verbonden aan dit
verzekeringsproduct vóór u een contract afsluit. In de toelichting bij de
talloze aangeboden dekkingen worden ook de eventuele
beperkingen en uitsluitingen vermeld. U kan het document gratis 
inkijken op de website www.peugeot.be.
Bij eventuele klachten kan u de dienst Customer Protection (Troonplein
1 in 1000 Brussel) bereiken via customer.protection@axa.be. Bent u
het niet eens met de aangereikte oplossing, dan kan u zich richten tot
de Ombudsman Verzekeringen, De Meeüssquare 35 in 1000 Brussel
(www.ombudsman.as).
PEUGEOT VERZEKERING is een product van A.Belgium, nv van 
verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (K.B. 04-07-1979, B.S.
14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - 1000 Brussel
(België) • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE
0404.483.367 RPP Brussel
PSA Finance Belux nv • Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel • Nr. KBO
0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 77 11
• Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com Inschrijvings-
nummer FSMA 019653A • IBAN: BE86 3100 0100 5250
• BIC: BBRU BE BB, treedt op als verbonden verzekeringsagent van
A.Belgium nv. Door de FSMA erkende PEUGEOT verkooppunten tre-
den op als onderagenten van PSA Finance Belux nv. Niet door de
FSMA erkende PEUGEOT verkooppunten treden op als
aanbrengers van klanten.
Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie of om een
gratis offerte te ontvangen. Product enkel beschikbaar in België.
(4) PEUGEOT Stretching: kredietvorm = lening op afbetaling (met mini-
maal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 5 jaar). PEUGEOT
Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling. Kredietvoorstellen gedaan
door PSA Finance Belux n.v. (lener), Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel,
KBO nr. 0417.159.386, tel. 02/3707711, IBAN: BE86 3100 0100 5250,
BIC: BBRU BE BB, psafinance@psa-finance.com, onder voorbehoud
van goedkeuring van het dossier.

De informatie en illustraties/ afbeeldingen in deze brochure zijn 
gebaseerd op de technische kenmerken zoals ze gekend waren 
op het moment dat dit document gedrukt werd. Afhankelijk van de
versiezijn de voorgestelde uitrustingen standaard of optioneel. 
Aangezien PEUGEOT ernaar streeft om zijn producten constant te
verbeteren, kan PEUGEOT op elk ogenblik de technische
specificaties, de uitrusting, de kleuren en de opties wijzigen.
De huidige drukprocédés (reproductietechnieken) laten niet toe om
de kleuren en glans natuurgetrouw weer te geven. Daarom is deze
brochure een document met algemeen informatief
karakter en niet contractueel bindend. Voor meer informatie kunt u
terecht bij uw PEUGEOT-verkooppunt. De catalogus of delen ervan
mogen niet zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles 
PEUGEOT gereproduceerd worden..


