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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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ATLETISCH EN SENSUEEL DESIGN 
De PEUGEOT 208 heeft een sterke persoonlijkheid die tot uiting komt in zijn lage atletische silhouet,  
een lange motorkap en sensuele rondingen. Zijn strakke, zuivere lijnen worden nog versterkt door  
een contrasterend dak in Black Diamond(1), wielkasten en raamlijsten in glanzend zwart(2)  
en gediamanteerde velgen met inzetstukken(2).

(1) Als optie verkrijgbaar naargelang de versie.

(2) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie.



LEF EN DURF
De expressieve voorkant van de PEUGEOT 208 onderscheidt zich door zijn groot 
verchroomd radiatorrooster(1), de moderne en scherpe blik van zijn ‘PEUGEOT  
full led Technology’-koplampen(1) met drie klauwen en zijn permanent verlichte 
led-dagrijverlichting(1). Zo is hij in alle omstandigheden herkenbaar en zichtbaar.  

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 
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HERWERKTE EN EX
De dynamische en gesculpteer
met twee spoilertypes(1), een om
te verbeteren. Voor een sportieve

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang

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

 

VERLICHTE AANWEZIGHEID
Ook de achterkant oogt opvallend, met een glanzend zwarte dwarsstrip(1)  
op de koffer, aangevuld met ‘full led’-achterlichten(1) met drie klauwen.  
Deze branden dag en nacht zodat de wagen altijd veilig en goed zichtbaar  
op de baan is.

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 
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XPRESSIEVE ACHTERKANT
rde achterkant van de PEUGEOT 208 is uitgerust  
m het verbruik te beheersen en een om de wegprestaties  
ere look is de uitlaat ook in een verchroomde uitvoering verkrijgbaar(2).

g de versie.
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e-MOTION e-208
Even stil als soepel en alert: de verleidelijke, 100% elektrische e-208 heeft alles 
om u te bekoren. Hij heeft al zijn ruimte weten te behouden voor uw comfort 
en dat van uw passagiers en beschikt over hetzelfde koffervolume als de 
thermische versies. Tot slot is hij afgewerkt met subtiele details om zich te 
onderscheiden en voor nog meer stijl.



OPVALLENDE STIJL
De e-208 onderscheidt zich door exclusieve accenten die technologie 
en moderniteit belichamen en die alle blikken naar zich toe trekken: 
het monogram ‘e’, het radiatorrooster in koetswerkkleur, de wielkasten 
in glanzend zwart en de 17” aluminium velgen met inzetstukken(1) 
die de stroomlijn verbeteren. Binnenin is de geraffineerde bekleding 
uitgevoerd in Alcantara© Mistral / Stof & TEP Mistral(1).

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie.



CONNECT & GO(1)

Bijzonder praktisch is de mogelijkheid om via uw smartphone zonder 
zorgen de thermische preconditioning van de e-208 te programmeren(2) 
(verwarming of airconditioning), de laadstatus van de batterij te raadplegen, 
het laadproces te activeren en uw trajecten vrij te plannen op voorhand.

(1) Log in en vertrek. 

(2) Verbinding via de apps MyPeugeot & Free2Move,  

die beschikbaar zijn in combinatie met het geconnecteerde navigatiesysteem.
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ONTDEK DE FUN VAN VOLLEDIG ELEKTRISCH RIJDEN
Neem plaats in de e-208, laat u verleiden door de emotie van een fluisterstille zuiver elektrische 
rijervaring en bereik elke bestemming dankzij het rijbereik van 362 kilometer(1). Om over het 
volledige rijbereik te beschikken, bieden we u verschillende laadoplossingen voor bij u thuis,  
op het werk of onderweg. Profiteer van onze Laadpass(2) en u krijgt toegang tot een netwerk  
van meer dan 220.000 openbare laadpalen(3) in Europa.

(1) Tot 362 kilometer (WLTP) met 16”-banden van klasse A+ CO2-uitstoot: 0 g tijdens het rijden. 

(2) Betaalpas Free2Move. 

(3) Standaard of versnelde laadpalen.
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DE ENERGIEKE PEUGEOT  
i-COCKPIT® 3D

Neem plaats in het interieur en ontdek  
de nieuwste generatie van de PEUGEOT  
i-Cockpit® 3D(1). Ervaar een wendbaar en  
intuïtief rijgedrag dankzij het compacte  
stuurwiel met geïntegreerde bediening(1),  
het configureerbare, digitale 3D-dashboard(1), 
het grote 10” HD-aanraakscherm(2) en de zeven 
tuimelschakelaars of ‘Toggle Switches’(3).

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 

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

(3) Impulsschakelaars zoals in een vliegtuig.

UITERST  
HOOGWAARDIG INTERIEUR

De dynamische, comfortabele en neerklapbare 
voorzetels, de kwaliteitsvolle materialen  
en de bekleding met siernaden geven u een 
gevoel van comfort en sereniteit. Kies uw 
eigen interieursfeer dankzij het polyambient-
sfeerverlichting pack met acht kleuren(1) voor 
nog meer moderniteit.  

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie.



DIGITAAL 3D-INSTRUMENTENBORD
Het digitale instrumentenbord(1) met futuristisch, holografisch 3D-scherm  
bevindt zich perfect op ooghoogte. De voertuig- en rijgegevens verschijnen  
goed leesbaar op twee leesniveaus naargelang de belangrijkheid of 
hoogdringendheid (veiligheid, rijhulpsystemen, navigatie). U kunt deze  
instellen zoals u wenst of permanent laten weergeven.

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 
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OVERZICHTELIJK & INTUÏTIEF SCHERM
Het grote 10” HD-aanraakscherm(1) laat zich bedienen(2) met gesproken commando’s,  
de stuurwieltoetsen of gewoon met de zeven aanraakgevoelige knoppen. Op het scherm  
van de e-208 ontdekt u in realtime een technologische animatie die de werking van de  
het aandrijfgeheel illustreert. 

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

(2) Bij voorkeur wanneer de wagen volledig stilstaat. 

 



MOOIE HELDERHEID
Laat uw passagiers de plaatsen onderweg ontdekken zoals ze ze 
nooit eerder hebben gezien dankzij het panoramische Cielo-dak(1)  

dat doorloopt tot achteraan en een mooie helderheid en een 
panoramisch zicht op de hemel biedt.

(1) Optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 
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HANDIGE FUNCTIES
Vooraan is er een ruim opbergvak om uw smartphone(2) op te bergen en 
op te laden met inductie(1). Voor de apparaten van uw passagiers zijn er 
verschillende USB-poorten(3) beschikbaar in het interieur. 

(1) Draadloos laden volgens norm Qi 1.1 als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 

(2) Naargelang de compatibiliteit van de smartphone. 

(3) Tot vier poorten naargelang de versie.
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ULTRA-VERBONDEN
Laat u in alle sereniteit begeleiden door het geconnecteerde Pack Navigatie met spraakherkenning,  
realtime verkeersinformatie en weergave van gevarenzones via TomTom Services(1). Dankzij de Mirror  
Screen-functie(2) kunt u op het aanraakscherm uw favoriete smartphone-apps weergeven, die compatibel  
zijn met Apple CarPlayTM en Android Auto.

(1) Met de services van TomTom maken we het mogelijk om in realtime 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 inbegrepen gedurende een periode van drie jaar en kan vervolgens online uitgebreid of vernieuwd worden (betalend). (2) Standaard of niet 

verkrijgbaar naargelang de versie. Enkel de door Android Auto of Apple CarPlayTM gecertificeerde apps werken, naargelang het geval bij stilstand of tijdens het 

rijden. Tijdens het rijden werken bepaalde functies van de apps niet. Bepaalde types van content die u gratis kunt raadplegen op uw smartphone, vereisen 

dat u zich aanmeldt bij een betalende, door Android Auto of Apple CarPlayTM gecertificeerde equivalente app. De functie Mirror Screen werkt naargelang het 

geval via Android Auto (voor Android-smartphones) of via Apple CarPlayTM (voor iOS-smartphones). Wel is daarvoor een gsm- en data-abonnement vereist.  

Meer informatie op https://www.peugeot.be/nl/kopen/mobiliteit-en-connectiviteit.html.





NAAR  
SEMI-AUTONOOM RIJDEN

Met de PEUGEOT 208 beschikt u over tal 
van intelligente rijhulpsystemen die de 
veiligheid sterk ten goede komen. PEUGEOT 
Drive Assist Plus(1) opent de weg naar 
semi-autonoom & intelligent rijden dankzij 
ingebouwde radars en camera’s: opvolging 
van het traject met positiekeuze op de weg, 
verkeersbordherkenning, regeling van de 
snelheid en veiligheidsafstand, tot stilstand 
indien nodig en automatisch herstarten. 

De rijhulp- en parkeerhulpsystemen helpen 
u. De uitgebreide verkeersbordherkenning, 
de dodehoekwaarschuwing en de actieve 
spoorassistent verhogen de veiligheid 
onderweg. Tot slot vergemakkelijken het 
Visiopark 1-systeem, de 180°-camera  
en Park Assist(2) uw dagelijkse leven.

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

(2) Actieve parkeerhulp voor parallel of dwars parkeren –  

Optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
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KIES UW MOTORVERSIE  
IN ALLE VRIJHEID

De 208 plukt de vruchten van het moduleerbare 
CMP(1)/eCMP(2)-platform, dat zich leent voor 
verschillende energiebronnen. Zo biedt hij u 
de compromisloze keuze tussen een benzine-, 
diesel- of elektromotor. De optimalisering van  
de prestaties, de wendbaarheid, het akoestische 
en thermische comfort en de verlichting beperkt 
mee de CO2-uitstoot en verzekert u een intense 
rijervaring. 

De e-208 put ook voordeel uit de technische 
vooruitgang van het eCMP(2)-platform, dat 
de lay-out optimaliseert en achterpassagiers 
evenveel interieurruimte biedt als in de  
modellen met verbrandingsmotor.

(1) Common Modular Platform: gemeenschappelijk  

modulair platform. 

(2) Electric Common Modular Platform: elektrisch 

gemeenschappelijk modulair platform.
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BUITENGEWONE MOTOREN
De nieuwste Euro 6-conforme Puretech- & 
BlueHDi-motoren van de thermisch aangedreven 
208 tonen zich tegelijk performant en efficiënt 
om u te laten genieten van intense rijsensaties. 
Ze werden zuiniger dankzij hun geoptimaliseerd 
verbruik en beschikken bovendien allemaal over 
een Stop & Start-systeem.

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT.  

Geraamde gegevens, die kunnen verschillen naargelang de uitvoering.

WLTP-cijfers(1): brandstofverbruik van 4 tot 5,5 l/100 km over de 

gemengde cyclus – CO2-uitstoot van 106 tot 124 (g/km) over de 

gemengde cyclus. 

(1) De vermelde verbruiks- en CO₂-cijfers werden gemeten volgens 

de WLTP-testprocedure, die sinds 1 september 2018 wordt gebruikt 

om nieuwe voertuigen te homologeren. Deze WLTP-procedure 

vervangt de 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 verbruiks- en CO2-cijfers kunnen variëren naargelang  

de reële gebruiksomstandigheden en factoren als specifieke uitrusting, 

opties en bandentype. Neem contact op met uw verkooppunt voor 

meer inlichtingen. Meer informatie vindt u op de website https://www.

peugeot.be/nl/ 

AUTOMAAT MET 
TOPTECHNOLOGIE

Eens u hebt kennisgemaakt met de efficiëntie en 
soepelheid van de compacte EAT8-automaat(1) met 
impulsbediening, die perfect in de hand valt en is 
gekoppeld aan schakelhendels aan het stuur, wilt u 
nog maar een ding: meer van hetzelfde. De snelle 
en vloeiende schakelovergangen verlopen vlot en 
dragen merkbaar bij tot het rijplezier.

(1) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 – Nieuwe 

achttrapsautomaat – Beschikbaar naargelang de motor.



MAAK UW DAGELIJKSE LEVEN ELEKTRISCH
Experimenteer met mooie en sterke sensaties op de weg in een cocon van stilte(1)  
en comfort dankzij het motorvermogen van 100 kW(2) (136 pk) en het koppel  
van 260 Nm dat beschikbaar is vanaf 0 km/u.  

(1) Toch dient u op elk moment meester te blijven van uw auto en dient u extra op te letten voor andere weggebruikers die niet 

gewend zijn aan geruisloze auto’s

(2) Rijbereik van de batterij tot 362 kilometer (WLTP) met 16”-banden van Klasse A+ – Het rijbereik van de batterij kan variëren 

volgens de reële gebruiksomstandigheden (klimatologische omstandigheden, rijstijl enz.) – CO2-uitstoot: 0 g tijdens het rijden. 

 



KIES UW RIJSTIJL
Op de Peugeot e-208 hebt u de keuze uit drie rijmodi ECO, NORMAL en SPORT(1) 
naargelang uw behoeften en voorkeuren. Dankzij de Brake-modus krijgt u de keuze 
tussen twee motorremniveaus(2) om de batterij op te laden tijdens het vertragen.  

(1) ECO: optimalisatie van het rijbereik – NORMAL: optimaal comfort –  

SPORT: prestaties en sensaties (0 tot 100 km/u in 9  seconden).

(2) Gematigde of versnelde regeneratie van de batterijlading. 
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EVEN NUTTIG  
ALS AANGENAAM

Met de handige en slimme accessoires van de 
PEUGEOT 208 kunt u uw welzijn en veiligheid aan 
boord verhogen. En voor de versie PEUGEOT e-208 
is er het gamma specifieke ‘Electric’-accessoires.  

21

1.   Parkeerhoes voor binnen

2.  Fietsdrager voor op het dak

3.  Laadstation e-208

4.  Vloermat e-208

5.  Zetelhoezen

6.  Zonneschermen

1

2

3 4



5 6



 1. Stof Para Blauw(1)

2. Stof Pneuma 3D(2)

3. Stof Cozy & TEP Zwart(3)

4. Losange Gechineerd Stof & Zwart Alcantara®(4)

5. Stof Capy & TEP Zwart(5)

6. Nappaleder Mistral(6)

7. Alcantara ® Mistral / TEP Mistral(7)

1 2

3 4

5 6
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MODERNE INTERIEURSFEER
De bekledingen van het gamma PEUGEOT 208 werden geselecteerd omwille 
van hun elegantie, kwaliteit en duurzaamheid. Elke versie onderscheidt zich 
door een specifieke afwerking in stof, TEP of leder* met siernaden, om een 
uniek universum te creëren waar u met plezier plaatsneemt.

* Optie op de niveaus GT en GT PACK – Leder en andere materialen: voor meer informatie over de lederen 

binnenbekledingen verwijzen we naar de technische eigenschappen die u vindt in uw verkooppunt of op  

de website: www.peugeot.be/nl. 

(1) Standaard op het niveau Like

(2) Standaard op de niveaus Active, Active Pack en Style 

(3) Standaard op de niveaus Allure en Allure Pack

(4) Standaard op het niveau Roadtrip

(5) Standaard op het niveau GT 

(6) Optie op de niveaus GT en GT Pack 

(7) Standaard op het niveau GT Pack
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15” wieldop LAPA(1) 16” wieldop PLAKA(1)

 17” aluminium velg BRONX(1)17” aluminium velg CAMDEN(1)

Banquise Wit(1) Artense Grijs(2) Platinium Grijs(

Faro Geel(2) Vertigo Blauw(3) Elixir Rood(3)

PURE VORMEN 
Om hem helemaal af te maken kunt u kiezen 
voor wieldoppen van 15” of 16”, gelakte of 
gediamanteerde 16” aluminium velgen, 
of 17” aluminium velgen met inzetstukken.

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie.



16” aluminium velg TAKSIM(1) 16” aluminium velg ELBORN(1) 16” aluminium velg SOHO(1)

17” aluminium velg SHAWW(1)

(2) Perla Nera Zwart(2)

Nacré Wit(4)

EEN GAMMA MET 
GEWAAGDE KLEUREN

 De PEUGEOT 208 laat zich onmiddellijk 
opmerken met zijn unieke koetswerkkleuren! 
Maak uw keuze uit een reeks levendige 
en originele kleuren, of opteer voor sobere, 
maar nog steeds elegante kleuren. 

(1) Niet-metaalkleur.
(2) Metaalkleur.
(3) Drielaagse lakkleur.
(4) Parelmoerkleur.
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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.

01

02

04

03

05

HYBRIDEVOERTUIGEN, ONZE TIEN ENGAGEMENTEN

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.

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 West-
Europa(2).

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 

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).

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 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

SAMEN MET U, OVER DE HELE LIJN

(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.
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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).
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A 019653A • IBAN: 

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.



CONFIGUREER

BESTEL ONLINE

BEVEELT AAN

Realisatie en publicatie:   
Altavia Paris, 10 rue Blanqui, Saint-Ouen, 93400 Frankrijk 

Automobiles Peugeot,  
552 144 503 R.C.S. Nanterre - Réf : DMKTCATA10 - Février 2022.

Verantwoordelijke uitgever: Didier Blokland, PEUGEOT België-Luxemburg nv, 
Bourgetlaan 20, B-1130 Brussel, KBO-nr. 0403.461.107, IBAN BE81 2710 0450 0024, 
tel.: 078 15 16 15

Milieugegevens [KB 19/03/2014]:

www.peugeot.be


