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Al 210 jaar lang 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 voertuigen 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. Meer dan ooit willen we onze klanten

keuzemogelijkheden bieden. De mens zal immers altijd centraal

blijven staan in onze aanpak.



B OLD DE SIG N *.

* Gedurfd designx.
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DE  MODERNITE IT  VERNIEUWD.

Verrijk uw idee van uitstraling met een nieuwe dimensie. 

De nieuwe SUV PEUGEOT 5008 met zeven plaatsen geeft zijn 

moderne silhouet een elegante en uitgerijpte toets en creëert 

een onberispelijk evenwicht tussen vermogen en raffinement. 

De dynamische en sportieve uitstraling van zijn verhoogde 

koetswerkdesign wordt geaccentueerd door de chroominleg 

die de lijn van de koplampen doortrekt tot aan de achterspoiler, 

alsook door de nieuwe, gediamanteerde 19” lichtmetalen ‘San Francisco’-

velgen(1), die zijn atletische musculatuur een finishing touch geven.

(1) Enkel standaard op de versie GT Pack.
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E EN  OP GEWAARDEE RDE  STANDING .

Achteraan lijkt het eigentijdse karakter van de nieuwe SUV PEUGEOT 5008 nog te worden versterkt 

door de perfecte uitlijning van de glanzend zwarte band en de nieuwe, gemoderniseerde ‘full led’-lichten 

met 3D-klauwen en dynamische richtingaanwijzers met hun donker getinte transparante glazen. 

DE ST IJLELEMENTE N VA N M O R G EN INTEG R ER EN .

Met zijn nieuwe, frameloze radiatorrooster en zijn merktypische lichtsignatuur oogt de neus van de SUV PEUGEOT 5008 

perfect geïntegreerd, sculpturaal en opvallend, mede dankzij de nieuwe bumper met metalen bodemplaat 

en glanzend zwarte zijdelingse uitsparingen. Zijn ‘full led’-koplampen met EVS-functie*, geflankeerd 

door dagrijlichten in haakvorm met een chroompunt, benadrukken zijn katachtige blik.

* Statische hoekverlichting die de zichtbaarheid in bochten aanzienlijk verbetert. Standaard op de versies GT en GT Pack.



AMPLIFIED TECHNOLOGY *.

* Uitgebreide technologie
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PROEF  H ET  Z I TCOMFORT.

Neem plaats op de omhullende, elektrisch verstelbare en masserende AGR*-zetels** en geniet

van de afwerkingskwaliteit van de sierlijsten en bekledingen met edele, tijdloze materialen. 

* AGR-zetels (Aktion Gesunder Rücken: Duitse vereniging voor de gezondheid van de rug). 

Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.

** Elektrische verstel- en massagefuncties: standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.1 2

R I J K ERE  R IJSENSAT IES .

Versterk uw sensaties aan het stuur van de gemoderniseerde, innovatieve en ergonomische PEUGEOT i-Cockpit®. 

De nieuwe SUV PEUGEOT 5008, die werd uitgerust met een compact stuur voor meer wendbaarheid en zeven ‘tuimelschakelaars’*, 

meet zich een nieuw centraal aanraakscherm en een nieuw digitaal head-up display met hoge weergavekwaliteit aan, zodat 

u de belangrijkste rijgegevens steeds kunt bekijken zonder uw blik van de weg af te wenden. De lichtgevoelige ‘frameloze’ binnenspiegel** 

voegt een functionele en esthetische toets toe.

* Pianotoetsen die toegang geven tot de belangrijkste comfortfuncties.

** Frameloze achteruitkijkspiegel. Standaard op de versies GT en GT Pack. 
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N I EU W AANRAA KSCH ERM .

Het nieuwe, goed leesbare en reactieve centrale 10”-aanraakscherm met hoge resolutie bevindt 

zich binnen handbereik en biedt toegang tot alle auto- en connectiviteitsfuncties.  

14

N IEUW INSTR U ME NT EN B O R D.

Met diepere zwartwaarden en een beter contrast zorgt het personaliseerbare en instelbare digitale head-up display 

van 12,3” voor een betere weergavekwaliteit en een geoptimaliseerde leesbaarheid van de door de bestuurder geselecteerde informatie. 

Dat komt zijn alertheid ten goede.
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GECONNECTEERD 

VOOR HET  AVONTU U R .

Om u in alle sereniteit te begeleiden, wordt het centrale 

10”-aanraakscherm in hoge resolutie aangevuld met 

het geconnecteerde navigatiesysteem met spraakherkenning, 

realtime verkeersinformatie en weergave van gevarenzones 

via TomTom Services*. 

Kopieer uw favoriete compatibele apps naar het aanraakscherm

dankzij de functie Mirror Screen**, en herlaad uw smartphone*** 

op de middenconsole. Achteraan bevinden zich twee 

USB-aansluitingen**** voor de passagiers.

* 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 (naargelang de nationale wetgeving). 

Het abonnement op al deze diensten is inbegrepen gedurende een periode van drie jaar en kan vervolgens uitgebreid of vernieuwd worden (betalend).

** Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie. Mirror Screen maakt het mogelijk om smartphone-apps te dupliceren 

op het aanraakscherm. De functie Mirror Screen werkt naargelang het geval via Android Auto (voor Android-smartphones) of via Apple CarPlay™

(voor iOS-smartphones) en enkel in combinatie met de ‘Peugeot Connect Radio’, op voorwaarde dat u over een gsm- en data-abonnement beschikt.

Enkel deze gecertificeerde apps werken, naargelang het geval bij stilstand of al rijdend. Tijdens het rijden werken bepaalde functies van de apps niet.

Bepaalde types van content, die gratis geraadpleegd kunnen worden op uw smartphone, vereisen dat u zich aanmeldt bij een betalende, 

door Android Auto of Apple CarPlay™ gecertificeerde equivalente app. Meer informatie hierover vindt u op de website www.peugeot.be.

*** Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie – Opladen via inductie voor toestellen die compatibel zijn met de Qi-norm.

**** Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
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VE R STERK DE  PUURHE ID  VAN H E T  G ELU ID.

Geniet ten volle van de hoogwaardige hifi-installatie van Focal®*, die het genot van een zuivere 

en gedetailleerde klank verzekert, verspreid via de tien geïntegreerde luidsprekers en waarvan 

de centrale speaker en de tweeters zijn uitgevoerd in de nieuwe kleur ‘Bronze Belem’.

VER RUIM  UW  HORI ZON.

Het ‘Black Diamond’-dak* met aluminium dakstangen versterkt het robuuste en vloeiende design van zijn silhouet. 

Het panoramisch open dak* draagt bij tot meer rijplezier en lichtinval in het interieur, voor een stimulerende 

reiservaring voor alle passagiers.

1 8

* Focal® is een Frans merk dat wereldmarktleider is in de productie van hifi-oplossingen. 

De subwoofer bevindt zich onder de passagierszetel om het koffervolume niet te benadelen. 

Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.  * Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.



…EN VOLU ME .

De nieuwe SUV PEUGEOT 5008 biedt ook een groot koffervolume* dat vlot toegankelijk is dankzij de handenvrije 

gemotoriseerde achterklep** die zich met een eenvoudige voetbeweging laat openen en sluiten.  

* Groot koffervolume van 700 liter (VDA 210) tot 1.940 liter (VDA 214). Laad voorwerpen met een lengte tot 3,20 meter dankzij de neerklapbare passagierszetel vooraan, naargelang de versie.

** Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.20

K IES  VOO R MODUL ARITE IT…

De nieuwe SUV PEUGEOT 5008 is een voor zijn klasse compacte wagen, maar kan niettemin uitpakken met grote volumes. 

Het interieur werd op intelligente wijze geoptimaliseerd om een uitzonderlijk plaatsaanbod en een (bijna) onbeperkte moduleerbaarheid 

met 1 tot 7 plaatsen* te verzekeren. Op de tweede zetelrij biedt het kinderpack** klaptafeltjes en zonneschermen.

* De interieurinrichting wordt vergemakkelijkt door de afzonderlijke, wegklapbare zetels op de tweede en derde zetelrij (eveneens verwijderbaar op de derde zetelrij).

** Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 2 1



PERFORMANCE IN  ACTION *.

* Prestaties in actie.
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BED IEN  DE  

R I JHU LPSYSTEMEN .  

Op de weg wordt u bijgestaan door de talloze rijhulpsystemen* 

van de nieuwe SUV PEUGEOT 5008, zoals het automatische 

noodremsysteem van de jongste generatie** of de uitgebreide 

verkeersbordherkenning***.

Voor een sereen rijgedrag in de stad kunt u ook genieten 

van parkeerhulpsystemen*: visuele 360°-parkeerhulp 

en Park Assist.

* Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.

** Detectie van voetgangers en fietsers, zowel overdag als 's nachts, met botswaarschuwing. 

Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.

*** Detectie van borden met snelheidsbeperkingen en het einde ervan, alsook van stopborden 

en borden voor verboden richting, inhaalverbod, enz.
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Z I E  IN  H ET  L ICH T  EN  IN  H ET  DON K ER .

Voor een geoptimaliseerde reactiesnelheid in het donker of bij beperkte zichtbaarheid detecteert de infraroodcamera 

van het 'Night Vision'-systeem* voetgangers en dieren tot 200 meter voor de wagen. Dat is veel verder dan het bereik van de koplampen. 

De beelden van deze camera worden in uw gezichtsveld weergegeven op een digitaal scherm, met een alarmsignaal erbij.

* Nachtzicht. Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.

GENIET  VAN SE M IAU TON O O M  R IJ DEN .

Maak kennis met autonoom rijden dankzij het ‘Drive Assist Plus Pack’*. Dankzij de rijstrookassistent** en de adaptieve snelheidsregelaar 

met Stop & Go-functie maakt dit systeem het mogelijk om de snelheid van de wagen automatisch af te stemmen op die van zijn voorligger 

en tegelijk een veilige afstand te bewaren terwijl het traject van de auto wordt geregeld volgens de wensen van de bestuurder.

* Enkel in combinatie met EAT8-versnellingsbak. Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.

** Systeem dat het mogelijk maakt om de wagen op de door de bestuurder gekozen rijstrook te houden (links rechts of midden van de rijstrook). 27
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BR E ID  UW ACT IETERRE IN  U IT.

Met de ‘Advanced Grip Control’-technologie* 

wordt uw speelterrein uitgebreid. 

U kunt de grip van uw nieuwe SUV PEUGEOT 5008 

aanpassen aan de weers- en wegomstandigheden. 

Op steile hellingen helpt de functie ‘Hill Assist Descent Control’** 

de snelheid te regelen

.

* Geoptimaliseerd antislipsysteem met 4 gripmodi: Normaal, sneeuw, modder, zand. 

Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.

** HADC: snelheidsregelsysteem voor afdalingen. Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.



E F F I CIËN T E M OTO RE N.
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SOEPEL  BL IJ VEN .

Met zijn efficiënte motoren die kunnen worden gekoppeld aan de automatische EAT8-versnellingsbak*,

zijn geoptimaliseerde gewicht en zijn ultrakorte draaicirkel, biedt de nieuwe SUV PEUGEOT 5008 

een levendig, wendbaar en nauwkeurig rijgedrag en een hoogstaand rijplezier.

* Efficient Automatic Transmission 8. Beschikbaar naargelang de motor. De PEUGEOT 5008 SUV kan naargelang 

de motorversie ook worden uitgerust met de handgeschakelde MAN6-versnellingsbak.

E FF I C IËNT  Z I JN .

De levendige en wendbare nieuwe SUV PEUGEOT 5008 beschikt over alle dynamische prestaties en het geluidscomfort van een grote 

reisberline. Hij wordt aangedreven door PureTech-benzinemotoren of BlueHDi-diesels van de nieuwste generatie, gehomologeerd 

volgens de Euro 6d*-normen en stuk voor stuk uitgerust met ‘Stop&Start’-technologie.

* Nieuwe emissienorm EURO 6d-Full, die op 1 januari 2021 in werking treedt.

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-EMISSIES  

• WLTP-waarden(1): Brandstofverbruik van 4,6 tot 7,8 l/100 km over de gemengde cyclus – CO2-uitstoot (gemengd): van 122 tot 177 g/km.
(1) De opgegeven verbruiks- en emissiewaarden zijn gemeten volgens de WLTP-procedure die sinds 1 september 2018 wordt gebruikt bij de homologatie van nieuwe voertuigen. Die nieuwe WLTP-cyclus komt 
                     volledig in de plaats van de oude Europese rijcyclus (NEDC), de testprocedure die tot nog toe werd gebruikt. Aangezien de testomstandigheden realistischer zijn, liggen verbruiks- en CO2-cijfers gemeten 
                      volgens de WLTP-procedure in veel gevallen hoger dan de waarden gemeten volgens de NEDC-cyclus. De verbruiks- en CO2-cijfers kunnen variëren naargelang de reële gebruiksomstandigheden en 
                      naargelang diverse factoren zoals: specifieke uitrusting, opties en bandentypes. Neem contact op met uw verkooppunt voor meer informatie. 
                      Meer informatie vindt u op https://www.peugeot.be/nl/merk-en-technologie/wltp.html. 32



PERSONALISERING.
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DE  ACCESSOI RES  

VOOR UW TRAJECTEN .

Kies de accessoires die aanleunen bij uw behoeften 

om uw ritten te vergemakkelijken, uw leven aan boord aangenamer

te maken of uw nieuwe SUV PEUGEOT 5008 te beschermen. 

U vindt het accessoiregamma op de website: 

https://www.peugeot.be/nl/naverkoopservices/accessoires/ontdek-de-accessoires.html

1.  Zetelhoes voor huisdieren

2.  Gamma kinderstoelen

3.  Thermobox

4.  Dvd-speler met twee hoofdtelefoons

5.  Multimediasteun

DE  5 008-ST IJL .

Ontdek het gamma nuttige en esthetische voorwerpen die zijn afgestemd 

op het design van de nieuwe SUV PEUGEOT 5008.

U vindt ons lifestyle-gamma op de website https://boutique.peugeot.com.

1. Koelfles

2. Maaltijdbox van plantaardige vezels

3. Hemd met logo in kleur op kleur

4. Sleutelhanger met 5008-logo

1

2 3

4 5

1 2

3 4



V ERZORG 

UW  INTER IEUR .
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Geniet van de kwalitatieve materialen, sierstiksels 

en afwerking van de bekledingen en sierelementen 

aangeboden om uw nieuwe SUV PEUGEOT 5008 

uit te rusten en kies het interieur dat bij u past. 

(1) Standaard op de versies ACTIVE/ACTIVE Pack. 
(2) Standaard op de versies ALLURE/ALLURE Pack.
(3) Als optie verkrijgbaar op de versies ALLURE / ALLURE Pack / GT / GT Pack.
(4) Standaard op de versies GT en GT Pack.
(5) Als optie verkrijgbaar op de versies GT / GT Pack.

1.  Stof MECO Mistral zwart(1)

2.  TEP / Stof COLYN met sierstiksels in Mint Groen(2)

3.  Nappaleder Mistral Zwart met sierstiksels in Tramontane(4)

4.  TEP / Alcantara® Mistral Zwart(3)

5.  Nappaleder Rood met sierstiksels in Aikinite(5)

1

2

3

4

5



KIES  EEN 

OPVALLENDE KLEUR .  

Zet uw temperament in de verf door 

de bijpassende kleur te selecteren. 

41

Perla Nera Zwart**

Nacré Wit**Célèbes Blauw** Ultimate Rood** 

Metallic Copper* Artense Grijs** Platinum Grijs**

DE LAATSTE  TOETS  OM 

UW WAGEN TE  P E RFECT IONER E N .

Om uw model te perfectioneren, kunt u kiezen 

uit vijf bijzonder verzorgde velgen.

40

* Standaard. 

** Optie. 

(1) Standaard op de versies ACTIVE/ACTIVE Pack.

(2) Standaard op de versies ALLURE/ALLURE Pack. 

(3) Standaard op de GT-versies.

(4) Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie, in combinatie met de optie Advanced Grip Control.

(5) Standaard op de GT Pack-versies.

(6) Gekoppeld aan de optie Black Pack op de versies GT / GT Pack.

Tweekleurige gediamanteerde 18”

lichtmetalen velgen DETROIT(2)

in Storm Grijs

17” lichtmetalen velgen 

CHICAGO(1)

Tweekleurige gediamanteerde

18” lichtmetalen velgen 

DETROIT(3) in Onyx Zwart 

Tweekleurige gediamanteerde 19”

lichtmetalen velgen 

SAN FRANCISCO(5)

in mat Onyx Zwart

Gediamanteerde 19” lichtmetalen

velgen WASHINGTON(6)

in Onyx Black Mist Zwart 

Tweekleurige gediamanteerde

18” lichtmetalen velgen 

LOS ANGELES(4)

in Haria Grijs 



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.

PEU GEOT-NET  

&  D IENSTEN .

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 aflos-

singen, 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).

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 dekkin-
gen 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 stilz-
wijgend 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 in-
kijken 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 ver-
zekeringen 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 
minimaal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 5 jaar). 
PEUGEOT Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling. Kredietvoors-
tellen 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 ge-
baseerd 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.
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