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Peugeot draagt de Franse traditie van kwalitatief 
hoogstaande en inventieve producten al meer  
dan 210 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.  
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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RADICAAL BERLINE
Een blik volstaat om de kracht en katachtige 
esthetiek van de PEUGEOT 508 in u op te 
nemen, met zijn geprofileerd lijnenspel, zijn 
geraffineerde design, zijn hoogtechnologische 
uitrusting en zijn hoogwaardige details. 
Met zijn gespierde, gestrekte en sportieve 
lijnenspel put hij inspiratie uit de wereld  
van de coupés terwijl hij toch alle troeven  
van een berline behoudt.

DE RADICALE BERLINE
De PEUGEOT 508 is onmiddellijk herkenbaar 
aan zijn bijtende neus met een nieuw Dark 
Chrome dambordradiatorrooster omrand 
in glanzend zwart(1) en werpt zich op als 
een radicaal moderne berline. Zijn design is 
glashelder, eenvoudig en beheerst. Zijn profiel 
geeft blijk van een atletische spierkracht, met 
een koetswerk dat dichter op de structuur is 
getailleerd om de welving van de vleugels kracht 
bij te zetten door elke karakterlijn te mijden. 

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



EEN OPGEMERKTE PASSAGE
Achteraan onderstreept de koetswerkbrede, 
glanzend zwarte strip de ‘3D Full Led’-
koplampen(1) met drievoudige PEUGEOT-
klauwen, met een ongeziene animatie tijdens 
het vergrendelen en ontgrendelen van de 
deuren. De lichtintensiteit wordt automatisch 
geregeld naargelang de lichtomstandigheden 
en draagt bij aan de zichtbaarheid.  

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

EN TOEN WAS ER LICHT
Voor meer visueel comfort overdag en 
‘s nachts wordt de nieuwe, onmiddellijk 
herkenbare lichtsignatuur(1) van het merk 
aangeboden met ‘Full Led’-koplampen  
met automatische hoogteregeling(2),  
led-richtingaanwijzers vooraan en een 
statische bochtverlichting. Kortom, zien  
en gezien worden, op elk moment en  
in alle rijomstandigheden.  
Zo optimaliseren wij de veiligheid.

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

(2) Deze functie corrigeert automatisch de hoogte van  

de lichten op basis van de belasting van de wagen,  

om andere weggebruikers niet te hinderen.





EEN OPEN DAK OP D
Degusteer op intense wijze de s
Het open dak(1) met grote openin
zelfs vanaf de achterste plaatse

(1) Optie of niet verkrijgbaar naargelang de v

UITMUNTENDHEID VEREIST
De elegante frameloze deuren sluiten perfect aan op de zuivere lijnen 
van de PEUGEOT 508. Daartoe hebben we al onze ontwerpervaring  
ten dienste gesteld van een compromisloze kwaliteit en esthetiek:  
de evenwichtige verhoudingen en afwerkingen werden met zoveel 
precisie gemaakt dat elk detail voor een perfecte toets zorgt.  



DE WERELD
schoonheid van de landschappen die u doorkruist.  
ng biedt u een unieke kijk op de buitenwereld,  
en.  

versie.
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PEUGEOT 508 HYBR
Waardeer de veelzijdigheid van 
het rijplezier met een stille werk
te vergemakkelijken, wordt een 
zichtbaar is, wanneer de PEUGE

HERKENNINGSELEMENTEN
Het sculpturale silhouet van de PEUGEOT 508 HYBRID is 
vergelijkbaar met dat van de modellen met een verbrandingsmotor 
en biedt een gelijke interieur- en kofferruimte(1).De dichroïtische 
HYBRID-logo’s sieren de achterkant en flanken van de luxeberline 
om aan te geven dat hij tot de technologische wereld van de 
oplaadbare hybrides behoort.

(1) Kofferruimte boven vloer.



RID
een oplaadbare hybridemotor. Geniet in de Electric-modus van  
ing en weinig trillingen. Om de toegang tot zones met beperkt verkeer 
cyaankleurige led bovenaan de voorruit geactiveerd, die van buitenaf 

EOT 508 HYBRID in de Electric-modus rijdt.
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BESTUUR DE 
ONGEËVENAARDE 
i-COCKPIT® VAN PEUGEOT

Neem plaats achter het stuur van de handige, 
visionaire cockpit met een uiterst wendbaar 
compact stuurwiel, een configureerbare digitale 
head-up display en een capacitief 10’’ HD-
aanraakscherm(1).  
Aan boord van de PEUGEOT 508 HYBRID kan 
u de PEUGEOT i-Cockpit® besturen, die volledig 
gewijd is aan de oplaadbare hybridewereld. 
Personaliseer en optimaliseer uw ritten dankzij 
de verschillende rijmodi(2), het regeneratief 
remsysteem(3) en de specifieke, in real time 
weergegeven informatie over de werking  
van de aandrijflijn.  

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

(2) Electric, Hybrid, Comfort (afhankelijk van de uitrusting) of Sport. 

(3) De “Brake”-functie vertraagt de wagen zonder dat 

het rempedaal moet worden ingetrapt, door gewoon de 

versnellingspook naar achteren te bewegen. Ze fungeert als 

motorrem en maakt het ook mogelijk om de batterij op te laden.
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BLIJF VERBONDEN MET DE WERELD 
Kopieer uw compatibele favoriete apps naar het 10’’ capacitief aanraakscherm(1) dankzij de functie  
Mirror Screen (2), en laad uw smartphone(3) op, op de middenconsole. Reis in alle sereniteit met  
het geconnecteerde Pack Navigatie(1) met spraakherkenning, de realtime verkeersinformatie  
en de weergave van gevarenzones via TomTom Services(4). 

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie. (2) Standaard. Mirror Screen maakt het mogelijk om apps van uw smartphone weer te 

geven op het aanraakscherm. De functie Mirror Screen werkt naargelang het geval via Android AutoTM (voor Android-smartphones) of via Apple CarPlayTM 

(voor iOS-smartphones). Wel is daarvoor een gsm- en data-abonnement vereist. Alleen deze twee 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 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 app. Meer 

informatie hierover vindt u op de website www.peugeot.be/nl. (3) Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie - Opladen via inductie voor toestellen 

die compatibel zijn met de Qi-norm. (4) 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 inbegrepen gedurende een periode van drie jaar en kan vervolgens online uitgebreid of 

vernieuwd worden (betalend).
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DE OPLAADBARE HYBRIDEWERELD
Programmeer het opladen van uw hybride berline op het 10’’ HD-aanraakscherm(1). 
U krijgt toegang tot de instellingen en rijgegevens:  
• De energiestromen die de werking van het hybridesysteem illustreren. 
• De statistieken van het elektriciteits- en brandstofverbruik. 
• De locatie van laadpalen en de resterende afstand in de Electric- modus(2). 
• De instellingen van het laadproces van de batterij. 
• De activering van de e-Save-functie.

(1) Standaard.  

(2) Via de navigatie.



COMFORTABEL 
Neem plaats in alle comfort in de 
met AGR-label(1). Dat label bekroo
als het verstelbereik van de zetels
comfort kunt u opteren voor elekt
met geheugen, verwarming en m

(1) Aktion Gesunder Rücken (Duitse Vereniging

Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naarge

(2)  Lengte- en hellingsregeling voor de zitting o

(3) Optie of niet verkrijgbaar naargelang de ver

Hi-Fi FOCAL®
Geniet van een onovertroffen geluidscomfort. 
De PEUGEOT 508 verlegt de grenzen van 
geïntegreerde hifisystemen : het premiumsysteem 
FOCAL®(1) met 10 luidsprekers en de beste 
akoestische technologieën.

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

 



TIJDLOZE MATERIALEN
Kies de sierlijsten, de bekledingen en de edele en tijdloze 
materialen van de PEUGEOT 508 luxeberline om het interieur 
een gepersonaliseerde toets te geven, en het volledig op uw 
welzijn te richten.

omhullende zetels 
nt zowel de ergonomie 

s(2). Voor een optimaal 
trisch verstelbare zetels 

meerpuntsmassage(3).

g voor een gezonde rug). 

elang de versie.  

of lendensteunregeling. 

rsie.
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SLIMME 
OPBERGMOGELIJKHEDEN

Het interieur is rijkelijk voorzien van 
opbergvakken. Vooraan kunt u uw spullen 
kwijt in de deurpanelen en in en onder 
de middenconsole. En ook de passagiers 
achteraan kunnen voorwerpen binnen 
handbereik houden.

GROTE KOFFER
De koffer met een grote inhoud van 487 l(1) 
toont zich uitermate functioneel dankzij de erg 
grote opening van de achterklep. De PEUGEOT 
508 kan bovendien worden uitgerust met 
een gemotoriseerde handenvrije kofferklep(2), 
die zich in combinatie met handenvrij 
instappen en starten laat openen en sluiten 
met een eenvoudige voetbeweging onder de 
achterbumper.

(1) Ook kan het koffervolume nog worden uitgebreid door  

de achterbank geheel of gedeeltelijk neer te klappen. 

(2) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
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MAAK KENNIS MET 
Met het Pack Drive Assist Plus(1)

Dankzij de radar in het midden v
maakt de adaptieve snelheidsre
van de wagen automatisch aan
de rijstrook assistent die de wag

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar n

ZIE WAT NIET TE ZIEN IS
Om zowel ‘s nachts als bij beperkte zichtbaarheid de veiligheid 
te optimaliseren, maakt de infraroodcamera van het ‘Night 
Vision’-systeem(1) het mogelijk om voetgangers en dieren voor 
de auto te detecteren. De beelden van deze camera worden 
in uw gezichtsveld weergegeven op een digitaal scherm, met 
een alarmsignaal erbij.

(1) Nachtzicht. Optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.



AUTONOOM RIJDEN
) kan u uw PEUGEOT 508 semiautonoom laten rijden. 
van de voorbumper en de camera bovenaan de voorruit, 
egelaar met Stop & Go-functie het mogelijk om de snelheid 
n die van de voorligger aan te passen. Hij is gekoppeld aan 
gen op de door de bestuurder gekozen rijstrook houdt. 

naargelang de versie.



*

REGENERATIEF REMSYSTEEM
De Brake-functie van de PEUGEOT 508 HYBRID vertraagt het voertuig sterker zonder dat 
het rempedaal moet worden ingetrapt. Ze fungeert als motorrem en maakt het ook mogelijk 
om de batterij op te laden. Deze functie kan door de bestuurder worden geactiveerd via de 
versnellingspook, ongeacht de gekozen rijmodus.
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OPTIMALISEER UW RIJBEREIK
Om het rijbereik van de batterij van uw PEUGEOT 508 HYBRID te behouden en uw rijstijl  
verder te personaliseren, selecteert u de rijmodus die past bij uw traject of uw voorkeuren:  
• Electric: zuiver elektrisch rijden tot 135 km/u(1). 
• Hybrid: de elektro- en verbrandingsmotor wisselen elkaar af om het energieverbruik te optimaliseren 
• Comfort: koppel de Hybrid-modus aan het comfort van de elektronisch gestuurde ophanging(2). 
• Sport: mobilisatie van het volledige vermogen van de verbrandings- en elektrische motoren  
   voor maximale dynamische prestaties.

(1) De Electric-modus is de modus die standaard wordt geactiveerd wanneer de auto wordt gestart. 

(2) Enkel met elektronisch gestuurde schokdemping (AMVAR) – Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
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OPLAADBARE HYBRIDEMOTOR
Ervaar het unieke rijplezier van rijden in de Electric-modus met onmiddellijke acceleraties, een stille werking 
en minder trillingen. Voor een maximaal gecombineerd vermogen van 165 kW/225 pk bij voorwielaandrijving 
combineert de oplaadbare hybridetechnologie van de PEUGEOT 508 HYBRID een PureTech-benzinemotor  
(132 kW/180 pk) met een elektromotor (80 kW/110 pk) die is geïntegreerd in de geëlektrificeerde e-EAT8-automaat. 
De batterij(1) bevindt zich onder de achterzetels en heeft geen impact op het plaatsaanbod of het koffervolume en 
biedt een capaciteit van 11,8 kWh en een rijbereik tot 54 km WLTP in de Electric-modus.

(1) Batterij inbegrepen en garantie van acht jaar of 160.000 kilometer voor 70% procent van de batterijcapaciteit. (2) WLTP-waarde: gemiddeld rijbereik  

in elektrische modus tussen 49 en 54 km, gemengde CO2-uitstoot tussen 28 en 33 (g/km), gemengd verbruik tussen 1,3 en 1,5 (l/100 km).   

De vermelde waarden voor brandstofverbruik, CO₂-uitstoot en rijbereik zijn conform de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe wagens sinds 1 september 2018 worden goedgekeurd.  

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 waarden voor brandstofverbruik, CO₂-uitstoot en rijbereik kunnen variëren afhankelijk  

van de reële gebruiksomstandigheden en factoren als oplaadfrequentie, rijstijl, snelheid, specifieke uitrusting, opties, bandentype, buitentemperatuur en temperatuurcomfort in het voertuig.  

Neem contact op met uw verkooppunt voor meer inlichtingen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.peugeot.be/nl



SPECIFIEKE DIENSTEN  
Ontdek alle diensten die speciaal werden ontwikkeld om uw verplaatsingen  
te vergemakkelijken en uw PEUGEOT 508 HYBRID te beheren:  
• PEUGEOT Easy-Charge, dat gemakkelijk toegang biedt tot de verschillende  
   laadoplossingen thuis of op kantoor. Het wordt aangevuld met het Free2Move-aanbod  
   voor een gemakkelijke toegang tot een netwerk van meer dan 220 000 openbare  
   laadpalen in Europa.  
• PEUGEOT Easy-Care stelt u service- en bijstandscontracten ter beschikking.  
   Met PEUGEOT Easy-Care kan u ook een certificaat voor de capaciteit van de batterij    
   verkrijgen dat handig is bij herverkoop.  
• Reis in alle sereniteit met de gratis MyPeugeot®-app, waarmee u het laadproces  
   of de thermische preconditionering van uw wagen vanop afstand kunt beheren.
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VERBRANDINGSMOTOREN
De PEUGEOT 508 is verkrijgbaar met PureTech-
benzinemotor of een BlueHDi-dieselmotor van  
de nieuwste Euro 6-generatie. Ze bieden u een 
lager verbruik, rijplezier en topprestaties. 
Er zijn 2 versies beschikbaar: 
• 1,2 l PureTech 130 S&S EAT8(1) 
• 1,5 l BlueHDi 130 S&S EAT8(2)

(1) WLTP-waarden: brandstofverbruik van 5,8 tot 6,2 over de 

gemengde cyclus (l/100 km) - CO₂-uitstoot van 131 tot 140 g/km 

over de gemengde WLTP-cyclus.  

(2) WLTP-waarden: brandstofverbruik van 4,6 tot 4,9 over de 

gemengde cyclus (l/100 km) - CO₂-uitstoot van 120 tot 129 g/km 

over de gemengde WLTP-cyclus. 

De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO₂-uitstoot zijn conform de 

WLTP-testprocedure, op basis waarvan de nieuwe voertuigen sinds 1 september 

2018 worden goedgekeurd. 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 waarden van het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot 

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 hierover vindt u op de 

website www.peugeot.be/nl 
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PERSONALISERING
Kies de sierlijsten, de bekledingen en de edele en 
tijdloze(1) materialen van de PEUGEOT 508 om het 
interieur een gepersonaliseerde toets te geven, en 
het volledig op uw welzijn te richten. Neem plaats, 
sluit de deur en ontspan.

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

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. Stof Losange  

2. Stof Imila / TEP Mistral 

3. Stof Belomka / TEP Mistral 

4. Nerfleder / TEP Mistral  

5. Nerfleder / TEP Guérande 

6. Nappaleder Sellier Zwart met sierstiksels Aikinite  

7. Nappaleder Sellier Rood met sierstiksels Aikinite  

8. Zwart Alcantara® met sierstiksels Aikinite / TEP Mistral



16” CYPRESS

Nacré Wit(2)

Platinium Grijs(2)Artense Grijs(2)

Dark Blue(1)

SCHITTER IN ALLE EENVOUD
De ultieme exterieurtoets is een set lichtmetalen 
velgen, mat of glanzend, te kiezen uit een 
gamma van vier gepersonaliseerde modellen(1). 

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang 

de versie en de motoren.



17” MERION 

tweekleurig gediamanteerd

18” SPERONE 

tweekleurig gediamanteerd

19” AUGUSTA

tweekleurig gediamanteerd 

met Grey Dust-vernis 

Perla Nera Zwart(2)

Elixir Rood(2)

BEKEN KLEUR
Kies de kleur die u na aan het hart 
ligt uit de 6 beschikbare kleuren. 

(1) Standaard. 

(2) Optie.
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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.
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