
P E U G E OT  E X P E R T

www.peugeot.nl

Realisatie en publicatie: Altavia Paris, 10 rue Blanqui Saint-Ouen, 93400 Frankrijk  
Automobiles Peugeot 552 144 503 R.C.S. Nanterre. 
September 2020.



2 3

Al 210 jaar staat PEUGEOT bekend om zijn kwaliteitsproducten 

en innovatieve oplossingen. Vandaag de dag legt PEUGEOT al zijn

energie in de ontwikkeling van auto’s met een puur design die, door

alle zintuigen te prikkelen, een bijzondere ervaring bieden die verder

gaat dan het rijden alleen. Aan elk detail, of het nu gaat om 

ergonomie, materiaalkeuze of connectiviteit , is aandacht besteed 

om het rijden nog intuïtiever te maken. En bovenal willen wij u 

keuzevrijheid bieden, want de mens staat altijd bij ons altijd centraal.
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(1) Optioneel: voor- en achterbumper, buitenspiegelkappen, portiergrepen en zijstootstrips in carrosseriekleur, 
lichtsignatuur met leds, mistlampen vóór, verchroomde grille.

EXPERT  ASPHALT. ELEGANT.

De Expert Asphalt is bestemd voor professionals die veel tijd doorbrengen in de auto en die vooral 

op zoek zijn naar comfort en veiligheid. Dankzij de vele rijhulpsystemen kunt u ontspannen rijden.

Het Pack Look(1) biedt u met zijn led-lichtsignatuur de mogelijkheid om de uitstraling 

van uw bedrijf een extra stijlvol accent te geven.
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(1) ≤ 1,90 m bij alle uitvoeringen met een normaal laadvermogen, uitgezonderd de Expert Long. Vanwege hun aangepaste onderstel bieden 

de uitvoeringen met verhoogd laadvermogen, en zeker die met het Pack Chantier (met 20 mm verhoogde wielophanging) u deze garantie niet. (1) Met de optie Moduwork.

GEKNIPT  VOOR DE  STAD. COMPACTE  URBAN-U ITVOERING .

De PEUGEOT Expert en PEUGEOT e-Expert zijn ideaal in de stad: dankzij de hoogte van slechts 1,90 m(1) hebt u toegang 

tot parkeergelegenheden met een beperkte doorrijhoogte. En de volledig elektrische e-Expert is welkom in de strengste milieuzones. 

De compacte Urban laat zich met een lengte van slechts 4,60 m moeiteloos door de stad loodsen. 

Maar hij is ook een onvermoeibaar werkpaard: de PEUGEOT Expert Urban heeft een laadvermogen van wel 1400 kg, 

een laadvolume* van 5,1 m3 en een nuttige lengte(1) van 3,32 m.

De Expert Urban is ook standaard voorzien van het achteruitrijcamerasysteem Visiopark 1 en keyless entry and start.



8 9(1) Met de optie Moduwork. (1) Met de optie Moduwork.

ROBUUST. GESCHIKT  VOOR ELK  TERRE IN .

De nieuwe PEUGEOT Expert Grip is met zijn stoere design een robuust en stijlvol ogende bedrijfsauto. 

De vloeiende lijnen geven hem een krachtig en expressief uiterlijk, waardoor u direct al een indruk krijgt van de enorme 

en functionele binnenruimte. De Expert Grip biedt plaats aan drie personen voorin en vervoert moeiteloos zware en extra lange lading(1).

De Expert Grip uitgerust met het Pack Grip is voorzien van een beschermplaat onder de motor

en Grip Control, en heeft een grotere bodemvrijheid (+25 mm). Daarmee is deze uitvoering bij

uitstek geschikt voor moeilijk begaanbaar terrein. Hij heeft een laadvermogen van wel 1400 kg

en een nuttige lengte van maximaal 4 m(1).



DE KARAKTERVOLLE  
ELEKTRISCHE BEDRIJFSAUTO.
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AMBIT IEUS  KARAKTER . ONMISKENBAAR ELEKTR ISCH .

Het moderne, strakke uiterlijk laat er geen twijfel over bestaan dat de nieuwe 100% elektrische PEUGEOT e-Expert een karaktervolle, 

sterke en dagelijks inzetbare bedrijfsauto is. De stoere grille wordt gesierd met de dichroïsche leeuw(1), het kenmerk van de elektrische 

PEUGEOT-modellen. De PEUGEOT e-Expert is leverbaar in 3 lengtes en verschillende uitvoeringen om aan de specifieke wensen

van bedrijven te kunnen voldoen.

De laadaansluiting bevindt zich achter een klep aan de voorzijde van de auto, 

aan de bestuurderszijde, voor een optimaal gebruiksgemak. Aan de achterzijde onderscheidt 

de elektrische uitvoering zich door de dichroïsche(1) leeuw met groene en blauwe tinten 

en het specifieke "e-Expert"-embleem. 
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(1) Accupakket van 50 kWh: leverbaar in de uitvoeringen Compact, Standard en Long. (2) Accupakket van 75 kWh: leverbaar in de uitvoeringen Standard en Long. 
De aangegeven waarden van de actieradius en het elektrische verbruik zijn conform de WLTP-testprocedure. Op basis van deze procedure worden sinds 1 september 2018 alle nieuwe auto's gehomologeerd. 

De waarden kunnen in de praktijk afwijken, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en verschillende factoren zoals: de rijsnelheid, de gewenste temperatuur in het interieur, 
de rijstijl en de buitentemperatuur. De laadtijd is met name afhankelijk van het vermogen van de in de auto gemonteerde lader, de laadkabel en het type en het vermogen van het gebruikte laadpunt. 

Neem contact op met uw verkooppunt voor meer informatie. Ga voor meer informatie naar https://www.peugeot.nl/technologie/wltp/

(1) Gratis service.
(2) Service tegen betaling.

KEUZE  U IT  TWEE ACT IERADIUSSEN . SERVICES  D IE  UW LEVEN GEMAKKEL IJKER  MAKEN .

De PEUGEOT e-Expert is leverbaar met een hoogspanningsaccupakket van 50 kWh(1) voor een actieradius van wel 230 km (WLTP) of van 75 kWh(2), 

voor een actieradius van wel 330 km (WLTP). Dit accupakket is op ingenieuze wijze in het ontwerp van de e-Expert geïntegreerd zodat de ruimte 

in de cabine en het laadvolume volledig behouden zijn gebleven. Gedurende 8 jaar of 160.000 km wordt een minimale laadcapaciteit van 70% 

van het accupakket gegarandeerd. U kunt de auto gemakkelijk thuis of op het werk opladen. Via een openbaar laadpunt kan het accupakket 

in slechts 30 minuten voor 80% worden opgeladen.  

Via uw smartphone kunt u de speciaal voor elektrische auto's ontwikkelde services gebruiken: 

– Maak op afstand contact met uw auto via MyPeugeot(1) om bijvoorbeeld het opladen in de gaten te houden, 

het opladen te programmeren om zo te profiteren van het dalurentarief of om de voorverwarming/-koeling van het interieur te regelen. 

– Met een abonnement op Charge My Car(2) van Free2Move Services kunt u heel eenvoudig gebruikmaken van openbare laadpunten.  

– Met de Mobility Pass(2), waarmee u een auto met verbrandingsmotor kunt huren, bent u er altijd van verzekerd mobiel te zijn.
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R I JCOMFORT 
VAN HET  HOOGSTE  N IVEAU.

Het interieur van de PEUGEOT Expert en de PEUGEOT e-Expert 

biedt volop rijcomfort. De opstap biedt gemakkelijk toegang 

tot de hoger geplaatste cabine van waaruit u een uitstekend zicht 

hebt op de weg. De cockpit is functioneel en ergonomisch, 

en biedt u een zitpositie als in een personenauto 

en opbergmogelijkheden te kust en te keur.

Het nieuwe specifieke instrumentenpaneel met 3,5 inch 

matrix-kleurendisplay van de PEUGEOT e-Expert geeft in real time

alle essentiële rij-informatie weer, zoals de resterende actieradius 

en de vermogensmeter (Charge/Eco/Power(1)).

Op het grote touchscreen kunt u met één druk op de knop 

alle informatie met betrekking tot elektrisch rijden weergeven 

en de energiestromen bekijken. Met de toets "e-Toggle" 

kunt u rechtstreeks de elektrisch bediende automatische 

transmissie bedienen. Daarnaast kunt u een keuze maken 

uit de 3 rijstanden ECO, NORMAL en POWER(2). 

De standaard elektrische parkeerrem werkt automatisch 

en is dus bijzonder gebruiksvriendelijk.

(1) CHARGE: Terugwinnen van energie/gedeeltelijk opladen van het accupakket 
– ECO: Optimaal energieverbruik – POWER: Maximaal vermogen

(2) ECO: voor een zo groot mogelijke actieradius – NORMAL: optimaal comfort 
– POWER: optimale prestaties bij zware belading

Interieur e-Expert.



VOOR INTU ÏT IEF  EN  VE IL IG  R I JDEN ,
VERBONDEN MET  DE  BU ITENWERELD.

Met het Connect 3D-navigatiesysteem, dat via gesproken commando’s kan worden 

bediend, rijdt u altijd gemakkelijk de juiste route. Het systeem biedt verschillende 

Connected Services en verkeersinformatie in real time van TomTom Traffic(1). 

Het 7 inch scherm(2) beschikt ook over de functie Mirror Screen(3) zodat 

u apps van uw met Apple CarPlayTM of Android Auto compatibele 

smartphone via het scherm kunt gebruiken.

Om het rijden nog comfortabeler en veiliger te maken is de PEUGEOT Expert 

leverbaar met een groot aantal rijhulpsystemen waaronder Visiopark 1(4), 

het snelheidslimietherkennings- en snelheidsadviessysteem(5), de grootlichtassistent(5),

Active Safety Brake(6), adaptieve cruise control(5), het Lane Departure Warning System(5),

dodehoekbewaking(5), het head-up display(6) en 4 airbags(5).
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(1) Afhankelijk van het land van bestemming.
(2) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
(3) Alleen gecertificeerde Android Auto™- en Apple CarPlay™-apps kunnen, afhankelijk van de app, zowel bij stilstaande auto als
tijdens het rijden worden gebruikt. Tijdens het rijden kunnen bepaalde functionaliteiten van deze apps echter geblokkeerd zijn.
Voor bepaalde typen content die gratis beschikbaar zijn op uw smartphone, moet een gelijkwaardige betaalde Android Auto™
- of Apple CarPlay™-app worden gedownload. De functie Mirror Screen werkt via Android Auto™ (in combinatie met smart-
phones met Android-besturingssysteem) of Apple CarPlay™ (in combinatie met smartphones met iOS-besturingssysteem), 
op voorwaarde dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang bij zijn provider heeft afgesloten.
Ga voor meer informatie naar http://services.peugeot.nl/mirror-screen/
(4) Afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel in combinatie met het 7 inch touchscreen
(5) Standaard of optioneel, afhankelijk van de uitvoering.



MEER GEBRUI KSGEMAK VO O R 
EEN HOGERE PRODUCTI VITEIT.



MODUWORK-CONCEPT.

Dankzij de flexibiliteit van de Moduwork(1)-bank profiteert 

u met de Expert optimaal van de zitplaatsen die niet bezet zijn. 

Zo kan de zitting van de buitenste passagierszitplaats 

omhoog worden geklapt, zodat in de cabine een ruimte 

met een vlakke laadvloer ontstaat. In de scheidingswand 

kan een luik worden geopend voor het vervoer van lange 

voorwerpen met een lengte van maximaal 4 m.

Bovendien kunt u uw PEUGEOT Expert wanneer u maar wilt 

omtoveren tot een mobiel kantoor: als de middenarmsteun 

omlaag wordt geklapt, komt een bijzonder praktisch draaibaar 

tafeltje tevoorschijn. En dankzij de smartphonehouder(2)

met geïntegreerd laadsnoer en de tablethouder(2)

op het dashboard hebt u al uw digitale apparatuur 

binnen handbereik en kunt u uw ogen zoveel 

mogelijk op de weg gericht houden.

22

(1) Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar.
(2) Leverbaar als accessoire. Tablethouder geschikt voor tablets tot 11 inch. 
De tablet wordt gevoed via de vlak bij de houder in het dashboard aangebrachte USB-aansluiting.



24 25(1) Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar.

GEMAKKEL IJK  IN -  EN  U ITLADEN .

Maak u het werk gemakkelijk! De handsfree te bedienen schuifdeuren(1) kunt u met een beweging van uw voet onder 

de hoek van de achterbumper aan de zijde van de desbetreffende schuifdeur handsfree ontgrendelen en openen. 

Op dezelfde manier kunt u bij het weglopen de schuifdeur sluiten en de auto vergrendelen.
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ER  IS  ALT IJD  EEN EXPERT  
D IE  AAN UW E ISEN VOLDOET.

Omdat elk bedrijf andere verwachtingen heeft, 

zijn de Expert en e-Expert leverbaar in vele uitvoeringen.

Voor extra flexibiliteit beschikken de uitvoeringen met dubbele cabine 

over een bank met 3 zitplaatsen op de 2e zitrij, zodat u tot wel 6 personen 

kunt vervoeren. U kunt kiezen uit twee soorten achterbanken: 

een vaste achterbank, waarbij u beschikt over een laadruimte van 4 m3*, 

of een inklapbare achterbank voor een laadruimte van tot wel 5,5 m3 groot. 

Er is ook een Plancher Cabine-uitvoering leverbaar. Dit is een geschikte basis

voor een ombouw door een carrosseriebedrijf. Zo kan de PEUGEOT Expert

zelfs in de meest specifieke behoeften voorzien.

De robuuste en functionele Combi-uitvoering biedt plaats 

aan 9 personen, ook als Compact met een lengte van 4,60 m.

(v.l.n.r.) Expert Plancher Cabine, Gesloten Bestel Compact, Gesloten Bestel Standard, Combi en Dubbel Cabine.

Expert Dubbel Cabine.



AFMET INGEN EN  LAADVOLUMES .

Compact

StandardLong

Uitvoeringen

Afmetingen (mm) Compact Standard Long

Max. hoogte interieur 1397 1397 1397

Max. laadlengte 2162 2512 2862

Max. laadlengte
incl. Moduwork 3324 3674 4026

Max. laadvolume (m3) 4,6 5,3 6,1

Max. laadvolume
incl. Moduwork (m3) 5,1 5,8 6,6

Max. laadvermogen (kg)(2) 1400 1400 1400

Afmetingen interieur.

Uitvoeringen

Afmetingen (mm) Compact Standard Long

Nuttige breedte tussen de wielkasten 1258 1258 1258

Hoogte opening achterdeuren 1220 1220 1220

Breedte opening zijschuifdeuren 745 935 935

Hoogte opening zijschuifdeuren 1238 1241 1241

Hoogte laaddrempel achter 545-626 544-613 600-633

Afmetingen toegang laadruimte.

Uitvoeringen

Afmetingen (mm) Compact Standard Long

Totale lengte (mm) 4609 4959 5309

Totale hoogte (mm)(1) 1905* 1895* 1935

Totale breedte, 
excl. buitenspiegels (mm) 1920 1920 1920

Breedte met buitenspiegels
uitgeklapt (mm) 2204 2204 2204

Afmetingen exterieur.

1940 / 1930 met de optie verhoogd laadvermogen.
(1) ≤ 1900 mm bij alle elektrische uitvoeringen, behalve die met verhoogd laadvermogen.
(2) Leverbaar afhankelijk van de uitvoering, de motor en het uitrustingsniveau.
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PROFESS IONEEL  
INGER ICHT.

Bescherming van de cabine

De PEUGEOT Expert en e-Expert zijn leverbaar met verschillende scheidingswanden. 

- De standaard scheidingswand is er met of zonder ruit(2) in het bovenste gedeelte 

en met of zonder Moduwork-luik(2) in het onderste gedeelte. 

- De Comfort-scheidingswand biedt een betere thermische en geluidsisolatie, uitgebreidere

verstelmogelijkheden voor de rugleuning van de bestuurdersstoel en een bekleding 

met een lichte kleur stof aan de cabinezijde, aansluitend op de hemelbekleding. 

Ook deze scheidingswand is leverbaar met of zonder Moduwork-luik(2).

Houten betimmering

Om de laadruimte van uw Expert te beschermen 

zijn twee typen houten betimmering leverbaar: 

- Betimmering met onbewerkt hout(2): 

- Betimmering met antisliplaag(2), met aluminium dorpelstrips. 

Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit meerdere sets om de laadvloer, 

de wielkasten en de volledige hoogte van de zijwanden(3) te beschermen.

Trekhaken

De PEUGEOT Expert en e-Expert kunnen een aanhanger met een massa 

van maximaal 2,5 ton(1) trekken, ideaal wanneer u de extra vervoerscapaciteit 

van een aanhanger nodig hebt. Er is keuze uit verschillende soorten trekhaken(2): 

- Een met gereedschap afneembare flenskogeltrekhaak 

met een conventionele kogelkoppeling of een haakkoppeling.

- Een afneembare zwanenhalstrekhaak voor de Expert Combi.

(1) Mits binnen het maximaal toegestane treingewicht.
(2) Optioneel.

(3) Houten betimmering van de zijwanden niet mogelijk in combinatie met (een) elektrisch 
bedienbare schuifdeur(en) vanwege de plaats van de elektromotor(en) op de zijwand(en).

3 1
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PERSONENVERVOER .

De robuuste en functionele Expert Combi en e-Expert Combi bieden plaats 

aan 9 personen, ook in de Compact-uitvoering met een lengte van slechts 4,60 m. 

Dankzij de hoogte van slechts 1,90 m(1) hebt u toegang tot alle parkeergelegenheden.

De derde zitrij is bijzonder gemakkelijk toegankelijk. De stoel van de tweede zitrij 

kan in een handomdraai naar voren worden geklapt zodat een riante instap naar 

de achterste zitplaatsen ontstaat. Deze auto is leverbaar met symmetrische 

achterdeuren(2), beide voorzien van een verwarmde ruit en een ruitenwisser(2), 

om het inladen van bagage te vergemakkelijken.

De PEUGEOT Expert Combi en e-Expert Combi kunnen in allerlei configuraties 

worden geleverd en alle achterstoelen zijn uitneembaar. Mogelijke configuraties:

• Voorpassagiersbank met twee zitplaatsen(2) of individuele stoelen voorin.

• Eendelige achterbank op de tweede zitrij(2).

• Deelbare achterbank op de tweede zitrij(2) en eendelige achterbank op de derde zitrij(2).

(1) Afhankelijk van de uitvoering: ≤ 1,90 m bij alle uitvoeringen 
met een normaal laadvermogen, uitgezonderd de Expert Long.
(2) Afhankelijk van het land van bestemming standaard of optioneel.



COMPROMISLOZE PRESTATIES .



100% ELEKTR ISCHE  
AANDRIJFL IJN .

De nieuwe PEUGEOT e-Expert overtuigt in de stad door zijn wendbare

karakter en op de snelweg door zijn stabiele en veilige rijgedrag. 

Hij is voorzien van een elektromotor met een vermogen van 100 kW

(136 pk). Deze motor zorgt voor een directe respons op het gaspedaal

dankzij het onmiddellijk beschikbare koppel van 260 Nm. 

Achter het stuur van de PEUGEOT e-Expert ervaart u het plezier 

van soepel, dynamisch en geruisloos rijden(1).

36
(1) Houd echter wel uw snelheid in de gaten en let op de reacties 
van medeweggebruikers die niet gewend zijn aan stille auto’s.
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B lueHD i -D IESELMOTOREN .

De PEUGEOT Expert is voorzien van BlueHDi-motoren waarbij de uitlaatgassen al bij de bron worden aangepakt maar ook 

in het uitlaatsysteem worden nabehandeld, waardoor het brandstofverbruik afneemt en de emissieregeling nog efficiënter werkt. 

Bovendien zijn de exploitatiekosten van de PEUGEOT Expert bijzonder competitief dankzij het onderhoudsinterval van 40.000 km of 2 jaar.

EEN MODULAIR  EN  EFF IC IËNT  PLATFORM.

De PEUGEOT Expert is gebouwd op het modulaire EMP2-platform (Efficient Modular Platform) dat geschikt is voor verschillende soorten aandrijflijnen,

zodat u de keuze hebt uit verschillende dieselmotoren of een elektrische aandrijflijn zonder dat u op enig punt concessies hoeft te doen.

Bij de nieuwe PEUGEOT e-Expert zorgen de technische voordelen van het EMP2-platform voor een geoptimaliseerd ontwerp, 

zodat u profiteert van dezelfde royale laadruimte en dezelfde comfortabele zitpositie als in de uitvoeringen met een verbrandingsmotor.

38



EEN COMFORTABEL  INTER IEUR .

40

Ontdek onze hoogwaardige bekleding bestaande uit stof en kunstleder

TEP die garant staat voor een sober en elegant interieur.

Kunstleder TEP Carla zwart / Stof Curitiba Triton Meltem.
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K IES  UW 
FAVORIETE  KLEUR .

Maak uw keuze uit een assortiment 

van 8 niet-metallic en metallic lakkleuren.

EN CREËER  UW E IGEN EXPERT.

Voor de wielen hebt u de keuze uit 5 opties, waaronder 

naafdoppen, wieldoppen en lichtmetalen velgen.

Wieldop Miami, 
voor stalen 17 inch-velg(1)

Wieldop San Francisco, 
voor stalen 16 inch-velg(1)

Zwarte of grijze naafdop, 
voor stalen 16 of 17 inch-velg(1)

Gepolijste lichtmetalen 
velg Phoenix, 17 inch(1)

Blanc Banquise(1) Noir Perla Nera(2)

Gris Artense(2) Gris Platinium(2)

(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.

(1) Niet metallic lak.
(2) Metallic lak, optioneel.



OMBOUWMOGEL IJKHEDEN:  
ER  IS  ALT IJD  EEN EXPERT  
D IE  AAN UW E ISEN VOLDOET.

Omdat elk bedrijf andere verwachtingen heeft, 

zijn de Expert en e-Expert leverbaar in vele uitvoeringen: 

Polyvolume-uitvoeringen, kippers, dubbele cabines, 

ambulances, koelwagens, all-terrain-uitvoeringen, 

4x4-uitvoeringen, rijdende winkels, rolstoelvervoer enz.

Om het ombouwen van de Expert en e-Expert 

te vergemakkelijken zijn ze voorzien van een aansluitmodule(1)

waarop elektrische voorzieningen kunnen worden 

aangesloten zonder dat de elektrische installatie 

van de auto hoeft te worden aangepast. 

Bovendien is ook een plancher cabine-uitvoering 

leverbaar die verschillende ombouwmogelijkheden biedt. 

Bij deze uitvoering zijn specifieke bevestigingspunten 

en versterkingen aangebracht voor een stevige bevestiging

van de speciale carrosserie.

44

Voorbeelden van ombouw waar geen rechten 
aan kunnen worden ontleend - decoraties niet leverbaar.
(1) Standaard of optioneel.

Invaliden vervoer Camper Open laadbak

Ambulance Geconditioneerd transport Ruw terrein en 4x4

45
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VOOR UW ZEKERHEID(1)

FABRIEKSGARANTIE
Bij PEUGEOT gaat kwaliteit niet alleen om woorden, 
maar vooral om daden: uw nieuwe auto wordt geleverd
met een commerciële garantie van 2 jaar tegen elke fout
in de fabricage, op onderdelen en arbeidsloon en zonder
kilometerbeperking, een commerciële garantie van 5 jaar
tegen doorroesten van binnenuit en een commerciële 
lakgarantie van 2 jaar, in Nederland(2) en heel West-Europa.

PEUGEOT ZEKERHEIDSCONTRACT
Optiway Plus, Optiway Extra en Optiway Totaal: 
drie unieke en aan uw persoonlijke situatie aangepaste
formules om zorgeloos te rijden. U kiest zelf de mate van
dekking; van pechhulpverlening tot reparatie en van het
vervangen van aan slijtage onderhevige onderdelen 
tot het onderhoud. En u hebt altijd het voordeel van de
kwaliteitsgarantie van PEUGEOT. U hebt alle vrijheid.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Als aanvulling op de exclusieve dienstverlening van 
het PEUGEOT-netwerk biedt PEUGEOT Assurance u een
allrisk-autoverzekering waarmee u met een veilig gevoel
op weg kunt en die een optimale beschikbaarheid en
servicekwaliteit biedt. Bij PEUGEOT Assurance bent 
u ervan verzekerd dat uw auto bij uw eigen PEUGEOT-
dealer of een andere erkend reparateur van het 
PEUGEOT-netwerk kan worden gerepareerd met origi-
nele onderdelen, waarbij aan alle eisen voor het behoud
van de fabrieksgarantie wordt voldaan. Maak een 
afspraak met uw PEUGEOT-dealer voor een gratis 
persoonlijke offerte of bel: 024-366 56 93 (op werkdagen
van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 15 uur).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Onvoorziene omstandigheden onderweg kunnen met
één telefoontje worden opgelost(2) (in alle landen van de
Europese Unie en in 12 andere landen of gebiedsdelen).
PEUGEOT Assistance staat 24 uur per dag en 365 dagen
per jaar voor u paraat. PEUGEOT Assistance helpt u bij

onvoorziene omstandigheden. In het geval van pech of
een ongeval kunt u, tot uw auto 8 jaar oud is, 24 uur per
dag en 7 dagen per week gebruikmaken van de diensten
van PEUGEOT Assistance, bel 0800 - 023 17 33(5).

ORIGINELE ONDERDELEN VAN PEUGEOT
De originele onderdelen voldoen aan hetzelfde door het
merk PEUGEOT gestelde eisenpakket als de op de
nieuwe auto gemonteerde onderdelen. Alle originele
onderdelen van PEUGEOT worden aan zware tests 
onderworpen en vanzelfsprekend garanderen ze dat 
de kwaliteit , veiligheid en betrouwbaarheid van uw 
PEUGEOT intact blijven. Het PEUGEOT-netwerk geeft 
1 jaar commerciële garantie op deze onderdelen.

PEUGEOT-SERVICE
Uw auto laten onderhouden bij het PEUGEOT-netwerk
heeft vele voordelen. U kunt er zeker van zijn dat 
de werkzaamheden vakkundig door professionals 
worden uitgevoerd, waarbij gebruikgemaakt wordt van
onderdelen die geschikt zijn voor uw PEUGEOT. Onze
technici, Technisch Specialisten en schadeherstellers
krijgen geregeld trainingen in de nieuwste technologieën
en kennen het PEUGEOT-gamma door en door. Er wordt
gebruikgemaakt van speciale apparatuur en speciaal
gereedschap dat door de fabrikant voor uw auto is
goedgekeurd. U profiteert van de commerciële garantie
van PEUGEOT, één jaar op zowel onderdelen als 
arbeidsloon in het gehele PEUGEOT-netwerk. 
We beschikken voor elke auto over onderdelen die 
voldoen aan de eisen van de fabrikant. De door 
PEUGEOT opgestelde reparatieprocedures en -normen
worden strikt nageleefd. De gebruikte lakken en 
producten voldoen aan de eisen van de fabrikant en de
garantie tegen doorroesten van binnenuit komt niet te
vervallen.

PEUGEOT PROFESSIONAL
Een nieuwe service voor uw wagenpark. Hoe de 
samenstelling van uw wagenpark ook is, wij bieden u:
een ruime keuze uit auto’s, financieringsvormen, 
onderhoud, beheer... Neem voor meer informatie
contact op met uw PEUGEOT-dealer.

PEUGEOT EN  U .

Als u voor een PEUGEOT kiest, weet u dat er een uitgebreid netwerk van dealers voor u klaarstaat. Hun ontvangst, professionaliteit, moderne uitrusting en kwaliteit 
van de dienstverlening staan borg voor tevreden klanten. U kunt er zeker van zijn dat de PEUGEOT-dealer een specialist is die naar u luistert, uw wensen begrijpt 
en daarop vakkundig reageert. Is dat niet de beste basis voor een langdurige vertrouwensrelatie?

PEUGEOT BOUTIQUE
Een uitgebreid aanbod aan accessoires en originele
PEUGEOT-uitrusting die specifiek voor uw auto zijn 
ontwikkeld. Maar ook een selectie van speciale 
PEUGEOT-geschenken voor uzelf of om cadeau te doen,
op http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT INTERNET
Ontdek de wereld van PEUGEOT op internet. 
Ga naar: http://www.peugeot.nl

KLANTTEVREDENHEID
Nadat er in onze werkplaats werkzaamheden aan uw
auto zijn uitgevoerd, kunt u binnen enkele dagen gebeld
worden door het onderzoeksbureau IPSOS. Aan de hand
van uw antwoorden op de vragen kan PEUGEOT de
kwaliteit van zijn dienstverlening nog verder verbeteren.

VOOR HET MILIEU
Het PEUGEOT-netwerk zet zich dagelijks in voor een
beter milieu door: 
- Afval op basis van grondstoffen en risico's gescheiden

in te zamelen zodat het kan worden verwerkt door 
gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven.

- Het ophalen en verwerken van het afval toe te 
vertrouwen aan door de overheid(6) erkende 
afvalbedrijven voor een optimale recycling en 
verwerking van het afval.

- Rekening te houden met de risico's van het gebruik van
chemische producten door strenge veiligheidsregels
na te leven of deze producten te vervangen door 
milieuvriendelijke producten.

- U milieuvriendelijke producten aan te bieden 
zoals de PEUGEOT-ruildelen(7) of het assortiment 
Technature-onderhoudsproducten(8).

(1) Vraag uw PEUGEOT-dealer om meer informatie over
de voorwaarden van deze contracten, garanties en
diensten.
(2) Garantie: 2 jaar, zonder kilometerlimiet
(3) De presentatie van de dekkingen van de PEUGEOT 
Assurance-producten en de verwerking van de 
contracten worden uitgevoerd door AssurOne Group,
verzekeringsagent, naamloze vennootschap met een
eigen vermogen van 2.048.197 euro - RCS Paris 478
478 193 386 – Hoofdkantoor: 4, rue Lamennais 75008
Parijs, Frankrijk – Inschrijvingsnummer bij het Franse 
register van verzekeringstussenpersonen (ORIAS): 
07 003778 (www.orias.fr).) De garanties zijn ondergebracht
bij Avanssur, een naamloze vennootschap volgens Frans
verzekeringsrecht, met een eigen vermogen van
99.429.429,54 euro, geregistreerd in het Registre 
du Commerce et des Sociétés van Nanterre onder 
het nummer 378 393 946 RCS – Hoofdkantoor: 49, rue
Carnot, CS 50025, 92158 Suresnes Cedex, Frankrijk .
PEUGEOT Assurance is een gedeponeerd handelsmerk
van Automobiles PEUGEOT SA, geëxploiteerd door
CREDIPAR, naamloze vennootschap met een kapitaal
van 138.517.008 euro, geregistreerd in het Registre 
du Commerce et des Sociétés van Nanterre onder 
het nummer 317 425 981 RCS – Hoofdkantoor: 9, rue
Henri Barbusse 92230 Gennevilliers, Frankrijk – 
Inschrijvingsnummer bij het Franse register van 
verzekeringstussenpersonen (ORIAS): 07 004921
(www.orias.fr)). AssurOne Group, Avanssur en Credipar
vallen onder het toezicht van ACPR (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution), 61, rue Taitbout 75436 
Parijs Cedex 09, Frankrijk.
(4) Vanaf de eerste toelatingsdatum van uw PEUGEOT 
tot de einddatum van de commerciële fabrieksgarantie.
(5) Bij een pechgeval waarbij de auto niet meer gebruikt
kan worden (uitgezonderd een probleem met de 
brandstof of een lekke band) en bij een ongeval (waarna
de auto niet meer gebruikt kan worden) in Nederland.
Geldt niet voor ambulances, lesauto’s, taxi’s, 
leaseauto’s en huurauto’s alsmede de bestuurders 
en inzittenden daarvan en auto’s bestemd voor betaald
personenvervoer.
(6) Overeenkomstig artikel L.541-2 van de Franse milieuwet
(7) Ruildelen zijn onderdelen die zijn gereviseerd volgens
een extreem streng revisieproces. De onderdelen zijn 
afkomstig van auto’s van het merk PEUGEOT die in 
het netwerk zijn gerepareerd.
(8) Technature is een compleet assortiment van 
milieuvriendelijke reinigings- en onderhoudsproducten
voor uw auto. De Technature-producten bestaan voor
80% tot 100% uit natuurlijke grondstoffen.  Deze 
producten voldoen aan de strenge Europese norm
648/2004/CE met betrekking tot de biologische 
afbreekbaarheid van schoonmaakmiddelen.


