
www.peugeot.nl

Création : BD Network – Réalisation / Edition : Gutenberg Networks – Automobiles
Peugeot RC Paris B 552 144 503 – Imprimé en U.E. – Ref : 1F1605 – Mars 2016

NIEUWE PEUGEOT 2008

22348.qxp_Layout 1  18/05/2016  11:24  Page 48



PEUGEOT biedt u rijplezier van het hoogste niveau, geraffineerd design
en compromisloze kwaliteit, kenmerken die bijdragen aan de emotie die
elke PEUGEOT oproept.

De nieuwe onderscheidende compacte SUV* van PEUGEOT, de 2008,
beschikt over al deze kenmerken. Laat u verleiden door zijn stoere SUV-
design en robuuste en geraffineerde karakter.

*Sport Utility Vehicle.

DE PEUGEOT 2008
IS EEN 
COMPACTE SUV
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De PEUGEOT 2008 is een onderscheidende compacte SUV. De robuuste voorzijde geeft de
auto een krachtige uitstraling.

Hij combineert alle designkenmerken van een SUV met een sterke en solide uitstraling. De
spatschermverbreders*, de verticale grille en de beschermplaten* beschermen de
carrosserie terwijl de golvende vorm van het dak, de dakrails, de sierlijsten van de
achterportieren en de dakspoiler de auto een geraffineerd accent geven.

* Standaard vanaf het niveau Allure.

EEN
AANTREKKELIJKE
SUV
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De dynamische uitstraling van de nieuwe
PEUGEOT 2008 wordt versterkt door de
elegante lichtsignatuur. De naadloos in de
carrosserie geïntegreerde koplampen geven de
auto een katachtige blik. Op Allure bestaan de
reflectoren uit verchroomde en zwarte
elementen.

De achterlichten, die zo kenmerkend zijn
voor een PEUGEOT, zijn voorzien van drie
nieuwe “klauwen” met een warme kleur
die een sterk 3D-effect geven. Deze
fascinerende “klauwen” bevinden zich
deels op de achterklep die toegang biedt
tot een ruime en praktische bagageruimte.

EEN VERLEIDELIJKE
SUV
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De nieuwe kleur Rouge Ultimate, bekend van de 308 GTi, versterkt het krachtige en
karaktervolle uiterlijk van de nieuwe PEUGEOT 2008.
Het stoere karakter van deze alleskunner gaat samen met verfijning, zoals blijkt uit het
ontwerp van het bovenste deel van de carrosserie: de ruitsierlijsten, de dakrails, de sierlijsten
van de achterportieren en de dakspoiler. Ze contrasteren met het onderste deel van de
carrosserie en geven de auto met zijn verhoogde wielophanging een nog chiquere uitstraling.

EEN
KARAKTERVOLLE
SUV  
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DE PEUGEOT i-Cockpit® biedt een
unieke rijervaring. Deze strakke cockpit
voorkomt dat u onnodig wordt afgeleid
en maakt van autorijden weer een
plezier doordat u optimaal kunt
profiteren van de kwaliteiten van de
auto. Het compacte stuurwiel zorgt
ervoor dat u uw armen dichter bij elkaar
kunt houden en uw handen lager kunt
positioneren: zo kunt u gemakkelijker en
meer ontspannen sturen.

U kunt de belangrijkste rijinformatie
op het met blauwe ledverlichting
omgeven instrumentenpaneel aflezen
zonder uw blik van de weg te wenden,
wat het rijden nog veiliger en
comfortabeler maakt. Het 7 inch
touchscreen*, waarmee u de
belangrijkste functies van de auto
kunt bedienen, vervolmaakt deze
rijervaring.

DE SUV DIE
UNIEKE SENSATIES
BIEDT 

* Standaard vanaf het niveau Active.
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ELKE DAG  
OP AVONTUUR
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ONTDEK 
NIEUWE 
VERGEZICHTEN

De nieuwe PEUGEOT 2008 is een SUV die u uitnodigt om er op uit te
gaan. Waar u ook rijdt, u kunt er altijd op rekenen dat hij de elementen
bedwingt.

Dankzij de PEUGEOT i-Cockpit®, de hightech uitrusting en de uitstekende
wegligging zorgt hij voor unieke sensaties. Intuïtief, wendbaar, veilig...
rijden met de nieuwe PEUGEOT 2008 is simpelweg verslavend.
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Het voor een SUV in dit segment unieke interieur
overtuigt met zijn fraaie afwerking, indrukwekkende
bouwkwaliteit, hightech verlichting en prettig
aanvoelende materialen. 

Comfortabel gezeten in uw stoel maakt u kennis met de
dankzij het grote glasoppervlak opmerkelijk lichte
PEUGEOT i-Cockpit®. Het instrumentenpaneel heeft een
blauwe LED-omranding*. Daarnaast kunt u kiezen uit een
glazen panoramadak met blauwe LED-omranding of een
hemelbekleding voorzien van een indirect verlicht LED-
patroon*. 

*Standaard vanaf de Allure.

GERAFFINEERD 
EN HIGHTECH
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5-versnellingsbak / EAT6

205 Nm vanaf 1750 t/min

1750 - 5500 t/min

200 bar

240.000 t/min

4,4/4,8

103/110

PureTech-driecilinder benzinemotor
Modulair, compact, schoon en krachtig: deze motor is een
toonbeeld van efficiency en hoogwaardige technologie. Het
rijplezier dat deze motor vanaf de laagste toerentallen biedt,
behoort tot de top in dit segment. Bovendien wordt hij
gekenmerkt door een uitstekende verhouding tussen koppel
bij lage toerentallen en vermogen. Bij een gelijkblijvend
prestatieniveau en rijcomfort zorgt deze innovatieve
technologie ervoor dat het brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot met tot wel 25% worden verminderd.

In combinatie met de nieuwe automatische transmissie EAT6
heeft de turboversie 1.2 PureTech 110 EAT6 een CO2-uitstoot
van slechts 110 g/km (volgens EU-homologatie), waarmee
deze uitvoering de nieuwe maatstaf in dit segment vormt
voor benzineauto’s met een automatische transmissie.

De BlueHDi-technologie
De 1.6 liter BlueHDi-dieselmotor combineert op unieke wijze de
technologie van de selectieve katalytische reductie (SCR) en het
roetfilter met additief (FAP). Deze motor, die leverbaar is met een
vermogen van 120 pk, biedt veel rijplezier. Hij weet hoge prestaties te
combineren met een bijzonder laag brandstofverbruik en een geringe
uitstoot van schadelijke stoffen.

1.2 PureTech 110

VERSNELLINGSBAKKEN

MAX. KOPPEL

BESCHIKBAARHEID VAN HET KOPPEL

DIRECTE INJECTIE ONDER HOGE DRUK

NIEUWE GENERATIE TURBO MET 
HOOG RENDEMENT

GECOMBINEERD BRANDSTOFVERBRUIK  (l/100 km) (1)

GECOMBINEERDE CO2-UITSTOOT  (en g/km)

6-versnellingsbak

300 Nm vanaf 1750 t/min

1750 -3500 t/min

3,7

96

1.6 BlueHDi 120

VERSNELLINGSBAK

MAX. KOPPEL

BESCHIKBAARHEID VAN HET KOPPEL

GECOMBINEERD BRANDSTOFVERBRUIK  (l/100 km) (1)

GECOMBINEERDE CO2-UITSTOOT (g/km))

EAT6: automatische transmissie met zes versnellingen (Efficient Automatic Transmission 6).
Dankzij de Quickshift-technologie schakelt deze transmissie sneller en zijn de souplesse en het
gebruikscomfort van hoog niveau.

(1) Volgens richtlijn 99/100/CE – EU-homologatie.

MOTOREN
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GRIP
CONTROL®

De veelzijdige en flexibele Grip Control® verbetert de tractie door de
aandrijving van de voorwielen aan de ondergrond aan te passen met
behulp van de regeling van het ESP. Dit systeem wordt geleverd op
motoren van minimaal 100 pk, voorzien van een handgeschakelde
versnellingsbak of een automatische transmissie, en in combinatie 
met 16 of 17 inch-velgen.

Met de centraal geplaatste draaiknop kunnen de vijf standen van de 
Grip Control® worden geselecteerd:

•Standaard:
•  Voor normale rijomstandigheden.
• Het spinnen van de wielen wordt slechts beperkt toegestaan.

•Sneeuw:
•  Het spinnen van beide voorwielen wordt onafhankelijk van elkaar
afgestemd op de mate van grip van elk wiel.

•  Vanaf 50 km/h wordt automatisch overgeschakeld op de stand Standaard.

•Offroad:
•   Geschikt voor onverharde wegen en glad terrein.
•   Zorgt ervoor dat de auto kan wegrijden door zo veel mogelijk koppel
over te brengen op het wiel met de meeste grip.

•   De werking is vergelijkbaar met een differentieel met beperkte slip.
•   Vanaf 80 km/h wordt automatisch overgeschakeld op de stand
Standaard.

•Zand:
•   Geschikt voor mul terrein
•   Het spinnen van beide voorwielen wordt toegelaten om ervoor te
zorgen dat de auto niet vast komt te zitten.

•   Vanaf 120 km/h wordt automatisch overgeschakeld op de stand
Standaard.

•ESP Off : 
•   Het ESP en de Grip Control® worden volledig uitgeschakeld.  
•   De bestuurder bepaalt zelf hoeveel vermogen op de wielen wordt
overgebracht. Deze stand werkt tot een snelheid van 50 km/h.
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EEN HIGHTECH 
SUV
Onderstel
De 2008 is een aerodynamische compacte SUV met een uitstekend
rijgedrag dankzij het lage gewicht (vanaf slechts 1045 kg) en de
specifieke afstemming van het onderstel.  De schroefveren,
schokdempers, stabilisatorstangen en voor- en achtertrein zijn
specifiek zodat elke 2008, ongeacht de motoruitvoering, geweldig
rijdt.

De carrosserie helt nauwelijks over en de strategie van de
stuurbekrachtiging is aangepast aan het type onderstel, zodat het
compacte stuurwiel altijd een nauwkeurig stuurgevoel geeft.

Automatische transmissie EAT6
De 2008 met de 1.2 PureTech 110pk-motor kan worden gekoppeld aan de 6-traps automatische transmissie EAT6 met
koppelomvormer. Deze transmissie staat borg voor een laag brandstofverbruik en levert nog intensere rijsensaties.
Hij is voorzien van de Quickshift-technologie voor:
• snel en soepel schakelen
• het inschakelen van meerdere versnellingen achter elkaar.

Daarnaast is het rendement (energie-efficiency) van deze transmissie bijna gelijk aan dat van een
handgeschakelde versnellingsbak dankzij:
• minder interne wrijving
• het zo vaak mogelijk gebruiken van de lock-up van de koppelomvormer om slip te voorkomen.

Zo wordt het verschil in CO2-uitstoot ten opzichte van een handgeschakelde versnellingsbak verminderd tot 7 g/km (bij identieke
banden), zodat deze uitvoering zowel qua rijplezier als qua brandstofverbruik bijzonder aantrekkelijk is.
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De nieuwe PEUGEOT 2008 is voorzien van nieuwe
voorzieningen die uw veiligheid nog verder verbeteren: 

Active City Brake*
Active City Brake (automatisch remmen bij een dreigende
aanrijding in de stad) is een nieuw systeem dat tot een
snelheid van 30 km/h een aanrijding voorkomt of de gevolgen
ervan beperkt als de bestuurder niet reageert.
Een aan de bovenzijde van de voorruit aangebrachte
lasersensor met kort bereik (lidar-technologie) detecteert
obstakels zoals een voertuig dat in dezelfde richting rijdt (op
dezelfde rijstrook) of stilstaat. Het systeem kan met volle
kracht remmen (deceleratie van wel 10 m/s) om een aanrijding
te voorkomen of de ernst ervan te beperken door de snelheid
van de aanrijding te verlagen. Tot een snelheid van 15 km/h
kan het systeem de auto volledig tot stilstand brengen om de
aanrijding met de voorligger te voorkomen.

* Optioneel vanaf het niveau Allure.

Airbags
Bij een aanrijding worden de inzittenden door 6 airbags
(standaard) beschermd: 2 frontairbags, 2 zij-airbags vóór en 2
window-airbags voor en achter.

ESP
Elke 2008 is standaard uitgerust met ESP (elektronisch
stabiliteitsprogramma). Dit systeem bestaat uit ASR
(antispinregeling), CDS (dynamische stabiliteitscontrole), AFU
(noodremassistentie), ABS (antiblokkeersysteem) en ERV
(elektronische remkrachtverdeling).

Statische bochtverlichting*
Bij ingeschakeld dimlicht of grootlicht verlicht de lichtbundel
van de mistlamp de binnenzijde van de bocht wanneer de
richtingaanwijzer wordt ingeschakeld of de stuurwielhoek een
bepaalde waarde overschrijdt en de snelheid lager is dan 40
km/h (stadsverkeer, bochtige wegen, kruispunten,
parkeermanoeuvres enz.).

* Standaard vanaf het niveau Allure.

Actieve parkeerhulp en achteruitrijcamera*
De achteruitrijcamera wordt automatisch ingeschakeld bij het
inschakelen van de achteruitversnelling. De beelden van de
camera worden weergegeven op het touchscreen zodat u
obstakels achter de auto kunt waarnemen die u anders niet
zou kunnen zien. Het systeem kan worden gekoppeld aan de
optie Actieve parkeerhulp, een systeem dat een parkeerruimte
detecteert en de auto automatisch in- en uitparkeert (bij
fileparkeren). Het systeem stuurt de stuurinrichting aan en
informeert de bestuurder via meldingen en geluidssignalen.
De bestuurder moet alleen gas geven, remmen, de
versnellingsbak en, in geval van een handgeschakelde
versnellingsbak, de koppeling bedienen.

* Optioneel vanaf het niveau Allure.

PEUGEOT Connect SOS & Assistance
PEUGEOT zorgt ervoor dat de noodoproep- en
pechhulpoproepfunctie voor iedereen in Europa bereikbaar
worden. Wanneer elke minuut voor u telt, kunt u erop
vertrouwen dat PEUGEOT Connect SOS bliksemsnel reageert.

Automatische noodoproep: als de airbags of de
pyrotechnische gordelspanners geactiveerd worden, wordt er
vanuit de auto automatisch een noodoproep verstuurd.
PEUGEOT Connect SOS lokaliseert dan de auto, neemt
telefonisch contact op met de inzittenden en roept de
benodigde hulpdiensten op. De gesprekken vinden plaats in de
taal van de eigenaar van de auto.

Handmatige noodoproep: in een noodsituatie (onwel worden,
geweld) kunt u snel een beroep doen op PEUGEOT Connect
SOS. Even (3 seconden) indrukken van de SOS-knop bij de
plafonnier is voldoende.

Assistance-pechhulpoproep met lokalisatie: als de auto is
stilgevallen, is het 3 seconden ingedrukt houden van de toets
met de leeuw van PEUGEOT, bij de plafonnier, voldoende om
de oproep te versturen. Een gesproken bericht geeft aan dat
de oproep naar PEUGEOT Assistance is verstuurd.

RIJHULPSYSTEMEN
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De nieuwe PEUGEOT 2008 is voorzien van nieuwe
voorzieningen die uw veiligheid nog verder verbeteren: 
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CONNECTIVITEIT
Met de nieuwe PEUGEOT 2008 beschikt u over apps, tools en
online services die u eenvoudig kunt bedienen via het 7 inch
touchscreen.

Mirror Screen*
De functie Mirror Screen biedt u de mogelijkheid om de apps
van uw met MirrorLink®(1) of Apple CarPlayTM(2) compatibele
smartphone te gebruiken via het 7 inch touchscreen van de
auto. Voor een optimale weergave en een veilig gebruik van de
apps in de auto worden de compatibele apps weergegeven
met een speciaal voor gebruik tijdens het rijden ontwikkelde
interface.

De app  « LINK  MY PEUGEOT »**
Met deze gratis app  bent u verbonden met uw auto:
• U hebt toegang tot de rij-informatie: overzicht,
brandstofverbruik en kosten van de ritten.
• U kunt uw geparkeerde auto lokaliseren.
• U kunt na het parkeren van uw auto uw bestemming te voet
bereiken dankzij de navigatie-aanwijzingen van uw
smartphone.
• U wordt gewaarschuwd wanneer onderhoud nodig is.

*  Alleen gecertificeerde MirrorLink®- of Apple CarPlayTM-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 smart-
phone, moet een gelijkwaardige betaalde MirrorLink®- of Apple CarPlayTM-app worden gedownload. De Mirror Screen-functie werkt met de technologie Mirror-
Link® in combinatie met telefoons met Android-besturingssysteem en compatibiliteit met MirrorLink®, en met de technologie Apple CarPlayTM in combinatie met
telefoons 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/
**Beschikbaar vanaf het niveau Active.

(1) MirrorLink® is een evolutief communicatieprotocol dat door het Car Connectivity Consortium is ontwikkeld. Dit consortium bestaat uit de belangrijkste 
 autofabrikanten, fabrikanten van smartphones en ontwikkelaars van apps.
(2) Apple CarPlayTM is een communicatieprotocol van Apple.
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EEN VEELZIJDIGE
SUV
De Grip Control®*, een systeem dat de aandrijving van de
voorwielen aan de ondergrond aanpast, zorgt ervoor dat de
2008 ook op onverharde wegen uit de voeten kan. In combinatie
met Mud & Snow-winterbanden* vergroot de Grip Control®, die
met een draaiknop op de middenconsole kan worden bediend,
de gebruiksmogelijkheden van de 2008 sterk.

Bij dit veelzijdige en flexibele systeem houdt u altijd de regie. U
kunt namelijk met de stand Standaard vertrouwen op de
intelligentie van het systeem of zelf, afhankelijk van de
omstandigheden, met de draaiknop een van de vier andere
standen selecteren: Sneeuw, Offroad, Zand, ESP Off (ESP
uitgeschakeld).

*Standaard vanaf het niveau Allure.
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DYNAMISCH 
EN ELEGANT
De 2008, een compacte SUV met een aerodynamisch silhouet en een
laag gewicht, heeft uitstekende rijeigenschappen. In de stad maken de
Actieve parkeerhulp, de achteruitrijcamera en de parkeersensoren
achter u het leven extra gemakkelijk. 

De 2008 is bovendien bijzonder elegant: de fraaie welvingen en strakke
lijnen van de carrosserie komen met de nieuwe kleuren, waaronder
Rouge Ultimate en Emerald Crystal, extra fraai tot hun recht. U hebt de
keuze uit negen kleuren.
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De GT-line, een uitvoering waarin verschillende modellen
van PEUGEOT leverbaar zijn, heeft een sportief en chic
karakter. Deze uitvoering is boven de Access, Active en Allure
gepositioneerd.

De exclusieve lichtmetalen 17 inch-velgen Eridan Noir
Brilliant, is zilver gepolijst en glanzend zwart afgewerkt. Ze
versterken de sportieve uitstraling van de 2008 GT-line.
Delen die bij andere uitvoeringen zijn verchroomd, zijn bij de
GT-line in het zwart uitgevoerd. De grille is voorzien van een
Black Chrome blokpatroon en in rood uitgevoerde letters
PEUGEOT, terwijl een verchroomd uitlaatsierstuk is
geïntegreerd in de beschermplaat achter. Als finishing touch
zijn op de voorschermen en de achterklep GT-linelogo’s
aangebracht.

GT LINE
EEN SPORTIEVE
INBORST
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GT LINE
OP EN TOP SPORTIEF

De roestvast stalen dorpelbeschermers
met de letters PEUGEOT, de
aluminium pedalen en de matten met
rode biezen geven ook het interieur
een sportieve ambiance. De rand van
het head-up instrumentenpaneel is
voorzien van rode led-verlichting die
fraai aansluit op het thema Redline
van het touchscreen. 

De stoelen en de achterbank, de
armsteunen in de portieren, de hoes en
de knop van de versnellingspook, de
greep van de handremhendel en het
met fraai leder(1) beklede, compacte
stuurwiel zijn voorzien van rode
sierstiksels.

(1) Bepaalde delen zijn uitgevoerd in kunstleder.
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PEUGEOT
EN HET MILIEU
PEUGEOT heeft een uitgebreid gamma modellen met een lage
CO2-uitstoot: meer dan de helft van de wereldwijde verkopen van
het merk betreft auto's met een CO2-uitstoot van minder dan 140 g
per km. Dit is bereikt dankzij beproefde technologieën waarin
PEUGEOT toonaangevend is, zoals de dieselmotor met roetfilter
(geïntroduceerd in 2000) die nu in een uitgebreid gamma modellen
leverbaar is. Er zijn inmiddels meer dan 2,1 miljoen auto's mee
uitgerust.

De meest doeltreffende en zuinige technologie voor het beperken
van de uitstoot van dieselmotoren, met een gecombineerd
brandstofverbruik vanaf 3,5 l/100 km (volgens EU-homologatie).
De nieuwe PEUGEOT 2008 is leverbaar met een efficiënte Euro 6
BlueHDi-dieselmotor met een cilinderinhoud van 1,6 l. De
exclusieve technologie van deze motor combineert het SCR-
systeem (Selective Catalytic Reduction*) met het roetfilter met
additief (FAP). BlueHDi beperkt zo de NOx-uitstoot (stikstofoxide) –
tot wel 90% – en zorgt voor een zo laag mogelijke CO2-uitstoot,
vanaf slechts 96 g/km. 

*Selectieve katalytische reductie.

De PureTech motoren zijn zuinige benzinemotoren met een
gecombineerd brandstofverbruik van minder dan 5 l/100 km
(volgens EU-homologatie).

De nieuwe PEUGEOT 2008 is leverbaar met de Euro 6 PureTech-
driecilindermotoren die borg staan voor uitstekende prestaties en
lage gebruikskosten. Deze motoren hebben een beter rendement
dankzij het lagere gewicht en de kleinere afmetingen. Ten opzichte
van een viercilindermotor met hetzelfde vermogen is de
atmosferische versie 21 kg en de turboversie 12 kg lichter.

Dankzij de verbeterde verbranding en de verminderde inwendige
wrijving leveren deze motoren hoge prestaties. Bovendien zijn ze
ook bijzonder zuinig. Ten opzichte van een viercilindermotor met
hetzelfde vermogen zijn het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot
tot wel 25% lager.
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KLEUREN*

Standaardlakken:

Blanc Banquise Gris Hurricane

Noir Perla Nera

Gris Platinium

Emerald Crystal

Gris Artense

Spirit Grey

Blanc Nacré

Gekleurde-vernislak:
Rouge Ultimate

Metaallakken:

Parelmoerlak:

* De beschikbaarheid van de kleuren is afhankelijk van de uitvoering/bekleding.
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BEKLEDINGEN* * Bekledingen afhankelijk van uitvoering/carrosseriekleur
(1) Bepaalde delen zijn uitgevoerd in hoogwaardig kunstleer.
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VELGEN*

Active:16” wielplaten ‘Silice’ Access en Active 1.2 PureTech ETG5: 
16” wielplaten ‘Aero’

Optie op  Active:16” lichtmetalen
velgen Hydre Gris

Allure:16” lichtmetalen velgen Aquila
Gris Storm

Optie op Allure: 17” lichtmetalen
velgen Eridan Anthra Brilliant

GT-line:17” lichtmetalen velgen
Eridan Noir Brilliant

Optie op GT-line:17” lichtmetalen
velgen Eridan Full Black

* Velgen beschikbaarheid afhankelijk van de uitvoering/motor.
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UW EIGEN STIJL

Allure Rouge Ultimate / Lichtmetalen 
16 inch-velgen AQUILA, gepolijst,
glanzend Gris Storm

Lederen bekleding(1) Claudia Noir Mistral

GT Line Blanc Nacré / Lichtmetalen 
17 inch-velgen ERIDAN 
Noir Brilliant.

Specifieke bekleding GT Line

Allure Emerald Crystal / ichtmetalen
17 inch-velgen ERIDAN, gepolijst,
glanzend Gris Anthra

Bekleding Adamantium

Maak een keuze uit de verschillende kleuren, bekledingen en velgen om uw PEUGEOT 2008 aan uw eigen smaak aan
te passen.
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PEUGEOT EN U
De aanschaf van een Peugeot betekent niet alleen de zekerheid van jarenlang comfortabel rijplezier. Inbegrepen is ook een fijnmazig verkoop- en servicenetwerk dat te allen tijde voor u
klaar staat. Alleen al in Nederland betreft het ruim 150 modern geoutilleerde bedrijven. Stuk voor stuk specialisten die goed naar u luisteren, uw wensen begrijpen en daarop vakkundig en
efficiënt antwoord weten te geven. En is dat niet de beste basis voor een langdurige vertrouwensrelatie ?

PEUGEOT GARANTIE
Uw nieuwe PEUGEOT wordt geleverd met
twee jaar commerciële garantie zonder
kilometerbeperking*. De lakgarantie is voor
bedrijfsauto’s (grijs kenteken) 2 jaar en voor
personenauto’s (geel kenteken) 3 jaar.
Bovendien is er een garantie tegen
doorroesten van binnenuit van 5 jaar op de
bedrijfsauto’s (grijs kenteken) en 12 jaar op
de personenauto’s (geel kenteken).
*geldt niet voor onderdelen die vanwege
normale slijtage vervangen dienen te
worden.

PEUGEOT ASSISTANCE
Op alle nieuwe PEUGEOT personen- en
bedrijfsauto’s, die na 1 maart 2011 voor het
eerst in Nederland geregistreerd zijn, kunt u
tijdens de eerste drie jaar in vrijwel heel
Europa rekenen op gratis hulp van
PEUGEOT Assistance bij pech onderweg, 
7 dagen per week, 24 uur per dag.
Bovendien kunt u onder bepaalde
omstandigheden aanspraak maken op
vervangend vervoer of de kosten van een
overnachting in een hotel.

PEUGEOT ZEKERHEIDSPLAN. JARENLANG
ZORGELOOS RIJDEN.
Met PEUGEOT Zekerheidsplan kiest u voor
een garantieverzekering die de garantie
verlengt tot 3, 4 of 5 jaar. De PEUGEOT
Erkend Reparateur verhelpt gedurende de
looptijd gratis en vakkundig alle elektrische,
hydraulische en mechanische problemen
die onder de dekking vallen. Dankzij een
ruime keuze aan looptijden, maximale
kilometrages en opties betaalt u nooit
teveel. Vraag naar de mogelijkheden voor
meer grip op uw autokosten.

PEUGEOT ONDERHOUDSSYSTEEM
PEUGEOT heeft een helder en voordelig
onderhoudssysteem. Een PEUGEOT
onderhoudsbeurt omvat de juiste
controlepunten en afhankelijk van tijd en/of
kilometrage de benodigde vervangingen. Er
bestaan standaard adviestarieven voor het
PEUGEOT onderhoudssysteem en de
bijkomende vervangingen zodat u vooraf
weet waar u aan toe bent.

PEUGEOT MOBILITEIT SERVICE
Als uw auto voor onderhoud of reparatie
naar de garage moet, houdt PEUGEOT u
graag mobiel. Elk daartoe bevoegd lid van
de PEUGEOT Verkoop- & Serviceorganisatie
in Nederland biedt u daarom een
uitgebreide Mobiliteit Service, die perfect
aansluit op uw wensen.

PEUGEOT LEASE & FINANCE
Onbezorgd op weg. Kilometer na kilometer.
En uw PEUGEOT verkoper staat altijd voor u
klaar. Hij is niet alleen uw vertrouwde
aanspreekpunt, hij regelt voor u ook de
beste financiering en het beste
leasecontract. Want hij zit direct aan de
bron, dus gunstiger kan het niet:
leasevormen op maat, waaronder uiteraard
operational lease en financial lease en snel
te regelen leningen met altijd
concurrerende tarieven.

ORIGINELE ONDERDELEN EN
ACCESSOIRES
PEUGEOT stelt aan onderdelen en
accessoires dezelfde hoge kwaliteitseisen
als aan de door haar geproduceerde auto’s.
Ze worden dan ook zonder uitzondering aan
zware beproevingen onderworpen. Ze zijn
goed voor een vol jaar Peugeotgarantie (niet
bij normale slijtage) op zowel materialen als
arbeidsloon. En ze zijn de garantie dat uw
PEUGEOT een Peugeot blijft.

PAKKETPRIJZEN
Voor uitlaten, remmen, trekhaken en
alarmsystemen en de meeste accessoires
hanteren alle daartoe bevoegde leden van
de PEUGEOT Verkoop- & Serviceorganisatie
concurrerende all-in Pakketadviesprijzen,
dus inclusief materialen, montage en BTW.

PEUGEOT ERKEND SCHADEHERSTEL
PEUGEOT heeft binnen haar Verkoop- &
Serviceorganisatie het PEUGEOT Erkend
Schadeherstel ingevoerd om u de beste
kwaliteit te bieden. U ontvangt na
schadeherstel bij deze leden een officieel
garantiebewijs goed voor 48 maanden
volledige garantie.

PRIVATE LEASE
Met Private Lease van PEUGEOT rijdt u
volkomen zorgeloos in een nieuwe
PEUGEOT. Voor een vast maandbedrag,
waarbij alles is inbegrepen: reparatie &
onderhoud, uw allriskverzekering, de
wegenbelasting én 24-uurs pechhulp. 
U hoeft alleen nog maar te tanken.
Onderhoud en reparatie gebeurt door uw
PEUGEOT-dealer. Wel zo makkelijk en
vertrouwd!  En de inruilprijs voor uw
eventuele huidige auto? Die ontvangt u op
uw bankrekening!
Heeft u interesse in jarenlang zorgeloos
rijplezier zonder investering vooraf en
zonder nare verrassingen achteraf? Bezoek
dan uw PEUGEOT-dealer voor een goed
gesprek over Private Lease. Of kijk op
www.peugeot.nl/privatelease voor een
maatwerk berekening.  U heeft de keuze uit
alle uitvoeringen, kleuren, opties van de
door u gewenste PEUGEOT.

De informatie en illustraties die in deze brochure voorkomen zijn gebaseerd op de technische karakteristieken zoals die waren op het moment van drukken van dit document. De gepresenteerde uitrustin-
gen zijn, afhankelijk van het model, standaard of optioneel en kunnen per land verschillen. Het is mogelijk dat de getoonde uitrusting van sommige versies niet geheel overeenstemt met de werkelijkheid
in een betreffend land. In het kader van het streven van de fabrikant naar een constante verbetering van haar producten, kan PEUGEOT op elk moment de technische specificaties, de uitrusting, de opties
en de kleuren wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze brochure bevat informatie met een algemeen karakter en is in geen enkel opzicht een contractueel document. Voor de meest actuele in-
formatie en eventuele aanvullingen gelieve contact op te nemen met een daartoe bevoegd lid van de PEUGEOT Verkoop- & Serviceorganisatie in Nederland. Onder invloed van het drukprocédé kunnen de
kleuren van de in deze brochure afgebeelde auto’s afwijken van de werkelijkheid. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd – in welke vorm dan ook – zonder toestemming van Automobiles
PEUGEOT en/ of PEUGEOT Nederland N.V.
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