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Al meer dan 200 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, materiaal-

keuze 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 centraal.
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EXALTING SUV.



AANTREKKINGSKRACHT.

De nieuwe PEUGEOT 2008 SUV heeft een stoer voorkomen 

met vloeiende lijnen en een grote bodemvrijheid. 

Het is een imposante auto die beheerste 

kracht tentoonspreidt. 

De flanken met als een diamant geslepen vlakken geven 

hem samen met de strakke lijnen en atletische vormen 

een dynamische uitstraling. 

De expressieve voorzijde, de karakteristieke lichtsignatuur, 

de lichtgewicht lichtmetalen 18 inch-velgen 

met aerodynamische inserts(1), de horizontale 

motorkap, de glanzend zwarte sierlijsten(1) van de zijruiten 

en het Black Diamond-dak(1) zorgen voor 

een extra sportief voorkomen.
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(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.



9(1) Leverbaar afhankelijk van de motor.

EEN OPVALLENDE AUTO.EEN IMPOSANTE  VERSCHIJN ING .

De gespierde achterzijde van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV kenmerkt zich door het glanzend zwarte paneel dat over 

de volle breedte van de auto loopt en de dakspoiler. De twee verchroomde uitlaatsierstukken(1) vormen de finishing touch.

Naast de voor het merk zo kenmerkende led-achterlichten geven de drie dag en nacht verlichte klauwafdrukken de auto 

een hightech accent. Bovendien verbeteren ze de zichtbaarheid van de auto.

De stoere en karakteristieke voorzijde van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV wordt gekenmerkt door de ver naar achteren 

geplaatste voorruit die het gestrekte en atletische profiel benadrukt. De grote verchroomde grille wordt gevolgd door een horizontale motorkap. 

De kenmerkende lichtsignatuur met de drie klauwafdrukken(1) en de full led-koplampen(1) geven de auto een even moderne als katachtige blik.

8
(1) Full Light Emitting Diode: lichtgevende diodes die bijdragen tot een lager energieverbruik terwijl ze een grotere lichtopbrengst hebben. 

Afhankelijk afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar. 



EXALTING E-SUV.
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(1) Inhoud van de bagageruimte boven de vloerplaat.
(2) Alcantara bekleding uitsluitend standaard op e-2008 GT.

EXCLUS IEVE  DETAILS .

Het fraaie silhouet van de nieuwe PEUGEOT e-2008 SUV is identiek aan dat van de uitvoeringen 

met een benzine- of dieselmotor. Ook de ruimte voor passagiers en bagage(1) is gelijk gebleven.

De dichroïsche leeuw met groene en blauwe tinten op de in carrosseriekleur gespoten grille met horizontale strips 

en het « e » -logo op de voorschermen en de achterklep zijn exclusief voor de elektrische uitvoering. 

In het interieur is hij voorzien van een exclusieve alcantara® bekleding in de kleur Gris Gréval(2) met groene en blauwe sierstiksels.

1 3
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ONTDEK EEN N IEUWE VORM VAN E-MOBIL ITE IT. SERV ICES  VOOR ELEKTR ISCH R IJDEN .  

Ervaar de verrassende sensaties van volledig elektrisch rijden, de directe respons van de elektromotor en de ongekende geruisloosheid.

Geniet onbeperkt van het rijden. De veelzijdige nieuwe PEUGEOT e-2008 SUV is even wendbaar in de stad als stabiel en veilig op de snelweg. 

Gun uzelf met deze auto de vrijheid om te gaan waar u wilt, ook in de strengste milieuzones. Hij heeft een actieradius van 320 km volgens 

de WLTP-cyclus(1), zonder dat er tijdens het rijden ook maar een gram CO2 wordt uitgestoten.

Om uw e-mobiliteit te vergemakkelijken hebben wij speciale services ontwikkeld. Zo kunt u via uw smartphone op afstand contact maken met uw

PEUGEOT e-2008 SUV en de laadtoestand van de tractiebatterij en de actieradius bekijken. Via de MyPeugeot App® of het 10 inch HD-touchscreen

kunt u het opladen(1) regelen en inplannen. En voor extra comfort kunt u de voorverwarming/-koeling van het interieur programmeren zodat bij 

het instappen het interieur een aangename temperatuur heeft. Tenslotte kunt u met uw Free2Move Services(2)-app routes plannen en dankzij 

het netwerk van bij Free2Move Services(2) aangesloten laadpunten zorgeloos langere afstanden afleggen.
(1) De auto moet op het lichtnet of een laadpunt zijn aangesloten om het laden op afstand te kunnen activeren. (2) Free2Move Services is een betaalde mobiele app (onder voorbehoud van compatibiliteit) 
waarmee het laden van elektrische auto’s of plug-in hybrideauto’s wordt vergemakkelijkt (vinden van compatibele laadpunten, betalen voor het laden met een badge of via de app, plannen van een route 
waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van laadpunten en de tijd die nodig is voor het laden, enz.). NB: Bepaalde op afstand te bedienen services komen begin 2020 beschikbaar.

(1) Actieradius van de tractiebatterij tot 320 km (WLTP)/400 km (NEDC): geschatte gegevens, uitsluitend ter indicatie en onder voorbehoud van 
homologatie. De actieradius van de tractiebatterij is afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden (weersomstandigheden, rijstijl, enz.)  
Gecombineerde CO2 -uitstoot: 0 g tijdens het rijden.) 



EXTENDED EXPERIENCE .



1 8 19

DE  N IEUWE PEUGEOT i -COCKP IT ®  3D. PERFECT IE  TOT  IN  DE  KLE INSTE  DETAILS .

Ervaar nieuwe sensaties in de nieuwe PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1), met zijn intuïtieve ergonomie, compacte stuurwiel, 10 inch capacitieve 

HD-touchscreen(1)met spraakbediening en te configureren digitale 3D-instrumentenpaneel(1). De nieuwe PEUGEOT 2008 SUV is natuurlijk 

voorzien van allerlei connectieviteitstechnologieën, waaronder een keyless entry and start-systeem(2) dat de auto ontgrendelt als u eropaf 

loopt en vergrendelt als u ervandaan loopt(2), mits u de sleutel op zak hebt.

De bekledingsmaterialen van het interieur van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV zijn geselecteerd op kwaliteit en sportieve elegantie. 

Ze combineren op geraffineerde wijze hoogwaardige materialen met originele kleuren. De stoffen bekleding met sierstiksels, het alcantara®(1)

of het Nappa-leder(2), de zwarte hemelbekleding(1) en het met hoogwaardig leder beklede stuurwiel versterken de premium uitstraling van de auto.

U kunt de sfeerverlichting(1) aan uw eigen smaak aanpassen door een van de acht kleuren te kiezen. 

Kleuren die de strakke lijnen van het interieur benadrukken.
(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, of niet leverbaar.
(2) Afhankelijk van de uitvoering optioneel, of niet leverbaar. 
Raadpleeg voor meer informatie over de lederen bekleding de technische gegevens. Deze zijn verkrijgbaar bij uw dealer of beschikbaar op peugeot.nl.

(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.
(2) Proximity Keyless Entry and Start. Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.



(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar. (2) Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar. (3) Dankzij de TomTom®-services wordt alle voor het rijden nuttige informatie in real time weergegeven (verkeersinformatie
in real time, brandstofprijzen, parkeerplaatsen, weer, lokaal zoeken). Het abonnement op al deze services is de eerste 3 jaar gratis en tegen betaling uit te breiden of te verlengen. (4) Standaard. Dankzij Mirror Screen kunnen de apps van de smartphone
worden weergegeven op het touchscreen van de auto. De Mirror Screen-functie werkt met de technologie Android Auto (in combinatie met smartphones met Android-besturingssysteem), Apple CarPlayTM (in combinatie met smartphones met iOS-
besturingssysteem) en MirrorLink® (in combinatie met smartphones met Android-besturingssysteem die compatibel zijn met MirrorLink®), op voorwaarde dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang bij zijn provider heeft afgesloten.
Alleen gecertificeerde 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-, Apple CarPlayTM- of MirrorLink®-app worden gedownload. Ga voor meer informatie naar www.peugeot.nl.(5) Draadloos laden door middel van magnetische inductie.
Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.(6) Tot 4 USB-aansluitingen van type A en C.

ULTRA CONNECTED SUV.  SNELLER  REAGEREN .

Volg uw route moeiteloos op het capacitieve 10 inch HD-touchscreen(1) of het digitale 3D-instrumentenpaneel(2) . 

Dankzij het Connect 3D-navigatiesysteem(1) met TomTom® Traffic-services(3) wordt u in real time geïnformeerd over 

de verkeerssituatie en  uw aankomsttijd. Doordat u uw favoriete smartphone-apps dankzij Mirror Screen(4) kunt bedienen 

via het touchscreen van de auto, bent u altijd connected. Uw smartphone wordt draadloos opgeladen(5) in het speciaal daarvoor 

bestemde vak in de middenconsole. Ook kunnen de inzittenden zowel voor- als achterin gebruikmaken van USB-aansluitingen(6).

Het digitale 3D-instrumentenpaneel(1) geeft in het gezichtsveld van de bestuurder alle nuttige rijinformatie weer, 

zoals die van de navigatie en de rijhulpsystemen. Deze informatie wordt afhankelijk van het belang ervan op twee te personaliseren 

niveaus weergegeven. De belangrijkste gegevens, zoals de snelheid en veiligheidswaarschuwingen, 

worden in hologramvorm weergegeven zodat u er sneller op wordt geattendeerd. 

20 (1) Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar. 
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* Luidsprekers en subwoofer.

(1) Focal® is een toonaangevende Franse fabrikant van hoogwaardige hifi-systemen. Optioneel tegen meerprijs.

HET  PURE  GELU ID  VAN FOCAL® .EEN  SPECTACULAIR  U ITZ ICHT.

In de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek dankzij de perfecte geluidsweergave 

van het exclusieve premium hifi-systeem van Focal®(1). De 10 luidsprekers, te weten een centrale luidspreker vóór, 4 tweeters*, 4 woofers* 

en een subwoofer, verdelen het geluid op een volle, gedetailleerde en dynamische wijze voor een volledig nieuwe hifi-ervaring in de auto.

.

Het panoramisch schuifdak(1) van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV zorgt voor een aangenaam licht interieur. 

Ook de achterpassagiers profiteren van het grote glasoppervlak van dit dak.

22 (1) Optioneel tegen meerprijs.
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(1) Afhankelijk van de uitvoering en de motor heeft de bagageruimte een inhoud van 434 liter (VDA) die tot wel 1467 liter 

kan worden uitgebreid door de rugleuningen van de achterbank neer te klappen.
(2) Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.

EEN PRAKT ISCHE  EN  RU IME  BAGAGERUIMTE .COMFORT EN  B INNENRUIMTE .

Met zijn lage tildrempel en brede opening is de bagageruimte uitstekend toegankelijk. De in delen neerklapbare achterbank (2/3 - 1/3)  biedt 

u de mogelijkheid de bagageruimte verder te vergroten(1) en naar eigen wens in te delen. De vloerplaat kan in twee standen worden gezet.(2)

De hoge stand maakt het in- en uitladen van voorwerpen extra gemakkelijk. In de lage stand heeft de bagageruimte een grotere inhoud. 

Ervaar het comfort van de sportieve(1) en veel steun biedende stoelen van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV.

Stoelverwarming(2), een massagefunctie(2) en elektrische stoelverstelling(1) behoren bij de voorstoelen tot de mogelijkheden.

Alle passagiers beschikken over een ruime en comfortabele zitplaats en profiteren van de handig over het interieur verdeelde opbergruimtes.

En u zult zeker de kwaliteit van de geluidsisolatie waarderen, die niet onderdoet voor die van een auto uit een hoger segment. 

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

(2) De massagefunctie en de elektrische verstelling zijn alleen beschikbaar voor de bestuurdersstoel. Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.



NEXT GEN SUV * .

* Nieuwe generatie SUV.
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(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.

(2) Systeem dat de auto op de door de bestuurder gekozen positie binnen de rijstrook houdt.
(3) Systeem dat gebruikmaakt van een radar in het midden van de voorbumper en een camera aan de bovenzijde van de voorruit.

ERVAAR DE  VOORDELEN VAN SEMI -AUTONOOM AUTORIJDEN . VERLEG UW GRENZEN .

De nieuwe PEUGEOT 2008 SUV beschikt over de nieuwste technologieën van het merk, waaronder de PEUGEOT Drive Assist Plus(1) 

die semi-autonoom autorijden mogelijk maakt. Met behulp van de functies Lane Positioning Assist(2) en adaptieve cruise control 

met Stop & Go-functie(3) past de PEUGEOT Drive Assist Plus de snelheid van uw auto automatisch aan die van uw voorligger aan, 

zodat constant een veilige afstand wordt bewaard.

Met de Advanced Grip Control(1) kunt u de tractie van uw nieuwe PEUGEOT 2008 SUV aanpassen aan de rij- en weersomstandigheden 

door een van de drie standen(2) te selecteren. De functie Hill Assist Descent Control(3) helpt u de auto onder controle te houden 

bij het afdalen van een steile helling.

28

(1) Afhankelijk van de uitvoering en de motor optioneel.
(2) Zand, modder of sneeuw.

(3) HADC: rijhulpsysteem dat de snelheid op steile hellingen regelt. Onderdeel van optie Advanced Grip Control.



EXCITING CHOICE .



DE VR IJHE ID  OM TE  K IEZEN .  

Doe waar u zin in hebt en gun uzelf de vrijheid om te kiezen.

Dankzij het nieuwe modulaire platform, dat aan alle nieuwe behoeften 

en eisen voldoet, kan de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV niet alleen 

met benzine- of dieselmotoren, maar ook als 

een 100% elektrische auto worden geleverd.

Bij de ontwikkeling van dit nieuwe platform stonden gewichtsbesparing, 

een laag brandstofverbruik en een lage CO2-uitstoot centraal. 

En natuurlijk zorgt dit platform ook voor de wegligging, 

de wendbaarheid, het geluidscomfort en de klimaatbeheersing 

die u van een PEUGEOT mag verwachten.

Het platform is volledig aangepast aan de eisen die een elektrische auto

stelt, waardoor de ruimte voor passagiers en bagage(1)

in de nieuwe PEUGEOT e-2008 SUV op geen enkele wijze onderdoet voor

die van de uitvoeringen met een benzine- of dieselmotor. 

Zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de andere voor een PEUGEOT 

zo kenmerkende kwaliteiten.

. 

(1) Inhoud van de bagageruimte boven de vloerplaat.

33
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EEN RU IME  KEUZE  AAN EFF IC IËNTE  MOTOREN . *

Naast de elektrische uitvoering kunt u kiezen uit een groot aantal krachtige en zuinige Euro 6-motoren(1) die allemaal worden 

geleverd met een Stop & Start-systeem en een roetfilter: BlueHDi-dieselmotoren en PureTech-benzinemotoren, 

waaronder de PureTech 155 pk-motor voor een extra sportief rijkarakter.

(1) Nieuwe Euro 6-emissienorm (Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC) die per 1 september 2019 van kracht is geworden. (*) Voor de actuele CO2-uitstoot en verbruikscijfers, verwijzen we u naar de separate brochure ‘Prijzen & Specificaties Peugeot 2008.

ULT IEME  SOUPLESSE .

De snel en vloeiend schakelende 8-traps automatische transmissie EAT8(1) beschikt over 

schakelflippers aan de stuurkolom en een selectiehendel met elektrische impulsbediening.

Dankzij de Quickshift-technologie(2) schakelt hij ongekend soepel, 

voor een nog comfortabelere rijervaring, met name bij lage snelheden.

(1) Leverbaar afhankelijk van de motor.
(2) Technologie die zorgt voor vloeiender en sneller schakelen.
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DE  UN IEKE  SENSAT IES  VAN ELEKTR ISCH R IJDEN . FLEX IB IL ITE IT  IN  OPLADEN .

Ervaar het unieke rijplezier van elektrisch rijden en geniet van de geruisloze en trillingsvrije werking van de nieuwe PEUGEOT e-2008 SUV. De elektromotor 

van 100 kW (136 pk) zorgt voor een directe respons op het gaspedaal dankzij het onmiddellijk beschikbare koppel van 260 Nm, voor een soepele 

en dynamische rijervaring. De tractiebatterij met een capaciteit van 50 kWh staat garant voor een actieradius van 320 km (WLTP-cyclus)(2) , zonder dat er 

tijdens het rijden ook maar een gram CO2 wordt uitgestoten. Afhankelijk van uw behoeften of wensen kunt u een rijstand selecteren (Normal, Eco of Sport) 

en de Brake-modus(3) activeren. In deze modus hoeft u minder vaak te remmen en wordt de tractiebatterij(1) bij het loslaten van het gaspedaal extra bijgeladen.

U kunt uw auto op verschillende manieren opladen, onder andere via een normaal stopcontact bij u thuis of op uw werk, maar ook via 

een openbare snellader waarmee de tractiebatterij in minder dan 30 minuten(1) voor 80% wordt opgeladen. En met onze laadpas(2)

hebt u toegang tot een netwerk van meer dan 110.000 laadpunten in Europa, zodat u met een gerust hart op reis kunt gaan.

Ook kunt u de starttijd van het laden programmeren via het touchscreen in de auto of via de MyPeugeot App®(3) van uw smartphone.

(1) Via een openbaar snellaadpunt met een vermogen van 100 kW (gelijkstroom) kunt u in 30 minuten de tractiebatterij voor 80% opladen. 
De laadtijd is afhankelijk van het type en vermogen van het laadpunt, de omgevingstemperatuur van het laadpunt en de temperatuur van de tractiebatterij.
(2) Te betalen pas van Free2Move Services.
(3) De auto moet op het lichtnet of een laadpunt zijn aangesloten om het laden op afstand te kunnen activeren.

(1) Gedurende 8 jaar of 160.000 km wordt een minimale laadcapaciteit van 70% van de tractiebatterij gegarandeerd. (2) Actieradius van de tractiebatterij tot 320 km (WLTP)/400 km (NEDC): geschatte
gegevens, uitsluitend ter indicatie en onder voorbehoud van homologatie. De actieradius van de tractiebatterij is afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden (weersomstandigheden, rijstijl, enz.)
- Gecombineerde CO2-uitstoot: 0 g tijdens het rijden. (3) Met de Brake-functie (afremmen op de motor) kunt u het terugwinnen van energie tijdens het remmen versterken. Zo kunt u ervoor kiezen bij het gas
loslaten de tractiebatterij sterker te laten bijladen dan normaal.



ADD YOUR OWN TOUCH.



MAAK HET  UZELF  GEMAKKEL IJK .

Deze praktische en fraaie accessoires zijn ontwikkeld om uw

PEUGEOT 2008 SUV nog comfortabeler en veiliger te maken. 

Bekijk ze bij uw dealer of op 

https://www.peugeot.nl/nieuwe-peugeot-2008-suv-accessoires/

40 (*) Voor complete ontzorging en slimme laadoplossingen voor thuis laden bieden wij onze Easy-pakketten aan.

1 - Wallbox voor montage thuis*
2 - Fietsendrager voor montage op allesdragers
3 - Dwarsgeplaatst hondenrek
4 - Kinderzitjes

1 2

3 4
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2

SPORT IEVE  ELEGANT IE .  

42

De hoogwaardige bekledingsmaterialen(1)

van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV zijn met 

de grootste zorg door ons geselecteerd.

Elke uitvoering biedt u de keuze uit elegante 

ambiances in moderne kleuren.

1. Stof Pneuma 3D (standaard op active)
2. Stof/Kunstleder Traxx (standaard op Allure)
3. Stof/kunstleder Capy (standaard op GT-Line)
4. Alcantara/kunstleder donkergrijs (standaard op GT benzine)
5. Leder Nappa Grijs (optioneel op Allure benzine, GT-Line en GT)
6. Alcantara/kunstleder lichtgrijs(2) (standaard op e-208 GT)

(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
(2) Uitsluitend leverbaar op de GT-uitvoering van de e-2008.
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EEN KLEURRIJKE  
VERSCHIJN ING .

Maak uw keuze uit de beschikbare carrosseriekleuren 

(standaardlak, metaallak of speciale metaallak).   

Drie onderscheidende kleuren accentueren het dynamische 

karakter van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV: Rouge Elixir, 

Bleu Vertigo en Orange Fusion(2).

AERODYNAMISCH .

De velgen(1) van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV 

zijn even robuust als mooi. 

De lichtere en aerodynamische 18 inch-velgen 

helpen het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot 

te verlagen en geven de auto een extra sportief accent.

Lichtmetalen velg 18” EVISSA 
Two-tone diamantée & Noir Onyx 

Optioneel op GT-Line en GT

Lichtmetalen velg 17” SALAMANCA 
Two-tone diamantée & Noir Onyx, glanzend vernis
Standaard op Allure, Blue Lease Allure en GT-Line

Lichtmetalen velg 16” ELBORN
Gris Anthra, glanzend vernis

Optioneel op Active en Blue Lease Active

Wieldop 16” NOLITA
Two-tone Noir Onyx en Gris Eclat

Standaard op Active en Blue Lease Active

Lichtmetalen velg 18” BUND 
Two-tone diamantée & Noir Onyx

Standaard op GT, optioneel op Allure, Blue Lease Allure en GT-Line

Blanc Banquise(1) Gris Artense(1)

Rouge Elixir(1)Orange Fusion(2) Bleu Vertigo(1)

Noir Onyx(1)

Blanc Nacré(1)

Gris Platinium(1)

(1) Optioneel.
(2) Standaard.

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

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 vertrouwe srelatie?

VOOR UW ZEKERHEID(1)

FABRIEKSGARANTIE

Uw nieuwe auto wordt geleverd met een commerciële
garantie van 2 jaar tegen elke fout in de fabricage, 
op onderdelen en arbeidsloon en zonder kilometerbeperk-
ing, een garantie van 12 jaar tegen doorroesten van 
binnenuit en een lakgarantie van 3 jaar.

SERVICECONTRACTEN VAN PEUGEOT

Het Peugeot Zekerheids Plan biedt 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 heeft altijd het voordeel van de kwaliteitsgarantie van
Peugeot.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Als aanvulling op de exclusieve dienstverlening van 
het Peugeot-netwerk biedt Peugeot Assurance u een 
allriskautoverzekering 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 
originele 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 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van
10.00 tot 15.00 uur).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Onvoorziene omstandigheden onderweg kunnen met één
telefoontje(2) worden opgelost (in de Europese Unie en in 
12 andere landen of gebiedsdelen). 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)

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
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.

AFTERSALES-SERVICE VAN PEUGEOT

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 is goedgekeurd. 
U profiteert van de Peugeot-garantie, met 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 -nor-
men worden strikt nageleefd. De gebruikte lakken 
en producten voldoen aan de eisen van de fabrikant en de
anti-corrosiebescherming wordt niet beschadigd.

ALT IJD
TOT  UW D IENST.

VOOR UW PLEZIER
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 OP INTERNET

Ontdek de wereld van Peugeot op internet. Ga naar:
http://www.peugeot.com. U kunt ook rechtstreeks 
de Nederlandse internetsite bezoeken:
http://www.peugeot.nl.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Nadat u uw nieuwe auto afgeleverd heeft gekregen 
of er in onze werkplaats werkzaamheden aan uw auto zijn
uitgevoerd, kunt u binnen enkele dagen een uitnodiging 
krijgen tot het plaatsen van een review en een uitnodiging
tot deelname aan het uitgebreide klanttevredenheidson-
derzoek. Wij verzoeken u een review te plaatsen en/of het
Klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Aan de hand van
uw antwoord(en)  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 fvalbedri-
jven 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 
dePeugeot-ruildelen(7) of het assortiment Technature-on-
derhoudsproducten(8).

(1) Vraag uw Peugeot-dealer om meer informatie over de 
voorwaarden van deze contracten, garanties en diensten
(2) In Nederland belt u 0800 - 023 17 33. In Europa belt u 
+31 (0)20 - 654 55 36 (lokaal tarief)/uitgezonderd op snelwegen
(3) De presentatie van de dekkingen van de Peugeot Assurance-pro-
ducten en de verwerking van de contracten worden uitgevoerd 
door AssurOneGroup, verzekeringsagent, vereenvoudigde 
naamloze vennootschap met een eigen vermogen van €
2.191.761,- RCS Paris 193 – Hoofdkantoor: 4, rue Lamennais
75008 Parijs, Frankrijk – Inschrijvingsnummer bij het Franse 
register van verzekeringstussenpersonen (ORIAS): 07 003 778
(www.orias.fr). Dekkingen ondergebracht bij Avanssur, 
een naamloze vennootschap vallend onder het Franse 
verzekeringsrecht, met een eigen vermogen van € 67.155.752,86,
ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés (de
Franse Kamer van Koophandel) van Nanterre onder het nummer
378 393 946 RCS – Hoofdkantoor: 163- 167, avenue Georges 
Clémenceau 92000 Nanterre, Frankrijk. AssurOneGroup en 
Avanssur vallen onder het toezicht van ACPR (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution), 61, rue Taitbout 75439 Parijs 9, 
Frankrijk. Peugeot Assurance is een gedeponeerd handelsmerk 
van Peugeot.
(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 accu of de brandstof, een lekke
band en storingen die door Peugeot Assistance worden gedekt uit
hoofde van de fabrieksgarantie of een Peugeot-servicecontract) en
bij een ongeval (waarna de auto niet meer gebruikt kan worden) 
in Nederland. De pechhulp wordt alleen geleverd als de laatste 
onderhoudsbeurt is uitgevoerd in het Peugeotnetwerk. 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. De informatie en illustraties die in deze
brochure voorkomen, zijn gebaseerd op de technische gegevens
zoals bekend op het moment van drukken van dit document. 
De gepresenteerde uitrustingselementen zijn afhankelijk van de 
uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar. Peugeot kan in 
het kader van permanente productverbetering op elk gewenst 
moment de technische gegevens, de uitrusting, de opties en 
de kleuren wijzigen. De huidige stand van de techniek maakt het niet
mogelijk de kleuren waarheidsgetrouw in deze brochure weer te
geven. Neem voor nadere uitleg of meer informatie contact op 
met uw Peugeot-dealer. Niets uit deze brochure mag zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van Automobiles Peugeot worden 
gereproduceerd.


