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Terugkeer van
EEN LEGENDE

De nieuwe PEUGEOT 208 GTi laat geen misverstand bestaan over
zijn ambities en sterke karakter. Hij overtuigt direct door zijn

sportieve en strakke design, zijn exclusieve i-Cockpit en hoge
prestatieniveau.

Aan elk detail is aandacht besteed: de vergrote spoorbreedte, de
rode remklauwen, de sierlijsten met GTi-logo op de achterstijlen,

de achterspoiler en het dubbele trapeziumvormige verchroomde
uitlaatsierstuk zullen sportieve rijders doen watertanden.

Met zijn nieuwe textuurlak, zijn nieuwe motor met 208 pk, de
exclusieve versie ‘GTi by PEUGEOT Sport’ en zijn nieuwe hightech

uitrusting laat de nieuwe PEUGEOT 208 GTi de legende en de
passie van de GTi voortleven.
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SPOrT IeF  en
VERFIJND

De voorzijde van de nieuwe PEUGEOT 208 is al even
aantrekkelijk als indrukwekkend: de nieuwe bumper is nog

scherper, geraffineerder en gespierder vormgegeven. De
bredere grille heeft een dikkere rand en is nu volledig

geïntegreerd in de bumper.

De onderscheidende en chique nieuwe textuurlak in de kleur
Ice Silver voelt verrassend aan en geeft de carrosserie een mat

uiterlijk met satijneffect. Deze lak accentueert het design van
de auto en versterkt het sportieve karakter van de nieuwe

PEUGEOT 208 GTi.

Met de vergrote spoorbreedte en de rode remklauwen zetten
de lichtmetalen 17 inch-velgen de toon. De GTi-spirit wordt

onderstreept door rode accenten: een rood gelakte sierstrip
in de grille met een verchroomd dambordpatroon en

PEUGEOT in rode letters op de grille en achterklep.
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SenSaT IeS
VERZEKERD

Neem plaats op de met leder beklede stoelen met GTi-logo en pak het, eveneens van een GTi-logo
voorziene, met leder beklede stuurwiel vast. U vindt snel de juiste rijpositie en uw hand vindt instinctief

de gematteerd verchroomde pookknop met rode accenten.

Elk detail ademt GTi: rode sierstiksels op de stoelen, de armsteunen van de portieren, de pookhoes
en de met leder beklede handremgreep, veiligheidsgordels met een rode bies, glanzend zwarte

deurgrepen met een rode bies, instaplijsten met logo en aluminium sportpedalen.

De recht voor u geplaatste tellers van het instrumentenpaneel hebben een rode LED-rand en hebben
een achtergrond in een mat en glanzend dambordpatroon en wit verlichte wijzernaalden.
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een InTu ïT Ieve
InTenSe

RIJBELEVING
Stap in en ervaar de unieke sensaties en het bedieningsgemak van

de PEUGEOT i-Cockpit. U bent direct één met uw auto. De nieuwe
PEUGEOT 208 GTi is ontworpen met de bestuurder als

uitgangspunt: dankzij het head-up instrumentenpaneel en het
compacte stuurwiel kunt u zonder uw blik van de weg te wenden

genieten van het dynamische, scherpe en veilige rijkarakter van de
auto.

Het ideaal geplaatste, standaard 7 inch touchscreen is uitgevoerd
in het sportieve thema Redline, waarin de kleuren rood en zwart

domineren. Via dit scherm kunt u het navigatiesysteem en diverse
andere functies bedienen. Bij dit scherm beschikt u over Jack- en

USB-aansluitingen die u de mogelijkheid geven om naar uw
favoriete muziek te luisteren of uw apparatuur op te laden, en een

Bluetooth-verbinding om veilig te bellen en muziek te streamen.
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COMeBaCk van
EEN LEGENDE

PEUGEOT laat de legendarische GTi herleven in een nog radicalere,
door PEUGEOT Sport ontwikkelde versie. Met zijn verlaagde vering en

vergrote spoorbreedte zal de nieuwe 208 GTi by PEUGEOT Sport de
liefhebbers van sportieve rijsensaties moeiteloos weten te overtuigen.

In de speciale lak ‘Coupe franche’, met zijn voorzijde in matzwarte
textuurlak en glanzend rode achterzijde, en de scherpe overgang

tussen beide kleuren weet hij alle aandacht naar zich toe te trekken.

De 1.6 e-THP 208 Euro 6-motor met een vermogen van 208 pk en een
koppel van 300 Nm is goed voor een acceleratie van 0 - 100 km/h in

6,5 s en een 1000 m met staande start in 26,5 s. Daarbij kan de nieuwe
208 GTi by PEUGEOT Sport rekenen op een krachtig en

onvermoeibaar remsysteem. Daartoe worden de specifieke
lichtmetalen 18 inch-velgen gecombineerd met remschijven vóór met

een diameter van 323 mm, een dikte van 28 mm en vaste remklauwen
van Brembo met vier zuigers en het opschrift “PEUGEOT Sport”.

208 GTi by

20901.qxp_Layout 1  03/08/15  17:49  Page 10



COMeBaCk van
EEN LEGENDE

PEUGEOT laat de legendarische GTi herleven in een nog radicalere,
door PEUGEOT Sport ontwikkelde versie. Met zijn verlaagde vering en

vergrote spoorbreedte zal de nieuwe 208 GTi by PEUGEOT Sport de
liefhebbers van sportieve rijsensaties moeiteloos weten te overtuigen.

In de speciale lak ‘Coupe franche’, met zijn voorzijde in matzwarte
textuurlak en glanzend rode achterzijde, en de scherpe overgang

tussen beide kleuren weet hij alle aandacht naar zich toe te trekken.

De 1.6 e-THP 208 Euro 6-motor met een vermogen van 208 pk en een
koppel van 300 Nm is goed voor een acceleratie van 0 - 100 km/h in

6,5 s en een 1000 m met staande start in 26,5 s. Daarbij kan de nieuwe
208 GTi by PEUGEOT Sport rekenen op een krachtig en

onvermoeibaar remsysteem. Daartoe worden de specifieke
lichtmetalen 18 inch-velgen gecombineerd met remschijven vóór met

een diameter van 323 mm, een dikte van 28 mm en vaste remklauwen
van Brembo met vier zuigers en het opschrift “PEUGEOT Sport”.

208 GTi by

20901.qxp_Layout 1  03/08/15  17:49  Page 10



raDICaaL  en
SPORTIEF

Met zijn door PEUGEOT Sport ontworpen speciale kuipstoelen
biedt de strak sturende 208 GTi by PEUGEOT Sport rijsensaties
van het hoogste niveau, onder alle omstandigheden.

In combinatie met de specifieke combinatie van schokdempers
en veren en een verder naar achteren geplaatste stabilisatorstang
is de besturing bijzonder communicatief: een garantie voor
precisie en wendbaarheid.

Het ESP en de antispinregeling zijn opnieuw gekalibreerd zodat
ze een sportievere rijstijl mogelijk maken, de wielen meer grip
geven en zorgen voor een optimale werking van het Torsen-
differentieel met beperkte slip. Het lagere zwaartepunt, het
aangepaste onderstel en de Michelin Pilot Super Sport-banden in
de maat 205/40 ZR 18 op de standaard lichtmetalen 18 inch-
velgen zorgen voor een optimale tractie en een fenomenale
wegligging: een groot voordeel bij snel genomen bochten!

208 GTi by
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TECHNIEK  
MET EMOTIE
De magie van een GTi zit vooral in de levendige en sportieve motor. De turbobenzinemotor met een vermogen van 208 pk is zonder meer
sportief. Gekoppeld aan een handgeschakelde close ratio-versnellingsbak met zes versnellingen haalt deze motor het beste uit het onderstel
van de nieuwe PEUGEOT 208 GTi en maakt hij van deze auto een waardige vertegenwoordiger van de sportieve knowhow van PEUGEOT.

ONDERSTEL

De nieuwe PEUGEOT 208 GTi ligt voortreffelijk op de weg en laat zich uiterst direct en nauwkeurig naar de hand van de bestuurder zetten,
zonder verraderlijk onderstuur of overstuur. Zijn meeslepende karakter blijkt al bij de eerste meters. Dankzij zijn uiterst geraffineerde onderstel
(versterkte McPherson-veerpoten voor, torsieas achter), stuggere vering en vóór 10 mm en achter 20 mm vergrote spoorbreedte brengt de
nieuwe PEUGEOT 208 GTi u met zijn wendbaarheid en stuurprecisie op elk wegtype in vervoering.

Samen met de PEUGEOT i-Cockpit met het compacte stuurwiel, de aangepaste wielophanging en het lage gewicht (1160 kg), dat de auto
tevens zuiniger en lichtvoetiger maakt, biedt het onderstel van de nieuwe PEUGEOT 208 GTi u een perfecte balans tussen comfort en een
sportief rijgedrag, zodat u veilig kunt genieten van het rijplezier dat de auto te bieden heeft.

208 pk

1598 cm3

6-versnellingen

300 Nm bij 3000 tr/min

Van 3000 tot 6000 tr/min

5,58 kg/pk

6,9
4,6
5,4

125

1.6 e-THP 208

VERMOGEN

CILINDERINHOUD

VERSNELLINGSBAK

MAX KOPPEL

BESCHIKBAARHEID KOPPEL

GEWICHT/PK VERHOUDING

VERBRUIK STAD (l/100 km) (1)

VERBRUIK BUITENWEG (l/100 km) (1)

GEMIDDELD VERBRUIK (l/100 km) (1)

GEMIDDELDE CO2 UITSTOOT (g/km)

(1) Volgens richtlijn 99/100/CE.
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ZEKERHE ID  EN
PRECIS IE
Het prestatieniveau van de nieuwe PEUGEOT 208 GTi vereist een krachtig en onvermoeibaar remsysteem, waar
u onder alle omstandigheden van op aan kunt. Het remsysteem van de nieuwe PEUGEOT 208 GTi is dan ook
doeltreffend, gemakkelijk doseerbaar en ongevoelig voor fading dankzij geventileerde remschijven (diameter 302
mm voor, 249 mm achter) die worden bediend door rode zwevende remklauwen.

De nieuwe PEUGEOT 208 GTi is uitgerust met een uitschakelbaar ESP (dynamische stabiliteitscontrole) inclusief:

• ASR (antispinregeling)
• NRA (noodremassistentie). Dit systeem verhoogt de remdruk als het rempedaal met een bepaalde snelheid wordt ingetrapt.
• ABS (antiblokkeersysteem). Dit systeem voorkomt bij een noodstop het blokkeren van de wielen, zodat de auto bestuurbaar

blijft.
• ERV (elektronische remdrukregelaar). Dit systeem verdeelt de remdruk over de voor- en achterwielen.

Naast de beste veiligheidssystemen (standaard 6 airbags, cruise control/snelheidsbegrenzer, automatisch inschakelen van de
alarmknipperlichten) is de nieuwe PEUGEOT 208 GTi de eerste auto van het merk met het nieuwe systeem Active City Brake
(automatisch remmen bij een dreigende aanrijding in de stad) dat tot een snelheid van 30 km/h een aanrijding voorkomt of de
gevolgen ervan beperkt als de bestuurder niet reageert.
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TECHNOLOGIE
OP TOPNIVEAU

KOPLAMPEN

De koplampen hebben een rechthoekige interne structuur en zijn voorzien van richtingaanwijzers en accentverlichting met de LED flat
guide-technologie die een bijzonder licht geven. Hiermee heeft de nieuwe PEUGEOT 208 GTi een scherpe, onmiddellijk herkenbare blik.

ACHTERLICHTEN

De achterlichten van de nieuwe PEUGEOT 208 GTi zijn met hun nieuwe 3D LED-klauwen en de warmrode kleur
ware technologische hoogstandjes die direct de aandacht trekken en de auto van de achterzijde direct herkenbaar
maken.
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PEUGEOT EN
HET  MIL IEU

PEUGEOT maakt voor alle modellen maximaal gebruik van de knowhow van
het merk om de auto’s nóg zuiniger en schoner voor het milieu te maken. De
nieuwe PEUGEOT 208 GTi is daar het overtuigende bewijs van. 

Gewicht, luchtweerstand, banden en technologische knowhow; alles is in het
werk gesteld om het milieu zo veel mogelijk te ontzien en een nieuwe fase in
te gaan op het gebied van eco-design. 25% van de kunststoffen van de

nieuwe PEUGEOT 208 GTi bestaat uit gerecycled of natuurlijk materiaal. Zo
is de complete achterbumper vervaardigd van 100% milieuvriendelijke
materialen (natuurlijke vezels, metaalvrije gerecyclede materialen,
biomaterialen).

Mede dankzij het lage gewicht van 1160 kg heeft de nieuwe PEUGEOT 208
GTi een gecombineerde CO2-uitstoot van slechts 125 g/km en een
brandstofverbruik (volgens richtlijn 99/100/CE) van 5,4 l/100 km
gecombineerd, 6,9 l/100 km binnen de bebouwde kom en 4,6 l/100 km buiten
de bebouwde kom: een waar huzarenstukje!
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BEKLED ING  

VELGEN

KLEUREN

1. Gedeeltelijk leder. Combinatie van leder Club Nappa Noir Mistral
en stof Caro met rode bies*

2. Kuipstoelen PEUGEOT Sport uit alcantara met kunstleder
met rood stiksel**

Standaard: Lichtmetalen
velgen 17” 

CARBONE Style 1

Optie: Lichtmetalen velgen 17”
CARBONE Style 2

Optie: Lichtmetalen velgen
17”

CARBONE Style 3

BPS: Lichtmetalen velgen 18”
LITHIUM

Standaardlak Speciale metaallak

Blanc Banquise* Blanc Nacré

Ice Silver

*Niet beschikbaar op GTi by PEUGEOT Sport. **Uitsluitend op GTi by PEUGEOT Sport.

Matzwart / Rood

Textuurlak Coupe Franche**

Metaallak

Rouge Rubi Noir Perla Nera Orange Power*
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2. Kuipstoelen PEUGEOT Sport uit alcantara met kunstleder
met rood stiksel**

Standaard: Lichtmetalen
velgen 17” 

CARBONE Style 1

Optie: Lichtmetalen velgen 17”
CARBONE Style 2

Optie: Lichtmetalen velgen
17”

CARBONE Style 3

BPS: Lichtmetalen velgen 18”
LITHIUM

Standaardlak Speciale metaallak

Blanc Banquise* Blanc Nacré

Ice Silver

*Niet beschikbaar op GTi by PEUGEOT Sport. **Uitsluitend op GTi by PEUGEOT Sport.

Matzwart / Rood

Textuurlak Coupe Franche**

Metaallak

Rouge Rubi Noir Perla Nera Orange Power*
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1. Lederen rijhandschoenen (heren)

2. Mat afgewerkte mok

3. Metalen zaklantaarn met LED’s

4. Pen van geborsteld metaal

5. GTi-sleutelhanger

6. Sporttas

7. Herenpolo GTi

8. Honkbalpet

GTi
ST IJLVOL

4

1

54

7 8

6

2 3
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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 infor-
matie 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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PEUGEOT EN U
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worden.
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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
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kilometrages en opties betaalt u nooit
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meer grip op uw autokosten.
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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
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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 infor-
matie 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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