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PEUGEOT heeft de Franse traditie van kwalitatief hoogstaande en 

inventieve producten altijd hoog in het vaandel gedragen. Meer dan

ooit investeert PEUGEOT al zijn energie in het ontwerpen van 

voertuigen met een uitgesproken design, die alle zintuigen prikkelen

en daardoor louter rijplezier overstijgen. Ergonomie, materialen,

connectiviteit ... Elk detail werd herwerkt om u een nog intuïtievere 

rijervaring te verzekeren.
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PEUGEOT 508  GT

«  DE  NIEUWE PEUGEOT 508 BOUWT VOORT OP
ALLE  STI JL IDIOMEN DIE  WE HEBBEN UITGEWERKT

IN ONZE JONGSTE CONCEPT CARS  ZOALS  DE
‘PEUGEOT EXALT’  EN ‘PEUGEOT INSTINCT’.  »  

GILLES  VIDAL  
STIJLDIRECTEUR PEUGEOT



RADICALE  BERL INE .

Met zijn lage silhouet, zijn gestrekte lijnen en zijn gespierde en snedige stijl laat 

de nieuwe PEUGEOT 508 GT geen twijfel bestaan over zijn doelgerichte en vernieuwende karakter. 

Zijn exclusieve PureTech 225 S&S met EAT8-transmissie staat borg voor torenhoge rijsensaties.
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DE  RADICALE  BERL INE .  
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De nieuwe PEUGEOT 508 GT is onmiddellijk herkenbaar aan zijn bijtende neus met een verchroomd dambordradiatorrooster

dat wordt geflankeerd door full led-koplampen(1) en werpt zich op als een radicaal moderne berline. Zijn design is glashelder,

eenvoudig en beheerst. Zijn profiel geeft blijk van een atletische spierkracht, met een koetswerk dat dichter op de structuur

is getailleerd om de welving van de vleugels kracht bij te zetten door elke karakterlijn te mijden. 

NIEUWE PEUGEOT 508  GT

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
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BESTUUR DE  ONGEËVENAARDE I -COCKP IT ®  VAN PEUGEOT.

Neem plaats achter het stuur van de PEUGEOT i-Cockpit® en geniet van de jongste interpretatie van de handige,

visionaire cockpit, met zijn compacte stuurwiel, configureerbaar digitaal head-up display(1) en capacitief 10'' HD

touchscreen(2). Herontdek het plezier van de aanraking door met de tuimelschakelaars te spelen om met de

vingertoppen toegang te krijgen tot alle regelfuncties van de wagen.

T IJDLOZE  MODERNITE IT.

Elk detail werd uitgekiend om de sensaties van een buitengewone reis te versterken. 

Het interieur van de nieuwe PEUGEOT 508 GT, dat standaard wordt aangekleed met edele en tijdloze

materialen zoals leder en Alcantara®, onderscheidt zich door een stuurwiel in volnerf leder terwijl het

dashboard, de deurpanelen en de middenconsole zijn afgewerkt met hout in Zebrano-look

(1) Bij voorkeur wanneer de wagen volledig stilstaat
(2) Standaard vanaf het niveau ‘Allure’ (touchscreen 8’’ op het niveau ‘Active’) 



PEUGEOT 508  GT  L INE

«  DE  UNIEKE EN SPECTACULAIRE  PROPORTIES  VAN
DE NIEUWE PEUGEOT 508 STELLEN HEM IN STAAT OM
ALLE  STIL ISTISCHE BALLAST  VAN ZICH AF  TE  GOOIEN
EN ENKEL  EEN ELEGANTE L I JN  OVER TE  HOUDEN.   »  

P IERRE-PAUL MATTEI
DESIGNVERANTWOORDELIJKE

VOOR DE NIEUWE PEUGEOT 508



WOORDEN SCHIETEN TE  KORT.  

Een blik volstaat om de kracht en katachtige esthetiek van de PEUGEOT 508 GT LINE in u op te nemen, 

met zijn geprofileerde lijnenspel, zijn geraffineerde design, zijn hoogtechnologische uitrusting zoals 

een frameloze binnenspiegel(1) en zijn hoogwaardige details met GT Line-label.
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GEDURFDE ELEGANTIE .

13

Vooraan onderstrepen zijn radiatorrooster met dambordmotief en chroomrand, zijn glanzend zwarte

buitenspiegelkappen en de nieuwe lichtblokken van de jongste generatie de pure en gedurfde

lijnen van de PEUGEOT 508 GT Line.

NIEUWE PEUGEOT 508  GT  L INE

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie (frameloos = zonder rand)



EN TOEN WAS ER  L ICHT.  

Voor meer visueel comfort overdag en ‘s nachts wordt de nieuwe, onmiddellijk herkenbare lichtsignatuur(1)

van het merk aangeboden met ‘full led’-koplampen met automatische hoogteregeling(2),

led-richtingaanwijzers vooraan en een statische bochtverlichting. Kortom, zien en gezien worden

op elk moment en in alle rijomstandigheden. Zo optimaliseren wij de veiligheid.
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(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
(2) Deze functie corrigeert automatisch de hoogte van de lichten op basis van de belasting van de wagen, om andere weggebruikers niet te hinderen (1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

EEN OPGEMERKTE  PASSAGE .

15

Achteraan wordt de lichtsignatuur aangevuld met driedimensionale ‘3D full led’-achterlichten(1) met de bekende drievoudige

PEUGEOT-klauwen, die op onuitgegeven wijze oplichten tijdens de vergrendeling en ontgrendeling van de deuren.

De lichtintensiteit wordt automatisch geregeld naargelang de lichtomstandigheden en draagt bij aan de zichtbaarheid. 



PEUGEOT 508  ALLURE

«  DE  NIEUWE PEUGEOT 508 KAN SCHERMEN
MET ALLE  TROEVEN VAN HET MERK
INZAKE SPORTIVITEIT,  ELEGANTIE

EN INNOVATIE .   »

BERNARD HESSE
PROJECTLEIDER 508



SPR ING ERU IT.  

Met zijn gespierde, gestrekte en sportieve lijnenspel put de nieuwe PEUGEOT 508 ALLURE inspiratie

uit de wereld van de coupés terwijl hij toch alle troeven van een berline behoudt. Van bij de eerste

designschetsen(1) bestond de belangrijkste opdracht erin om de proporties te optimaliseren door middel

van baanbrekende technische innovaties.

1 8

RESOLUUT  MODERN.  
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Achteraan onderstreept een glanzend zwarte strip het 3D-effect van de lichten, die rechtstreeks zijn geïnspireerd op

de lichten van de concept car ‘PEUGEOT Instinct’. Het passagierscompartiment, dat achteraan spits toeloopt,

geeft de flanken een ongewone kracht en zet de tweekleurige gediamanteerde 19'' velgen Augusta met exclusieve Grey Dust(1) 

glanslak. Zo worden de scherpe en gespierde lijnen van de nieuwe PEUGEOT 508 ALLURE nog benadrukt.

NIEUWE PEUGEOT 508  ALLURE

(1) Ruwe tekeningen.(1) Optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
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EEN OPEN DAK OP  DE  WERELD.

Degusteer op intense wijze de schoonheid van de landschappen die u doorkruist. 

Het panoramisch schuifdak(1) met grote opening biedt u een unieke kijk op de

buitenwereld, zelfs vanaf de achterste plaatsen.

UITMUNTENDHEID  VERE IST.

De elegante frameloze deuren sluiten perfect aan op de zuivere lijnen van de PEUGEOT 508.

Daartoe hebben we al onze ontwerpervaring ten dienste gesteld van een compromisloze

kwaliteit en esthetiek: de evenwichtige verhoudingen en afwerkingen werden met zoveel

precisie gemaakt dat elk detail voor een perfecte toets zorgt.

(1) Optie



INTÉR IEUR

« HET INTERIEUR VAN DE NIEUWE PEUGEOT 508
ONTDEKKEN IS BINNENTREDEN IN EEN ANDERE

WERELD, VERBAZINGWEKKEND ORIGINEEL EN UITERST
KWALITATIEF, VOOR EEN OPWEKKENDE EN INTUÏTIEVE

RIJERVARING IN HET DAGELIJKSE VERKEER . »

ANNA COSTAMAGNA
DESIGNVERANTWOORDELIJKE  INTERIEUR

VOOR DE NIEUWE PEUGEOT 508
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(1) Standaard vanaf het niveau ‘Allure’ (touchscreen 8’’ op het niveau ‘Active’).
(2) Standaard of als optie verkrijgbaar naargelang de versie. Mirror Screen gebruikt het gegevensabonnement van uw smartphone,

op voorwaarde dat u bij uw telefoonmaatschappij een abonnement met internettoegang hebt afgesloten, en genereert geen bijkomende
kosten. De gebruiker verbindt zijn toestel met het voertuig via een USB-kabel. De Mirror Screen-functie wordt bediend via Apple CarPlay™

(smartphone met iOS) of via de MirrorLink®-technologie (smartphones die compatibel zijn met MirrorLink®). Enkel de door Apple CarPlay™
of MirrorLink® gecertificeerde apps werken, voor uw veiligheid, naargelang het geval, bij stilstand of al rijdend.

Tijdens het rijden werken bepaalde functies van de applicaties niet.
Bepaalde types van content die u gratis kunt raadplegen op uw smartphone vereisen dat u zich aanmeldt bij een betalende, door Apple Car-

Play™ of MirrorLink® gecertificeerde equivalente app. Apple CarPlay™ kun met de stem bediend worden. Meer informatie vindt u op
https://www.peugeot.be/nl/financiering-en-services/geconnecteerde-wagen/mirror-screen.html.

(3) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie - Opladen via inductie voor toestellen die compatibel zijn met de Qi-norm.
(4) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

(5) Realtime verkeersinformatie, brandstofprijzen, parkeerplaatsen, weer, lokale opzoekingen Het abonnement op al deze diensten
is inbegrepen gedurende een periode van drie jaar en kan vervolgens uitgebreid of vernieuwd worden (betalend).

BL IJF  VERBONDEN MET  DE  WERELD 

Kopieer uw compatibele favoriete apps naar de capacitief 10" HD

touchscreen(1), dankzij de functie Mirror Screen(2), en herlaad uw

smartphone(3) op de middenconsole.

Reis in alle sereniteit met het geconnecteerde 3D-navigatiesysteem(4)

met spraakbediening, dankzij de TomTom®-services die in real time alle essentiële

rij-informatie weergeven(5). Met de PEUGEOT i-Cockpit® Amplify(4) kunt

u de interieursfeer nog personaliseren door uw rijmodus aan te passen

aan uw humeur dankzij de sturing van de actieve ophanging. 



Z ITCOMFORT OP  MAAT.

Om in alle omstandigheden het hoogst mogelijke comfortniveau te verzekeren bied

de nieuwe PEUGEOT 508 omhullende bestuurders- en passagierszetels met AGR-label(1)

aan. Dat label bekroont zowel de ergonomie als het verstelbereik(2) van de zetels. 

Voor een optimaal comfort kunt u opteren voor elektrisch verstelbare zetels met geheugen,

verwarming en meerpuntsmassage(3) door de activering van acht pneumatische pockets.
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(1) Aktion Gesunder Rücken (Duitse Vereniging voor een gezonde rug). Standaard of als optie naargelang de versie.
(2) Lengte- en hellingsregeling voor de zitting of lendensteunregeling
(3) Optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

HIF ISYSTEEM VAN FOCAL®  VOOR EEN PURE  KLANK .

27(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

Het hoogwaardige hifisysteem van FOCAL®(1) biedt een even pure als gedetailleerde klankweergave

voor kopers die een baanbrekende geluidservaring zoeken. Met tien luidsprekers en de beste

geluidstechnologieën op de markt, verlegt de nieuwe PEUGEOT 508 de grenzen van geïntegreerde hifisystemen.
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KLE INE  OPBERGVAKKEN VOOR GROTE  RE IZEN .

Het interieur is rijkelijk voorzien van opbergvakken. Vooraan kunt u uw spullen kwijt in het

deurpanelen en in en onder de middenconsole. En ook achterpassagiers kunnen voorwerpen

binnen handbereik houden. 

Ontdek alle ingenieuze systemen die de nieuwe PEUGEOT 508 te bieden heeft.

KIES  VOOR VOLUME .  

(1) Koffervolume: 487 liter Ook kan het koffervolume nog worden uitgebreid door de achterbank geheel of gedeeltelijk neer te klappen. 
(2) Optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

De koffer met grote inhoud(1) biedt plaats aan uw reiskoffers en bagage en toont zich

uitermate functioneel dankzij de erg grote opening van de kofferklep. De nieuwe PEUGEOT 508

kan bovendien worden uitgerust met een handenvrije kofferklep(2), die zich in combinatie met

handenvrije toegang en starten laat openen en sluiten met een eenvoudige voetbeweging onder de achterbumper.



PRESTATIONS  ROUTIÈRES

« DE NIEUWE PEUGEOT 508 LEVERT
ONGEKENDE RIJSENSATIES VOOR EEN SIMPELWEG

ADEMBENEMEND RESULTAAT.” »

LAURENT BLANCHET
PRODUCTDIRECTEUR PEUGEOT



33

(1) Standaard of als optie verkrijgbaar naargelang de versie en motor 

VIND UW WEG,  MET  INTENS ITE IT.  

De nieuwe PEUGEOT 508 kreeg de meest vooruitstrevende technologische

ontwikkelingen van het merk. Met zijn nauwkeurige rijgedrag, precieze

stuurinrichting en voorbeeldige wegligging, die nog wordt versterkt door

de gestuurde ophanging(1), geeft hij de bestuurder meer bewegingsvrijheid

en vindt hij de emoties van het reizen opnieuw uit.
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LAAT  U  LE IDEN .

Naast zijn talloze technologische voorzieningen(1) beschikt de nieuwe PEUGEOT 508 ook 

over de nieuwste rijhulpsystemen(2) van het merk om uw veiligheid te verhogen,

uw manoeuvres te vereenvoudigen en u te helpen om meer inzicht te krijgen en te

anticiperen op de omgevings- en rijomstandigheden.

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie: zes airbags, ABS, ESP, infraroodcamera, multifunctionele camera bovenaan de voorruit, 
twaalf ultrasone sensoren, radar en twee 180°-videocamera’s.
(2) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

Z IE  WAT N IET  TE  Z IEN  IS .  

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

Om zowel ‘s nachts als bij beperkte zichtbaarheid de veiligheid te optimaliseren, maakt de infraroodcamera

van het ‘Night Vision’-systeem(1) het mogelijk om voetgangers en dieren voor de auto te detecteren. 

De beelden van deze camera worden in uw gezichtsveld weergegeven op een digitaal scherm, 

met een alarmsignaal erbij.



ANTIC IPEER  OP  UW VE IL IGHE ID.  

Met het ‘Pack Safety’(1) wordt u bijgestaan door rijhulpsystemen die uw reis in alle sereniteit laten verlopen. Het omvat een automatische 

noodremhulp (Active Safety Brake) met botswaarschuwing (Distance Alert), een rijstrookassistent en de verkeersbordherkenning met 

snelheidsaanbevelingen en -voorschriften. Het pakket ‘Pack Safety Plus’(2) is nog meer geavanceerd en voegt er een actieve dodehoekbewaking

aan toe, evenals een waakzaamheidsassistent voor de bestuurder, een automatische omschakeling tussen dim- en grootlichten 

en een uitgebreide verkeersbordherkenning om nog beter te kunnen anticiperen op de weg. 
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(1) Standaard 
(2) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

MAAK KENNIS  MET  AUTONOOM R IJDEN .  

37(1) Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

Met het ‘Pack Drive Assist Plus’(1) kunt u uw nieuwe PEUGEOT 508 semiautonoom laten rijden. Dankzij de radar in het

midden van de voorbumper en de camera bovenaan de voorruit, maakt de adaptieve snelheidsregelaar met Stop & Go-functie

het mogelijk om de snelheid van de wagen automatisch aan die van de voorligger aan te passen.

Hij is gekoppeld aan de rijstrookassistent die de wagen op de door de bestuurder gekozen rijstrook houdt.



E IS  EFF IC IËNT IE .  

De nieuwe PEUGEOT 508 plukt de vruchten van PureTech- en BlueHDi-motoren(1)* van de nieuwste generatie (Euro 6.c.). 

Aan benzinezijde zijn er twee motoren beschikbaar, uitgewerkt op basis van de 1.6 PureTech-motor. 

Aan dieselzijde telt het gamma vier krachtbronnen, uitgewerkt op basis van de 1.5 en 2.0 BlueHDi.

38
(1) Alle BlueHDi-motoren zijn uitgerust met een selectieve katalytische reductie. (Selective Catalytic Reduction, SCR).
* De vermelde waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn conform de NEDC-homologatie (New European Driving Cycle):
Gemengd verbruik (l/100 km): 3,7 tot 5,7 - CO2-uitstoot (g/km): 98 tot 131. Meer informatie hierover vindt u op de website peugeot.be.

ERVAAR DE  SOEPELHE ID.  

39
(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): nieuwe achttrapsautomaat
(2) Elektrisch bediende versnellingspook

De nieuwe EAT8-automaat(1), die zich even zuinig toont als een manuele versnellingsbak, onderscheidt zich

door snelle en vloeiende schakelovergangen dankzij de nieuwe elektrische bediening ‘Shift & Park by wire’(2)

en de schakelpaddles aan het stuurwiel. De PEUGEOT 508 kan ook worden uitgerust met een manuele

zesversnellingsbak (MAN6) voor de BlueHDi 130-motor.



INVESTEER  OP  LANGE TERMIJN .  

Behalve zijn radicale en gedurfde design werd de nieuwe PEUGEOT 508 berline

ontworpen om te beantwoorden aan de behoeften van professionals,

en meer bepaald de totale bezitskosten te optimaliseren. 

Het uitstekende ontwerp, de afwerkingskwaliteit en de duurzaamheid van de nieuwe

PEUGEOT 508 ondersteunen de herverkoopwaarde. 

Zijn uitrusting, materialen en motoren werden stuk voor stuk nauwkeurig en doordacht

geselecteerd om de onderhoudskosten en het brandstofverbruik te minimaliseren. 

Tot slot maken de technologische hulpsystemen van de nieuwste generatie van het merk het

mogelijk om de bestuurder te ondersteunen om zijn rijstijl te beheersen. 

41



PERSONALISER ING

« HET INTERIEUR VAN DE NIEUWE PEUGEOT 508
IS OP ZICH AL EEN UITNODIGING OM TE REIZEN. 

DE KWALITEIT VAN DE SIERMATERIALEN EN
BEKLEDINGEN EN DE GROTE ZORG WAARMEE ZE ZIJN
AFGEWERKT, DOMPELEN DE INZITTENDEN ONDER IN

EEN GEDEMPTE , MODERNE EN GERAFFINEERDE SFEER . »

BENOÎT  MORIN
VERANTWOORDELIJKE  KLEUREN &  MATERIALEN
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MATER IAALKEUZE .  

Kies de sierlijsten, de bekledingen en de edele en tijdloze(1) materialen

van de nieuwe PEUGEOT 508 om het interieur een gepersonaliseerde

toets te geven, en het volledig op uw welzijn te richten. 

Neem plaats, sluit de deur en ontspan

.

1. Stof Losange Zwart
2. Stof Imila Zwart & TEP Zwart
3. Stof Evron Grijs & TEP Grijs
4. Stof Belomka Zwart & TEP Zwart
5. Gegreineerd leder Claudia Zwart   
6. Gegreineerd leder Claudia Grijs
7. Nappaleder Sellier Zwart met sierstiksels Aikinite & zwart geperforeerd nappaleder  
8. Nappaleder Sellier Rood met sierstiksels Aikinite & rood geperforeerd nappaleder 
9. Zwart Alcantara® met sierstiksels Aikinite & zwart nappaleder

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie Leder en andere
materialen: voor meer informatie over de
lederen binnenbekledingen verwijzen we naar de technische
eigenschappen die u vindt in uw verkooppunt of op de
PEUGEOT-website.

1

4

8

3

7

2

6

9

5
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BEKEN KLEUR .  

Kies de kleur die u na aan het hart ligt uit zes metaalkleuren, waaronder de tint

Célèbes Blauw met glittereffect, de twee standaardkleuren of de twee speciale kleuren

die op de nieuwe PEUGEOT 508 worden aangeboden: 

Parelmoer Wit en Ultimate Rood. 

(1) Standaard 

17” MERION 17” MERION tweekleurig
met diamanteffect

19” AUGUSTA tweekleurig
met diamanteffect

18” SPERONE tweekleurig
met diamanteffect 

16” CYPRESS16” BANDON 18” HIRONE tweekleurig
met diamanteffect

en Grey Dust glanslak

S P E C I A L E

Hurricane Grijs(1)

Ultimate rood

Perla Nera Zwart

Platinum GrijsArtense Grijs

Célèbes Blauw

Banquise Wit

Nacré Wit

Dark Blue

Amazonite Grijs

KLEUREN

S TA N D A A R D K L E U R E N

M E TA A L K L E U R E N

SCHITTER  IN  ALLE  EENVOUD.  

De ultieme exterieurtoets voor de nieuwe PEUGEOT 508 is een set lichtmetalen velgen,

mat of glanzend, te kiezen uit een gamma van zeven gepersonaliseerde modellen(1). 

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
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K IES  ACCESSOIRES  VOOR UW RE IS .  

De nieuwe PEUGEOT 508 kan nog worden uitgerust met tal van transport-, beschermings-, comfort- en

multimedia-accessoires om uw wagen te beschermen en uw dagelijkse ritten nog aangenamer te maken. 

Meer informatie hierover vindt u op de website peugeot.be

L IFESTYLE  508 .

Ontdek de exclusieve collectie in leder(1) en Alcantara® ontworpen door het PEUGEOT Design Lab:

bagageartikelen en lederwaren met een eigentijdse en elegante stijl, geïnspireerd door het universum van de nieuwe

PEUGEOT 508. U vindt het volledige PEUGEOT Lifestyle-gamma op de site: https://boutique.peugeot.com

1 - Kleerhanger op hoofdsteun   
2 - Mattenset in fluweel

3 - Bagagenet
4 - Set spatlappen vooraan

1 - Draadloze audiohoofdsteun Listen van FOCAL®, ontworpen door het PEUGEOT Design Lab
2 - Bagagelijn 

(1) gekloofd rundsleder

1

2 3 4

1

2



VOOR UW GEMOEDSRUST(1)

PEUGEOT WAARBORG(1)

Kwaliteit is voor Peugeot een dagelijkse drijfveer: 
voordelen binnen het Peugeotdealernetwerk, 
contractuele waarborg van 2 jaar zonder kilometerbe-
perking, waarborg van 3 jaar op de koetswerklak 
en 12 jaar tegen doorroesten van binnenuit(2).

PEUGEOT ASSISTANCE

PEUGEOT stelt alles in het werk om uw mobiliteit te 
garanderen bij autopech. U wordt ter plaatse geholpen
of versleept tot aan de dichtstbijzijnde PEUGEOT-hers-
teller, 7d/7, 24u/24 in alle landen van de Europese Unie
en in veertien andere landen en gebieden! 
Uw PEUGEOT-hersteller kan ook een oplossing bieden
opdat u toch de weg op zou kunnen.
Peugeot Assistance(1) waakt 24 uur per dag 7 dagen per
week: + 32 2 627 61 20.

PEUGEOT OPTIWAY-CONTRACTEN(1)

Extension en Maintenance, twee unieke formules op
maat om onbekommerd te kunnen rijden. Van wegbijs-
tand tot herstelling van een defect, vervanging van slij-
tage- onderdelen of onderhoudsbeurten... : u kiest zelf
het niveau van tussenkomst voor uw wagen en blijft al-
tijd genieten van de Peugeot-kwaliteitsgarantie en van
optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekeringscontracten 
aan zonder verrassingen, gekoppeld aan de exclusieve
diensten van het Peugeot-net:

•  Bescherming van het voertuig: 3 jaar waardegarantie,
geldig in geval van totaal verlies of diefstal.

• Uniek: dekking totaal verlies van het overgenomen
voertuig.
• 2 franchiseniveaus waaronder de vrijstelling 0 euro bij
het 1ste schadegeval.
• Bescherming van de bestuurder.
• De Click. Hebt u een ongeval dan voorkomt de Click
dat uw premie verhoogt.
• Bescherming van de mobiliteit . Eerste hulp 
automatisch inbegrepen bij een ongeval, poging 
tot diefstal, diefstal of brand + dankzij uw omnium, 
vervangwagen (maximaal 3 maanden).
• Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-verdeler.
• Een volledige service waarbij onderhoud, financiering
en verzekering nauw met elkaar verbonden zijn.

Met Peugeot Verzekering kunt u dus rekenen op de inzet
van het hele Peugeot-net én geniet u van alle voordelen
van een gevestigde verzekeringsmaatschappij. 
Aarzel niet om het gratis nummer 0800/96390 
(enkel in België) te bellen voor een offerte op maat.

PEUGEOT STRETCHING(4)

Wenst u vaker van auto te veranderen? Het kan!
Deze financiering biedt u een originele mogelijkheid om
uw nieuwe Peugeot aan te schaffen. Na storting van 
een voorschot (minimaal 15%) en kleine maandelijkse
aflossingen, kunt u aan het einde van het contract 
beslissen om uw Peugeot te houden door de laatste
aflossing te betalen ofwel een nieuwe Peugeot kopen
met overname van uw oude wagen (gewaarborgde
overnamewaarde).

PEUGEOT-NET  
&  D IENSTEN .

PEUGEOT AUTOFIN(4)

Klassieke financieringen met of zonder voorschot, 
gevarieerde formules om u zo vrij als een vogel te 
voelen. De betaling gebeurt via maandelijkse afbetalingen
gespreid over maximaal 72 maanden (volgens wettelijke
bepalingen).

Let op, geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER

PEUGEOT BOUTIQUE

Peugeot heeft een uitgebreid assortiment accessoires,
volledig afgestemd op uw Peugeot. Meer informatie 
hierover vindt u bij uw Peugeotverkooppunt.

PEUGEOT INTERNET

Ontdek alles over Peugeot op www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER

Heeft u een vraag over uw Peugeot die u niet kunt 
stellen aan uw Peugeot Garage dan kunt u contact 
opnemen met het Peugeot Contact Center via +32 (0)78
15 16 15 tijdens werkdagen van 08.30 - 17.00 uur 
of schriftelijk via: 
http://peugeot-be-nl.custhelp.com/app/ask 

Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk van verkooppunten die u optimaal ontvangen, professioneel verder helpen, 
uitrustingen en diensten van topkwaliteit aanbieden.

(1) Vraag aan uw Peugeot-verkooppunt de relevante contractuele documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten, waarborgen en diensten te kennen
(2) In heel West-Europa
(3) Het product Peugeot Verzekering is een verzekering die de dekkingen Aansprakelijkheid, Bescherming Voertuig (omnium, omnium 24+, mini-omnium, mini-omnium 24+), Bescherming Bestuurder, Juridische 
Bescherming en Hulpverlening bundelt. Het product werd ontwikkeld door de Belgische verzekeringsmaatschappij A.Belgium en is aan het Belgisch recht onderworpen. Een verzekeringscontract wordt voor één
jaar afgesloten en kan stilzwijgend worden verlengd. Het product Peugeot Verzekering wordt uitsluitend in België aangeboden.
Lees zeker de algemene voorwaarden verbonden aan dit verzekeringsproduct vóór u een contract afsluit. In de toelichting bij de talloze aangeboden dekkingen worden ook de eventuele beperkingen 
en uitsluitingen vermeld. U kan het document gratis inkijken op de website www.peugeot.be.
Bij eventuele klachten kan u de dienst Customer Protection (Troonplein 1 in 1000 Brussel) bereiken via customer.protection@axa.be. Bent u het niet eens met de aangereikte oplossing, dan kan u zich richten 
tot de Ombudsman Verzekeringen, De Meeüssquare 35 in 1000 Brussel (www.ombudsman.as).
PEUGEOT VERZEKERING is een product van A.Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - 1000 Brussel (België) 
• Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPP Brussel PSA Finance Belux nv • avenue de Finlande 8 bus 2 - B-1420 Braine-l’Alleud • Nr. KBO 0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 77 11 
• Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com  Inschrijvingsnummer FSMA 019653A • IBAN: BE86 3100 0100 5250 • BIC: BBRU BE BB, treedt op als verbonden verzekeringsagent van A.Belgium nv. 
Door de FSMA erkende Peugeot verkooppunten treden op als onderagenten van PSA Finance Belux nv. Niet door de FSMA erkende Peugeot verkooppunten treden op als aanbrengers van klanten.
Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie of om een gratis offerte te ontvangen. Product enkel beschikbaar in België.
(4) Peugeot Stretching: kredietvorm = lening op afbetaling (met minimaal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 5 jaar). Peugeot Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling. Kredietvoorstellen gedaan 
door PSA Finance Belux n.v. (lener), avenue de Finlande 4-8 te 1420 Braine-l’Alleud, KBO nr. 0417.159.386, tel. 02/3707711, IBAN: BE86 3100 0100 5250, BIC: BBRU BE BB, psafinance@psa-finance.com, 
onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.

De informatie en illustraties/ afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals ze gekend waren op het moment dat dit document gedrukt werd. Afhankelijk van de versiezijn de 
voorgestelde uitrustingen standaard of optioneel. Aangezien Peugeot ernaar streeft om zijn producten constant te verbeteren, kan Peugeot op elk ogenblik de technische specificaties, de uitrusting, de kleuren en de
opties wijzigen. De huidige drukprocédés (reproductietechnieken) laten niet toe om de kleuren en glans natuurgetrouw weer te geven. Daarom is deze brochure een document met algemeen informatief karakter en
niet contractueel bindend. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Peugeot-verkooppunt. De catalogus of delen ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles Peugeot gereproduceerd worden.


