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Dealer stempel

PEUGEOT 208

VOL

ENERGIE
De PEUGEOT 208 heeft met zijn karakteristieke, sportieve en slanke
design een bijzonder verleidelijk uiterlijk. Met de dynamische en frisse
metaallak Orange Power wordt de aantrekkingskracht alleen maar
sterker.
De PEUGEOT 208 loopt met zijn exclusieve lakkleuren,
personalisatiemogelijkheden, sportieve uitvoeringen, hightech
uitrusting voor nog meer comfort en veiligheid en even zuinige als
krachtige motoren in alle opzichten voorop.
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MAGNETISCHE

VERLEIDING
De voorbumper is nog scherper, geraffineerder en gespierder
vormgegeven. De bredere grille heeft een dikkere rand en is nu
volledig geïntegreerd in de bumper.
Dit design wordt aan de voorzijde gekenmerkt door de tweekleurige*
koplampen, die door het gedeeltelijk zwarte en gedeeltelijk
verchroomde binnenwerk een scherpe blik hebben, en een chique
LED**-lichtsignatuur. Hiermee krijgt de PEUGEOT 208 een
onderscheidende, katachtige en hightech uitstraling.
* Standaard vanaf Active.
** 100% LED-dagrijverlichting (light emitting diodes), standaard vanaf Active.
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SPORTIEF

EN STRAK
De PEUGEOT 208 valt op door zijn chique en sportieve silhouet met dynamische en
eigentijdse verhoudingen. Door dit verfrissende design heeft deze karaktervolle compacte
auto een extra verfijnde uitstraling gekregen
Deze krachtige identiteit, in combinatie met de verder naar de buitenkant geplaatste
mistlampen, geeft de auto een breder en dynamischer voorkomen. Een uitnodiging om
achter het stuur plaats te nemen van een auto die aan de weg gekleefd lijkt te zijn.
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LICHT

IDENTITEIT
De achterlichten met 3D LED*-klauwen trekken direct de aandacht met hun verrassende
uiterlijk. Met hun homogene, warmrode kleur en 3D-effect zijn het ware technologische
hoogstandjes.
Alle uitvoeringen van de PEUGEOT 208 zijn voorzien van deze nieuwe achterlichten met
de drie, voor een PEUGEOT zo karakteristieke klauwen.
* 100% LED-verlichting (light emitting diodes).
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COMPACT EN

ZEER WENDBAAR
Dankzij de compacte afmetingen van de PEUGEOT 208 - de auto is minder dan 4 meter
lang - en het compacte stuurwiel is de auto in stadsverkeer uiterst wendbaar: een
garantie voor een plezierig en dynamisch rijkarakter.
De PEUGEOT 208 voelt zich ook binnen de stad in zijn element. Dankzij praktische
voorzieningen als de achteruitrijcamera, parkeerhulp achter (detectie van obstakels
achter de auto bij het achteruitrijden) en Actieve parkeerhulp (actief hulpsysteem voor het
in- en uitparkeren) is parkeren kinderspel. Deze voorzieningen kunnen worden
gecombineerd.
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INTUÏTIEVE EN
INTENSE

RIJBELEVING
De PEUGEOT i-Cockpit van de PEUGEOT 208 zorgt ervoor dat alle functies gemakkelijk
en snel zijn te bedienen. De PEUGEOT i-Cockpit bestaat uit een compact stuurwiel, een
head-up instrumentenpaneel en een groot, 7 inch touchscreen. Zo kunt u optimaal
genieten van het dynamische, scherpe en veilige rijkarakter van deze auto.
In het hoogwaardige en strakke interieur van de PEUGEOT 208 is elk detail van belang:
van het ruimteaanbod en de materiaalkeuze tot de unieke hightech ambiance die wordt
gecreëerd door de witte achtergrondverlichting en de blauwe LED-omranding van het
optionele panoramadak.
Afgebeeld is Pack Interieur Menthol White.
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FRISSE EN MODERNE

LAKKLEUREN
De keuze aan lakkleuren en laksoorten - standaardlak, metaallak,
parelmoerlak en textuurlak - is uitgebreid. Met dit brede en gevarieerde
gamma van 13 kleuren kan u uw auto die uitstraling geven die bij u past.
De metaallak Orange Power is een bijzonder dynamische, jeugdige en frisse
kleur. Deze sprankelende, vrolijke kleur met glinsterend effect speelt met het
licht en accentueert het karakter van de auto en zijn bestuurder.
Auto afgebeeld in de kleur Orange Power met Pack exterieur Menthol White.
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ONDERSCHEIDEND

VERMOGEN
U kunt de PEUGEOT 208 aan uw eigen smaak aanpassen: het Pack Menthol White, met witte
accenten, geeft de auto een dynamische en elegante uitstraling.

Bij het Pack exterieur Menthol White wordt de elegantie van de glanzend zwart afgewerkte
onderdelen (sierlijst van de grille, buitenspiegels, sierranden van de mistlampen) gecombineerd
met originele, witte accenten (“Equalizer”-grille met gekleurd* 3D-effect, merknaam PEUGEOT in
witte letters op de grille en de achterklep, bies over het sierdeel van de mistlampen en
zijknipperlichten).
Het Pack interieur Menthol White wordt gekenmerkt door een moderne en chique ambiance die
tot in de puntjes is verzorgd: zo zijn auto’s met dit Pack voorzien van sportstoelen, verchroomde
ventilatieroosters en wit met blauwgrijze accenten op de bekledingsstoffen, het stuurwiel, het
dashboard en de portierpanelen.
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SPELEN MET

HET LICHT
De PEUGEOT 208 kan worden voorzien van drie nieuwe,
innovatieve textuurlakken die de auto een mat effect geven met
een bijzondere satijnglans: Ice White, Ice Grey en Ice Silver.
Deze onderscheidende en chique kleuren reageren sterk op
lichtveranderingen en accentueren de lijnen van de PEUGEOT 208
die hiermee nog dynamischer en gedistingeerder oogt. Door hun
licht korrelige oppervlak voelen ze bijzonder aan en geven ze de
auto een robuust en beschermend voorkomen.
Deze kleuren zijn sterker en gemakkelijker te onderhouden dan
conventionele matte lakken en zijn uitstekend bestand tegen
kleine krasjes. Ze kunnen dan ook probleemloos regelmatig
gewassen worden, zowel met de hogedrukspuit als in een
wasstraat met rollen. Nu deze kleuren ook in dit segment
beschikbaar zijn gekomen, zijn ze eindelijk voor iedereen
bereikbaar.
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GT LINE

STERK VOORKOMEN
Met de GT Line, die leverbaar is met de meer krachtige motoren,
wordt het gamma van de PEUGEOT 208 naar boven uitgebreid.
Deze uitvoering kenmerkt zich door zijn sterke, dynamische en
sportieve persoonlijkheid.
De PEUGEOT 208 GT Line is leverbaar als 3- en 5-deurs en met
de 1.2 PureTech 110 en de 1.6 BlueHDi 100. Aan de buitenzijde
wordt deze uitvoering gekenmerkt door:

• De glanzend verchroomde sierlijst van de grille en sierranden van
de mistlampen
• De “Equalizer”-grille met rood 3D-effect
• De speciale, gepolijste 17” lichtmetalen velgen Caesium
• De buitenspiegelkappen in de kleur Noir Perla Nera
• De chroomlijsten rondom de zijruiten
• Het verchroomde uitlaatsierstuk
• De merknaam PEUGEOT in rode letters op de grille en de
achterklep
• De extra getinte ruiten achter
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GT LINE

SPORTIEF
KARAKTER
De PEUGEOT 208 GT Line past naadloos in het gamma tussen de Allure en de
sportieve GTi en is de perfecte auto voor de liefhebber van sportiviteit zonder in te
boeten op gebruiksgemak.
Het chique en bijzonder sportieve interieur is voorzien van:
• Sportstoelen bekleed met zwart hoogwaardig kunstleder in combinatie stof in de
kleuren Zwart/Rood
• Rode sierstiksels op de stoelen, de armsteunen van de portieren, de pookhoes en de
met leder beklede handremgreep
• Glanzend zwarte portiergrepen met een rode bies vóór*
• Met leer bekleed, aan de onderzijde afgeplat sportstuurwiel, met rode sierstiksels en
gematteerd verchroomde insert
• Zwarte veiligheidsgordels met rode bies*
• Aluminium instaplijsten met de letters PEUGEOT
• Aluminium pedalen
• Touchscreen met sportief thema Redline, in rood en zwart

* Identiek aan de GTi.

GT LINE

SPORTIEF
KARAKTER
De PEUGEOT 208 GT Line past naadloos in het gamma tussen de Allure en de
sportieve GTi en is de perfecte auto voor de liefhebber van sportiviteit zonder in te
boeten op gebruiksgemak.
Het chique en bijzonder sportieve interieur is voorzien van:
• Sportstoelen bekleed met zwart hoogwaardig kunstleder in combinatie stof in de
kleuren Zwart/Rood
• Rode sierstiksels op de stoelen, de armsteunen van de portieren, de pookhoes en de
met leder beklede handremgreep
• Glanzend zwarte portiergrepen met een rode bies vóór*
• Met leer bekleed, aan de onderzijde afgeplat sportstuurwiel, met rode sierstiksels en
gematteerd verchroomde insert
• Zwarte veiligheidsgordels met rode bies*
• Aluminium instaplijsten met de letters PEUGEOT
• Aluminium pedalen
• Touchscreen met sportief thema Redline, in rood en zwart

* Identiek aan de GTi.

ALTIJD
VERBONDEN
Mirrorscreen
Met Mirror Screen kunt u compatibele apps van uw smartphone
gebruiken via het touchscreen van de auto. Deze technologie is
beschikbaar op auto’s met touchscreen en de functie Mirror
Screen, afhankelijk van de uitvoering optioneel of standaard.
Mirror Screen is compatibel met de besturingssystemen Android
en iOS, dankzij MirrorLink® en Apple CarPlay™. Voor Mirror Screen
is geen abonnement nodig en er zijn geen extra
abonnementskosten verbonden aan deze technologie.
Link my Peugeot
Deze app maakt gebruik van een Bluetooth®-verbinding met het
touchscreen in uw auto. De gegevens van uw auto (locatie,
kilometerstand, brandstofverbruik, geactiveerde
waarschuwingslampjes enz.) worden naar uw smartphone (indien
compatibel) verzonden zodat u van de volgende functies gebruik
kunt maken:
• Onderhoud en waarschuwingen: u krijgt automatisch een
herinnering als het tijd is voor een onderhoudsbeurt
• Find My Car (lokaliseer mijn auto): met deze functie kunt u de
plek terugvinden waar u uw auto hebt geparkeerd
• Last Mile Guidance (navigatie voortzetten): nadat u uw auto hebt
geparkeerd, wordt u met deze functie begeleid als u het
resterende gedeelte van de route naar uw bestemming te voet
aflegt (aanwezigheid van een navigatie-app noodzakelijk)
• Actieradius: tussen twee ritten door kunt u het brandstofniveau
en de resterende actieradius van uw auto bekijken
• Ritgegevens: op de plaats van bestemming kunt u de
belangrijkste gegevens van de laatste rit bekijken: duur,
gemiddeld brandstofverbruik, afgelegde afstand.
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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. Het zelfreinigende roetfilter draagt bij tot een schoner
milieu door de uitstoot van roetdeeltjes met 99,99% te reduceren
tot het laagst meetbare niveau (0,004 g/km). PEUGEOT doet verder
van zich spreken met nieuwe technologieën, zoals het Stop & Startsysteem, de ontwikkeling van een nieuwe generatie diesel- en
benzinemotoren.

De meest doeltreffende en zuinige technologie voor het beperken
van de uitstoot van dieselmotoren, met een gecombineerd
brandstofverbruik vanaf 3 l/100 km.
Tot de efficiënte technologieën van de PEUGEOT 208 behoren
ook de BlueHDi-dieselmotoren, die voldoen aan de Euro 6-norm.
De exclusieve technologie van deze motoren combineert het
SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction) met het roetfilter met
additief (FAP). BlueHDi beperkt zo de NOx-uitstoot (stikstofoxide)
met meer dan 90%, zorgt voor een zo laag mogelijke CO2-uitstoot
- vanaf slechts 79 g/km, een record voor het segment - en een zo
laag mogelijk brandstofverbruik, en houdt 99,9% van de deeltjes
tegen.

Zuinige benzinemotoren met een gecombineerd brandstofverbruik
van minder dan 4,5 l/100 km.
De PEUGEOT 208 is leverbaar met de driecilinder PureTechmotoren van de laatste generatie. Ze voldoen allemaal aan de
Europese Euro 6-norm en staan borg voor uitstekende prestaties
tegen lage gebruikskosten. Deze motoren hebben een beter
rendement dankzij het lagere gewicht en de kleinere afmetingen.
Dankzij de verbeterde verbranding en de verminderde inwendige
wrijving combineren deze motoren hoge prestaties met een laag
brandstofverbruik. Behalve krachtig zijn deze motoren 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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MOTORISATIES
Driecilinder PureTech-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 CO2uitstoot met tot wel 25% worden verminderd.

BlueHDi technologie
De BlueHDi-motoren weten hoge prestaties te combineren met een
laag brandstofverbruik en een geringe uitstoot van schadelijke stoffen.
Alle uitvoeringen van de PEUGEOT 208 die met een van deze motoren
zijn uitgerust, hebben een CO2-uitstoot van 87 g/km of lager en een
gecombineerd brandstofverbruik van minder dan 3,4 l/100 km.
Hiermee is de familie van 1.6 BlueHDi-motoren het best presterende
gamma dieselmotoren op de markt!Uitgezonderd de 1.6 BlueHDi 75
zijn alle motoren voorzien van een Stop and Start-systeem met
versterkte startmotor.

In combinatie met de nieuwe automatische transmissie EAT6
heeft de turboversie 1.2 PureTech 110 EAT6 een CO2-uitstoot
van slechts 104 g/km, waarmee deze uitvoering de nieuwe
maatstaf in dit segment vormt voor benzineauto’s met een
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1.2 PureTech 110

1.6 BlueHDi 100

VERSNELLINGSBAK

5-bak/EAT6 automaat

VERSNELLINGSBAK

5-bak

MAXIMAAL KOPPEL

205 Nm bij 1500 tr/min

MAXIMAAL KOPPEL
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BESCHIKBAARHEID KOPPEL
INSPUITING ONDER HOGE DRUK
HOOG RENDEMENT
TURBO
GEMIDDELD VERBRUIK (l/100 km) (1)
CO2 UITSTOOT(g/km)

tussen 1500 en 5500 tr/min
200 bar

BESCHIKBAARHEID KOPPEL
GEMIDDELD VERBRUIK (l/100 km) (1)
CO2 - UITSTOOT (g/km)

tussen 1750 en 3750 tr/min
3*/3,4**
79*/87**

240 000 tr/min
4,5
103/104

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.
* 15” en 16”‘ velgen
** 17” velgen
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RIJ

PLEZIER
Onderstel
De PEUGEOT 208 biedt uitstekende rijprestaties, dankzij de sterke,
veelzijdige en zuinige PureTech- en BlueHDi-motoren, zonder dat dit
ten koste gaat van het rijplezier.
Samen met de PEUGEOT i-Cockpit met het compacte stuurwiel, de aan
de verschillende motoren aangepaste wielophanging en het lage
gewicht, dat de auto tevens zuiniger en lichtvoetiger maakt, biedt het
onderstel van de nieuwe PEUGEOT 208 u een perfecte balans tussen
comfort en wegligging, zodat u optimaal kunt genieten van het rijplezier
dat de auto te bieden heeft.

Automatische transmissie EAT6
De PEUGEOT 208 met de 1.2 PureTech 110 -motor kan worden gekoppeld aan de automatische transmissie EAT6 met 6
versnellingen en 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 1 g/km (bij identieke
banden), zodat deze uitvoering zowel qua rijplezier als qua brandstofverbruik bijzonder aantrekkelijk is.
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HOOGWAARDIGE
TECHNOLOGIE

Koplampen
Met hun zwarte en verchroomde binnenwerk en hightech LED-lichtsignatuur geven de koplampen de PEUGEOT 208 een direct
herkenbare, scherpe blik. Bovendien zorgen ze voor een uitstekende verlichting, ook van de berm en in bochten.

Achterlichten
De achterlichten van de PEUGEOT 208 trekken met hun nieuwe 3D LED**-klauwen en warmrode kleur direct de aandacht. Deze
voor PEUGEOT zo kenmerkende achterlichten zijn een technologisch hoogstandje. Ze worden op alle uitvoeringen van de 208
standaard geleverd.

* 100% LED-dagrijverlichting (light emitting diodes). Standaard vanaf het tweede uitrustingsniveau.
** 100% LED-verlichting (light emitting diodes).
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VEILIGHEID
De PEUGEOT 208 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) detecteert obstakels zoals
een voertuig dat in dezelfde richting rijdt of stilstaat. Het
systeem kan met volle kracht remmen om een aanrijding te
voorkomen of de ernst ervan te beperken door de snelheid
van de aanrijding te verlagen. In bepaalde gevallen kan het
systeem de auto volledig tot stilstand brengen om de
aanrijding met de voorligger te voorkomen.

Airbags
Bij een aanrijding worden de inzittenden door 6 airbags
(standaard op alle niveaus) beschermd: 2 frontairbags, 2 zijairbags vóór en 2 window-airbags voor en achter.
ESP
Elke 208 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 wagensnelheid lager is
dan 40 km/h (stadsverkeer, bochtige wegen, kruispunten,
parkeermanoeuvres enz.).
*Standaard vanaf 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
Actieve parkeerhulp, een actief parkeerhulpsysteem 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 gas geven, remmen, de versnellingsbak
bedienen en, in geval van een handgeschakelde
versnellingsbak, de koppeling bedienen.

PEUGEOT Connect SOS en Assistance*
PEUGEOT zorgt ervoor dat de noodoproepfunctie voor
iedereen in Europa bereikbaar wordt. 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 het geval van een noodsituatie
(onwel worden, geweld), kan de automobilist snel een beroep
doen op PEUGEOT Connect SOS. Even (3 seconden) indrukken
van de SOS-knop bij de plafonnier is voldoende.
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
berichten geeft aan dat de oproep naar PEUGEOT Assistance
is verstuurd.
*PEUGEOT Connect SOS is bij de PEUGEOT 208 met de desbetreffende module
optioneel (afhankelijk van de uitvoering), op voorwaarde van acceptatie bij de
bestelling van de auto en afhankelijk van de algemene gebruiksvoorwaarden van
de dienst, die u kunt opvragen bij uw dealer.
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LAKKEN
STANDAARDLAKKEN

Blanc Banquise

PARELMOERLAK

Gris Hurricane

METAALLAKKEN

Blanc Perle Nacré

TEXTUURLAKKEN

Noir Perla Nera

Gris Aluminium

Ice Silver

Gris Shark

Rouge Rubi

Ice Grey

METAALLAK
Orange Power
Bleu Virtuel

Dark Blue

Ice White
*Beschikbaarheid kleuren kan per niveau verschillen.
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VELGEN

Allure: Lichtmetalen velg 16”
TITANE Style 3

Allure: Lichtmetalen velg 16”
TITANE

Access: Wielplaat 15” BORE

Active: Wielplaat 15”
NIOBIUM

Lichtmetalen velg 15”
AZOTE (accessoire)

Allure: Lichtmetalen velg 16”
TITANE Style 1

Allure: Lichtmetalen velg 16”
TITANE Style 2

Allure: Lichtmetalen velg 17”
OXYGENE Technical Grey

GT-line: Lichtmetalen velg
17” CAESIUM
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PERSONALISATIE
Maak een keuze uit de verschillende Packs voor het exterieur en het interieur, de bekledingen en de velgen om uw
PEUGEOT 208 aan uw eigen smaak aan te passen.

Allure Orange Power / Pack Menthol White / 16” lichtmetalen velgen TITANE Style 2,
hoogglans zwart met witte lasergravering.

Lederen bekleding Claudia Noir Mistral

Allure Rouge Rubi / Lichtmetalen
velgen 16“ TITANE Style 1,
zilver / donkergrijs.

Allure Bleu Virtuel / Lichtmetalen velgen 16” TITANE Style 3, zilver met mat zwart.

Pack interieur Menthol White
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LIGNE DE STYLE
01 : Lichte bodywarmer (heren- en damesmodel)*
02 : Hoofdtelefoon met draadverbinding en microfoon, mede voorzien van Wize & Ope-logo
03 : T-shirt, korte mouwen*
04 : Pet
05 : Thermosbeker*
06 : Horloge, mede voorzien van Oxygen-logo (afgebeeld met drie verwisselbare bandjes)
07 : Autonome versterker
08 : Notitieblok met pen
09 : Pen*
10 : USB-stick, 8 GB, met sleutelhanger
02
11 : Bowling-tas*
* Beschikbaar in oranje en zwart.
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ACCESSOIRES

1. Dakdragers + velgen 17” Caesium
+ verchroomde spiegelkappen
2. Achterklepspoiler
3. Asbak en aansteker
4. Fietsenrek
5. Voorgevormde mat in bagageruimte
6. Mattenset Lime Yellow
7. Mattenset Menthol White
8. Smartphonehouder Tetrax Smart
9. Multimediasteun

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.

1.
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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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 uitrustingen 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 informatie 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.

ACCESSOIRES

1. Dakdragers + velgen 17” Caesium
+ verchroomde spiegelkappen
2. Achterklepspoiler
3. Asbak en aansteker
4. Fietsenrek
5. Voorgevormde mat in bagageruimte
6. Mattenset Lime Yellow
7. Mattenset Menthol White
8. Smartphonehouder Tetrax Smart
9. Multimediasteun

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.
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