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Peugeot draagt de Franse traditie van kwalitatief 

hoogstaande en inventieve producten al meer dan 

210 jaar hoog in het vaandel. Vandaag legt PEUGEOT 

zich volledig toe op het ontwerpen van wagens 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.  

De mens zal altijd centraal blijven staan in onze aanpak. 

Daarom willen we de tijd die u doorbrengt in onze 

wagens meer dan ooit omvormen tot quality time.

Geïnspireerd door ons erfgoed, onze passie voor auto’s 

en de expertise van PEUGEOT SPORT ontwikkelden we 

een nieuw gamma van efficiënte producten, PEUGEOT 

SPORT ENGINEERED, om u de sensaties van een uiterst 

performante oplaadbare hybridemotor met lage uitstoot 

aan te bieden. Met zijn verfijnde atletische elegantie, 

herkenbaar aan zijn Kryptonite-signatuur met drie klauwen, 

weet dit nieuwe gamma sportiviteit en technologie als geen 

ander te verenigen tot wat we ‘Néo-Performance’ noemen.
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KRACHTIGE UITSTRALING

Geniet van een esthetiek die efficiëntie 

met expressiviteit verenigt. De nieuwe 508 

PEUGEOT SPORT ENGINEERED onderscheidt 

zich door zijn krachtige en uitgesproken 

postuur met stijlelementen die de prestatietaal 

vernieuwen, een verlaagd onderstel en bredere 

sporen.

ICONISCH 

RADIATORROOSTER

Het nieuwe zwarte radiatorrooster met Leeuw 

in Dark Chrome is afgewerkt met scherpe, 

zwevende lamellen die de luchtstromen 

scheiden en kanaliseren. Het iconische 

‘508’-logo met satijnzwarte look en de drie 

Kryptonite-klauwen symboliseren de efficiënte 

en milieuvriendelijke prestaties.



GESPIERDE TREKKEN

Toon uw esthetische en vernieuwende 

geest aan het stuur van de geëlektrificeerde 

topberline 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED. 

Zijn gespierde trekken worden nog versterkt 

door de nieuwe exclusieve kleur Selenium Grijs.

20”-VELGEN EXXAR

De nieuwe exclusieve 20”-velgen ‘EXXAR’ in 

gesmeed aluminium met Black Mist-vernis zijn 

voorzien van uiterst performante Michelin Pilot 

Sport 4S-banden. Duidelijk zichtbaar achter 

de velgen zitten remklauwen met vier zuigers 

in de kleur Kryptonite op grote geventileerde 

schijfremmen voor een optimale remkracht  

en groot uithoudingsvermogen.



GROTE UITSPARINGEN

De grote uitsparingen met specifieke 

luchtinlaten, die nog worden benadrukt door 

de moderne en lichte kleur Kryptonite, werpen 

zich op als grafische en aerodynamische 

elementen van het nieuwe PEUGEOT SPORT 

ENGINEERED-gamma. Ze verzekeren een 

betere koeling van de motor en versterken 

tegelijk het snedige en assertieve karakter 

van de nieuwe 508 PEUGEOT SPORT 

ENGINEERED.

KRYPTONITE-SIGNATUUR

Als symbool van de precisie, moderniteit en 

efficiëntie van het nieuwe PEUGEOT SPORT 

ENGINEERED-gamma, wordt de merktypische 

lichtsignatuur met drie klauwen in Kryptonite 

weergegeven op de inzetstukken van de 

achterzijruiten van de berline.



ACHTERKANT

Achteraan onderstreept de koetswerkbrede, 

glanzend zwarte strip de ‘3D Full Led’-

koplampen met drievoudige PEUGEOT-

klauwen, met een ongeziene animatie tijdens 

het vergrendelen en ontgrendelen. 

Aan beide zijden van de perfect geïntegreerde 

diffuser wordt het vermogen van 360 pk 

discreet uitgedrukt door uitlaatpijpen met 

zwarte elektrolytafwerking(1), die specifiek 

zijn voorbehouden aan het PEUGEOT SPORT 

ENGINEERED-gamma.

(1) Oppervlaktebehandeling voor een optimale kwaliteit  

in termen van duurzaamheid en bestand tegen steenslag  

en weersinvloeden

‘FULL LED’-KOPLAMPEN

Voor meer visueel comfort wordt de 

onmiddellijk herkenbare lichtsignatuur van  

het merk aangeboden met ‘full led’-koplampen 

met automatische hoogteregeling(1),  

led-richtingaanwijzers vooraan en een 

statische bochtverlichting. Kortom, zien  

en gezien worden, op elk moment en in alle 

rijomstandigheden. Zo optimaliseren wij  

de veiligheid.

(1) Deze functie corrigeert automatisch de hoogte van  

de koplampen op basis van de belasting van de wagen,  

om andere weggebruikers niet te hinderen.
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ZINTUIGLIJK GENOT

Verhef rijden en reizen tot een kunst aan het 

stuur van de PEUGEOT i-COCKPIT®. Geniet van 

de wendbaarheid van het compacte stuurwiel 

en rijd zonder dat u uw blik hoeft af te wenden 

dankzij het nieuwe head-up display dat alle 

nuttige informatie in een oogopslag weergeeft.

Elk interieurdetail, van het dashboard tot de 

voetmatten en de armsteunen, is op verfijnde 

wijze afgewerkt met een van de opvallende, 

elegante en sportieve attributen van het 

nieuwe gamma, waaronder de deurdrempels 

vooraan met het opschrift PEUGEOT SPORT 

ENGINEERED. 
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NIEUWE INTERFACES

Rijd en communiceer terwijl u toch geconcentreerd blijft op de weg dankzij de 

oordeelkundig geplaatste interfaces. Met specifieke grafische elementen voor het 

PEUGEOT SPORT ENGINEERED-gamma zijn het head-up display van 12,3” en het 

capacitieve HD-aanraakscherm van 10” naar wens te personaliseren. Zo kunnen de 

toerenteller of de energiestromen worden weergegeven om de toestand van de motor 

beter op te volgen.

CONNECTIVITEIT

Kopieer uw favoriete compatibele apps naar het capacitieve 10”-aanraakscherm, 

dankzij de functie Mirror Screen(1), en herlaad uw smartphone(2) draadloos op de 

middenconsole. Reis in alle sereniteit dankzij het geconnecteerde Pack Navigatie met 

spraakherkenning, de realtime verkeersinformatie en de weergave van gevarenzones 

via TomTom Services(3).

(1) Het Mirror Screen-systeem maakt het mogelijk om apps van uw smartphone weer te geven op het aanraakscherm.  

De functie Mirror Screen werkt naargelang het geval via Android Auto (voor Android-smartphones) of via Apple CarPlayTM  

(voor iOS-smartphones). Wel is daarvoor een gsm- en data-abonnement vereist. Alleen deze twee gecertificeerde apps zullen 

werken terwijl het voertuig stilstaat en naargelang het geval ook tijdens de rit. Tijdens het rijden werken bepaalde functies van 

de apps niet. Bepaalde types van content die u gratis kunt raadplegen op uw smartphone, vereisen dat u zich aanmeldt bij een 

betalende, door Android Auto of Apple CarPlayTM gecertificeerde equivalente app. Meer informatie hierover vindt u op de website 

peugeot.be. (2) Inductielader voor toestellen die compatibel zijn met de Qi-norm. (3) Met de services van TomTom maken we 

het mogelijk om in real time alle essentiële verkeersgebeurtenissen weer te geven: realtime verkeersinformatie, benzinestations, 

parkings, weer, lokale opzoekingen en gevarenzones (naargelang de nationale wetgeving). Het abonnement op al deze 

diensten is inbegrepen gedurende een periode van drie jaar en kan vervolgens online uitgebreid of vernieuwd worden (betalend).

18



PREMIUM HIFI-SYSTEEM 

VAN FOCAL®

Geniet van de hoogwaardige akoestiek van 

het premium FOCAL®-systeem(1). De tien over 

de passagiersruimte verspreide luidsprekers, 

waaronder de centrale speaker, vier tweeters, 

vier woofers en de subwoofer(2), zorgen voor 

een rijke, gedetailleerde en dynamische 

klankweergave die de grenzen van de 

hifibeleving aan boord verlegt.

(1) FOCAL® is een Frans merk, wereldleider  

in de productie van hifisystemen.  

(2) Tweeter, woofer, subwoofer: luidsprekers  

die respectievelijk de hoogste, middelhoge en lage  

frequenties van het audiospectrum weergeven.

‘CONFORT FIT’-ZETELS

Neem comfortabel plaats op de veelvuldig 

verstelbare en verwarmbare massagezetels 

met geoptimaliseerde ‘Confort-fit’-steun en 

laat u verleiden door hun eenvoudige lijnen en 

edele materialen. De zittingen zijn bekleed met 

een unieke combinatie van Alcantara®, stof 

en nappaleder in de kleur Mistral, afgewerkt 

met dubbele sierstiksels in Kryptonite en 

Tramontane.
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ERVAAR NÉO-PERFORMANCE

Waardeer de opgewaardeerde prestaties(2) aan het stuur van de nieuwe geëlektrificeerde  

berline 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED: 

• Sprint van 0 tot 100 km/u in 5,2 seconden. 

• Herneming van 80 tot 120 km/u in 3 seconden. 

• Duizend meter vanuit stilstand in 24,5 seconden. 

• Topsnelheid begrensd op 250 km/u waar toegestaan. 

De nieuwe 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED levert een totaal vermogen van 360 pk  

en een maximumkoppel van 520 Nm.

(1) Al meer dan 10 jaar perfectioneert Peugeot Sport zijn kennis van hybridetechnologie in de competitie en op de weg. Na de projecten 908 HY,  

908 Hybrid4, 308 Rhybrid en 208 FE is Néo-Performance voortaan voor iedereen beschikbaar met de lancering van de nieuwe 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED,  

die vanaf 2022 zal worden ondersteund met een nieuw WEC Endurance-programma. (2) Gegevens gemeten met enkel een bestuurder aan boord.

DE EXPERTISE VAN PEUGEOT SPORT

Het nieuwe PEUGEOT SPORT ENGINEERED-gamma, met zijn 

perfecte combinatie van sportiviteit en emissiearme technologie, 

plukt de vruchten van de expertise van PEUGEOT SPORT(1) om een 

nieuw type van milieuvriendelijke prestaties uit te vinden, ‘Néo-

Performance’. De nieuwe berline 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED 

garandeert een spectaculaire efficiëntie, met zijn atletische velgen 

20”-velgen ‘EXXAR’ en zijn uiterst performante onderstel met 

gestuurde ophanging, krachtige remmen en geoptimaliseerde 

afstellingen die de prestaties van verbrandingsmotoren en 

elektromotoren naar een nog hoger niveau te tillen.



DRIVE ASSIST PLUS

Rijdt semi-autonoom. De DRIVE ASSIST 

PLUS-technologie maakt het mogelijk om de 

snelheid van de wagen automatisch aan te 

passen aan die van zijn voorligger om zo een 

constante afstand te bewaren. Dat maakt 

het mogelijk om de wagen op de door de 

bestuurder gekozen rijstrook te houden.

NIGHT VISION

Treed toe tot verhoogde realiteit (augmented 

reality). Voor een optimale rijveiligheid in het 

donker en bij beperkte zichtbaarheid detecteert 

de infraroodcamera van het NIGHT VISION-

systeem voetgangers of dieren voor het 

voertuig. De beelden van deze camera worden 

in uw gezichtsveld weergegeven op een digitaal 

scherm, met een alarmsignaal erbij.

.
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DE UITERST KRACHTIGE HYBRIDE

Gun uzelf de efficiëntie van een uiterst performante motor, de veelzijdigheid van een hybride en een rijbereik van 

45 km (WLTP(1)) in de elektrische modus. Met het reële totaalvermogen van 360 pk, dat de twee elektromotoren 

en de verbrandingsmotor leveren, en de gecombineerde kracht van twee energiebronnen en vierwielaandrijving 

levert de nieuwe 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED een koppel van 520 Nm en verzekert hij een optimale 

tractie en spectaculaire hernemingen.

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-EMISSIES    

• WLTP-waarden(1): gemiddeld rijbereik: 45 km / CO2-uitstoot gemengde cyclus: 42 g/km / verbruik gemengde cyclus: 2,0 l/100 km.. 
(1) De vermelde waarden voor brandstofverbruik, CO₂-uitstoot en rijbereik zijn conform de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe wagens sinds 1 september 2018 worden goedgekeurd. Deze WLTP-procedure vervangt  

de Europese rijcyclus (NEDC), de vroegere testprocedure. Omdat de testomstandigheden veel realistischer zijn, liggen het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot volgens de WLTP-procedure in veel gevallen hoger dan de waarden  

gemeten volgens de NEDC-procedure. De waarden voor brandstofverbruik, CO₂-uitstoot en rijbereik kunnen variëren afhankelijk van de reële gebruiksomstandigheden en factoren als oplaadfrequentie, rijstijl, snelheid, specifieke  

uitrusting, opties, bandentype, buitentemperatuur en temperatuurcomfort in het voertuig. Neem contact op met uw verkooppunt voor meer inlichtingen. Meer informatie hierover vindt u op de website peugeot.be .

VERMOGEN VAN DE DRIE MOTOREN

Zonder de beschikbare zitplaatsen en het koffervolume boven het tapijt(1) te beperken, 

heeft het intelligente ontwerp de integratie van de drie motoren geoptimaliseerd: 

• PureTech-benzinemotor met 200 pk, Euro 6d full 

• Elektromotor vooraan met een maximumvermogen van 81 kW / 110 pk,  

   gekoppeld aan de geëlektrificeerde achttrapsautomaat e-EAT8, 

• Elektromotor achteraan met een maximumvermogen van 83 kW / 113 pk.

(1) Volume de coffre : de 487 litres au-dessus du tapis jusqu’à 1537 litres avec le dossier de banquette rabattu. 
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OPTIMALISEER UW RIJBEREIK

Pas uw rijstijl aan uw behoeften aan dankzij de vijf beschikbare 

modi (vier hybridemodi en een elektrische modus): 

•  De elektrische modus biedt u de vrijheid om in de stad en  

in lage-emissiezones te rijden dankzij de geoptimaliseerde  

batterij die tot 140 km/u actief blijft en 45 km rijbereik biedt. 

•  De 4WD-modus met vierwielaandrijving biedt een aangepaste 

grip voor meer veiligheid op wegen met beperkte grip. 

•  In de Sport-modus verzekert de combinatie van de verbrandings- 

en elektromotor instant reacties bij acceleraties en hernemingen. 

•  In de Hybrid-modus wisselen de elektro- en verbrandingsmotor 

elkaar af om het energieverbruik te optimaliseren. 

•  In de Comfort-modus is het rijgedrag identiek aan dat van  

de Hybrid-modus, maar genieten de inzittenden van een  

soepelere schokdemping voor meer veelzijdigheid.

RECUPEREER RIJBEREIK  

TIJDENS HET REMMEN

Dit energie-efficiënte regeneratieve remsysteem i-BOOSTER 

maakt het mogelijk om overtollige energie te recupereren tijdens 

het remmen en uitbollen, waardoor de hoogspanningsbatterij 

kan worden bijgeladen. Dit i-BOOSTER-systeem, ontwikkeld 

voor hybridewagens, recupereert niet alleen energie maar werd 

ook door PEUGEOT SPORT geoptimaliseerd voor een krachtig 

remgevoel dat steunt op vier betrouwbare en duurzame zuigers 

op schijven met een diameter van 380 millimeter.
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PRIVÉ OPLADEN

Laad uw berline op aan een standaard stopcontact (8 A, 220 V) in 7 uur(1) en aan een versterkt 

Green'up®-stopcontact (14 A, 220 V) in 4 uur(1). Een volledige laadbeurt gaat het snelst  

(slechts 1:45 uur) aan een Wall Box van 7,4 kW(2). PEUGEOT heeft ZEborne geselecteerd  

als partner voor de installatie van een laadpaal bij u thuis(3).

(1) Met de standaardlader met een maximumvermogen van 3,7 kW. 

(2) Met de optionele lader met een maximumvermogen van 7,4 kW. 

(3) Zie voorwaarden in het verkooppunt.

OPENBAAR LADEN

In heel Europa bestaat een uitgebreid netwerk van meer dan 

220.000 openbare laadpalen, waaraan u uw hybridewagen 

kunt opladen. PEUGEOT biedt u de mogelijkheid om in te 

tekenen op het Charge My Car-aanbod van Free2Move via 

de mobiele app. Dankzij het ChargeMyCar-aanbod en de 

bijbehorende laadkaart(1) krijgt u in alle eenvoud toegang tot 

een netwerk van meer dan 188.000 laadpalen in Europa.

(1) Betaalpas ontwikkeld met Free2Move.



Dankzij de diensten van MyPeugeot® en Free2Move geniet  

u meer dan ooit van autonomie in het beheer van uw 

oplaadbare hybridewagen. 

e-AFSTANDSBEDIENING 

Controleer en plan uw laadbeurt rechtstreeks vanaf uw 

smartphone. U kunt ook de interieurtemperatuur regelen. 

Meer informatie: https://services-store.peugeot.be/nl-BE/store/

e-remote-control.

MYPEUGEOT®-APP

Profiteer in real time van gepersonaliseerde en gesynchroniseerde diensten  

dankzij de gratis app MyPeugeot®(1): 

• Houd de status van uw voertuig in het oog (rijgegevens, locatie). 

• Vraag gemakkelijk en snel bijstand op de weg. 

• Beheer het onderhoud en de services van uw wagen. 

• Beheer eenvoudig de batterijlading en de interieurtemperatuur. 

• Gebruik uw smartphone om laadbeurten te controleren en te plannen tijdens de daluren. 

Meer informatie: https://mypeugeot.peugeot.be/

(1) Onder voorbehoud van toegang tot het mobiele netwerk.

CHARGE MY CAR

Bereid uw elektrische rit in alle sereniteit voor 

dankzij het laadpalennetwerk van Free2Move.

Meer informatie: https://www.free2move.com/nl-

BE/charge-my-car.
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TIJDLOZE ELEGANTIE  

Maak uw keuze uit de drie koetswerkkleuren om 

uw nieuwe 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED 

aan te kleden, waaronder de nieuwe exclusieve 

kleur Selenium Grijs met subtiel parelmoereff ect 

en de energieke Kryptonite-signatuur.

1. Selenium Grijs

2  Perla Nera Zwart

3  Parelmoer Wit

1

2

3
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LIFESTYLE  

PEUGEOT SPORT ENGINEERED

De studio PEUGEOT Design Lab liet zich inspireren 

door de geavanceerde designelementen en verzorgde 

materialen van de nieuwe 508 PEUGEOT SPORT 

ENGINEERED om deze nieuwe lifestyle-collectie  

te ontwerpen. 

Het volledig gamma is beschikbaar in de 

onlineboetiek https://boutique.peugeot.com.

1. Pet  

2 Lederen sleutelhanger 

3 Lederen portefeuille  

4 Lederen kaartenhouder  

5 Jas in technische stof  

6 Horloge: Peugeot Sport Silver Chronograph
1

2

3

4

5

6
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EXPERTISECENTRA 

PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Maak nu een afspraak in een van onze 

speciale centra waar onze experts u zullen 

verwelkomen voor een uitzonderlijk moment 

aan het stuur van de nieuwe, erg performante 

oplaadbare hybrideberline 508 PEUGEOT SPORT 

ENGINEERED. 

VIND UW EXPERTISECENTRUM: https://www.

peugeot.be/nl/tools/verkooppunten.html
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Mobiliteitsoplossing:  

in alle gevallen voorgesteld 

Voortdurende software-updates:  

om steeds te genieten van de beste rijervaring. 

Batterij tot 80 procent  

opgeladen bij elke interventie. 

Online bestek en afspraak: uw afspraak reserveren  

en uw naverkoopdiensten berekenen. 

En uw wagen wordt gereinigd bij elk bezoek* Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met uw concessiehouder.

8 jaar of 160.000 km garantie  

op de aandrijfbatterij. 

Peugeot Assistance: 24/24 uur en 7/7  

dagen rijden in alle sereniteit. 

E-expert center: onze experts verzorgen  

uw wagen en beantwoorden al uw vragen. 

E-servicecontract: alle onderhoudswerkzaamheden, 

onderdelen en diensten zijn inbegrepen. 

Gecertificeerde laadoplossing: een compleet  

wallbox-gamma geïnstalleerd door professionals.

01

02

04

03

05

06

07

09

08

10

HYBRIDEVOERTUIGEN, ONZE TIEN ENGAGEMENTEN

NETWERKEN EN SERVICES
Wie een Peugeot kiest, beschikt meteen over een uitgebreid 
netwerk van servicepunten en distributeurs dat aan al uw wensen 
beantwoordt met een hoogwaardige ontvangst, een doorgedreven 
professionalisme, een performante uitrusting en een kwalitatieve 
dienstverlening. Zo weet u zeker dat u terechtkomt bij een specialist 
die naar u luistert, uw wensen begrijpt en er op een doeltreffende 
manier op inspeelt. Een betere basis om zich te engageren voor een 
langetermijnrelatie bestaat niet.

VOOR UW GEMOEDSRUST:  
DE CONSTRUCTEURSGARANTIE(1)

Kwaliteit is ook een gemoedstoestand bij Peugeot: daarom geniet 
uw nieuwe wagen twee jaar garantie zonder kilometerbeperking 
op onderdelen en werkuren bij productiefouten, evenals twaalf jaar 
anticorrosiewaarborg en twee jaar lakwaarborg, en dat in heel West-
Europa(2).

PEUGEOT-SERVICECONTRACTEN
Garantie-uitbreiding, onderhoudsplan, onderhoud ... Unieke 
en gepersonaliseerde formules om in alle vrijheid te rijden. Van 
bijstand tot de herstelling van gebreken en van de vervanging van 
slijtageonderdelen tot het onderhoud: u kiest zelf het interventieniveau 
voor uw wagen en geniet steeds de kwaliteitsgarantie van PEUGEOT. 
Zo geniet u een ongekende vrijheid.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Als aanvulling op de exclusieve diensten van het PEUGEOT-net 
biedt PEUGEOT Assurance u ook een omniumverzekering, die 

specifiek werd uitgedacht voor uw veiligheid en die tot uw dienst 
blijft om u een beschikbaarheid en servicekwaliteit te bieden die uw 
vertrouwen waard is. Met PEUGEOT Assurance weet u zeker dat 
alle herstellingen worden uitgevoerd in uw gebruikelijke PEUGEOT-
verkooppunt of bij een andere erkende hersteller uit het PEUGEOT-
net, met originele onderdelen en conform de garantievoorwaarden 
van de constructeur. Ga naar uw erkend FSMA-verkooppunt of vraag 
een gepersonaliseerde offerte via het gratis nummer 0800 96 390 
(enkel in België).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Een eenvoudige oproep helpt u om onvoorziene omstandigheden 
het hoofd te bieden, en dat in heel Europa (EU en twaalf andere landen 
en territoria). PEUGEOT Assistance, de oplossing tegen onvoorziene 
omstandigheden. Indien het voertuig wordt geïmmobiliseerd ten 
gevolge van een panne die gedekt wordt door de contractuele 
Peugeot-garantie van 2 jaar, waakt PEUGEOT Assistance 24 uur per 
dag en 365 dagen per jaar over u: +32 2 627 61 20.

PEUGEOT RENT, autoverhuur via PEUGEOT.
Met PEUGEOT RENT blijft u 100% mobiel Op weekend of op 
vakantie vertrekken, verhuizen of rijden terwijl uw gebruikelijke 
auto buiten dienst is (wegens onderhoud bijvoorbeeld)? 
PEUGEOT RENT heeft steeds een oplossing voor u. Maak van de 
gelegenheid gebruik om alle PEUGEOT-modellen te ontdekken 
en onze nieuwe wagens – inclusief de elektrische modellen – 
te testen. Raadpleeg de voorwaarden van het aanbod en de 
verkooppunten van PEUGEOT RENT op https://www.peugeot.
be/nl/kopen/mobiliteit-en-connectiviteit/huur-een-peugeot.  

DE SERVICEDIENST VAN PEUGEOT
Wie zijn auto laat onderhouden in het PEUGEOT-net, is zeker 
van kwalitatieve interventies, uitgevoerd door professionals die 
aangepaste onderdelen voor uw PEUGEOT gebruiken. 

Mecaniciens, technici en gespecialiseerde koetswerkherstellers 
krijgen voortdurend bijscholing over de jongste technologieën 
en kennen het hele PEUGEOT-gamma vanbinnen en vanbuiten. 
Specifieke materialen en gereedschappen, goedgekeurd door 
de Constructeur. Een jaar PEUGEOT-garantie op onderdelen 
en werkuren in het hele PEUGEOT-net. Voor elke wagen 
onderdelen die beantwoorden aan het lastenboek van de 
constructeur. De nauwkeurige toepassing van de procedés 
en normen voor herstellingen zoals bepaald door PEUGEOT. 
Lakken en ingrediënten die voldoen aan de voorschriften van 
de Constructeur, met behoud van de anticorrosiewaarborg. 

PEUGEOT PROFESSIONAL
Een nieuwe service ten dienste van wagenparken. Hoe uw 
wagenpark er ook uitziet, u kunt steeds bij ons terecht voor de keuze 
van voertuigen, de financiering, het onderhoud, het beheer... Vraag 
meer informatie bij uw PEUGEOT-verkooppunt.

Opgelet: geld lenen kost ook geld.

PEUGEOT INTERNET
Ontdek Peugeot op het internet door ons adres in te voeren: http://
www.peugeot.be.

VOOR HET MILIEU
Het PEUGEOT-net zet zich dag na dag in om het milieu te ontzien, 
door: 

→ Afval te scheiden volgens type en gevaarlijkheidsgraad en 
door het te laten ophalen voor verwerking door gespecialiseerde 
bedrijven.

→ De omhaling en verwerking van afval toe te vertrouwen 
aan dienstverleners met de nodige toelatingen om een 
optimale valorisatie van afval te garanderen of het in de beste 
omstandigheden te laten verwerken.

→ De risico’s van het gebruik van chemische producten te 
beheersen door strenge veiligheidsregels te volgen of ze te 
vervangen door ecologisch verantwoorde alternatieven.

→ U milieuvriendelijke oplossingen aan te bieden zoals 
standaard wisselstukken van PEUGEOT(5) of het gamma 
onderhoudsproducten van Technature(6).

PEUGEOT CONTACT CENTER
Hebt u een vraag over uw Peugeot die u niet aan uw Peugeot-garage 
kunt stellen? Aarzel dan niet om tijdens de werkuren (van 8.30 tot 17 
uur) contact op te nemen met het Peugeot Contact center via het 
nummer +32 (0)78 15 16 15 (8:30 tot 17:00).

SAMEN MET U, OVER DE HELE LIJN

(1) Om de toepassingsmodaliteiten van deze contracten, garanties en services te kennen, kunt u de overeenkomstige contractdocumenten opvragen bij uw concessiehouder.  
De constructeursgarantie gaat niet in tegen de wettelijke rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door de constructeursgarantie. 
(2) In heel West-Europa. (3) Peugeot Assurance is een verzekeringsproduct dat de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid, Bescherming van de wagen (omnium, omnium 24+, mini-omnium et 
mini-omnium 24+), Bestuurdersverzekering, Rechtsbijstand en Bijstand op de weg omvat. Dit product werd uitgewerkt door de Belgische verzekeringsmaatschappij A. Belgium en is onderworpen 
aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor een periode van een jaar, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Dit Peugeot Assurance-product is voorbehouden 
aan België. Vergeet niet om de algemene voorwaarden van dit verzekeringsproduct te raadplegen alvorens de polis te ondertekenen. De aangeboden dekkingen zijn talrijk en worden uitgelegd in 
deze voorwaarden, die ook eventuele beperkingen en uitsluitingen van de waarborgen verduidelijken. U kunt dit document gratis downloaden op www.peugeot.be. Met eventuele klachten kunt 
u terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Als de geboden oplossing niet geschikt is, kunt u zich richten tot de Ombudsman 
Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as). PEUGEOT ASSURANCE is een product van A. Belgium NV, een erkende verzekeringsmaatschappij met het nr. 0039 
(KB. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) Hoofdkantoor: Troonplein 1 - 1000 Brussel (België) • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • Ondernemingsnr.: BTW BE 0404 483 367 Handelsregister Brussel. PSA 
Finance Belux NV • Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel • KBO-nr. 0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com Inschrijvingsnr. FSMA 019653A • IBAN: 

BE86 3100 0100 5250 • BIC: BBRU BE BB, treedt op als verzekeringsagent verbonden aan A. Belgium NV. FSMA-erkende Peugeot-verkooppunten treden op als onderagenten van PSA Finance 
Belux NV als bijkomende tussenpersonen. Peugeot-verkooppunten zonder FSMA-erkenning fungeren als zaakbezorgers. Bel gratis naar 0800 96 390 voor bijkomende informatie of een gratis 
aanbod. (4) Peugeot Assistance is een bijstandsdienst die wordt ingezet in het kader van de tweejarige contractuele garantie van PEUGEOT door Touring, met maatschappelijke zetel te Wetstraat 
44, 1040 Brussel. (5) Een standaard wisselstuk is een onderdeel dat met een uiterst strikt revisieprocedé in zijn oorspronkelijk staat werd hersteld op basis van wisselstukken afkomstig van 
voertuigen van het merk PEUGEOT die in het net werden gerepareerd. (6) Technature is een compleet gamma van producten voor de reiniging en het onderhoud van auto’s en draagt ook bij tot 
het respect voor het milieu. De Technature-producten bestaan voor 80 tot 100 procent uit natuurlijke ingrediënten. Strikte naleving van de Europese wetgeving over de biologische afbreekbaarheid 
van detergenten (648/2004/EG). De informatie en illustraties die in deze brochure voorkomen zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals die waren op het moment dat dit document 
gedrukt werd. Al deze voorzieningen zijn standaard, als optie of niet verkrijgbaar, naargelang de gekozen versie. In het kader van het streven van de fabrikant naar een constante verbetering van 
zijn producten, kan PEUGEOT op elk moment de technische specificaties, de uitrusting, de opties en de kleuren wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De huidige reproductietechnieken 
maken het niet mogelijk de helderheid van de kleuren getrouw weer te geven. Gelieve voor bijkomende informatie contact op te nemen met uw PEUGEOT verkooppunt. De elementen in deze 
catalogus mogen niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Automobiles PEUGEOT. * In de deelnemende verkooppunten.
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