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Al meer dan 210 jaar lang draagt PEUGEOT de 

Franse traditie van kwalitatief hoogstaande 

en inventieve producten hoog in het vaandel. 

Vandaag legt PEUGEOT zich volledig toe op 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. 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.
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VERRASSENDE PERSOONLIJKHEID

De nieuwe PEUGEOT 308, met zijn resoluut hoogwaardige design, 

verleidt intens door zijn uitgesproken karakter en dynamisme.  

Om elk moment tot uw moment te maken, kunt u rekenen op  

de innovatieve en hoogwaardige technologieën van de nieuwe 

PEUGEOT i-Cockpit® en op het gamma efficiënte benzine-,  

diesel en oplaadbare hybridemotoren.

HET NIEUWE GEZICHT VAN PEUGEOT

De nieuwe 308 introduceert in wereldpremière het nieuwe 

wapenschild van PEUGEOT, voor een tijdloze merkidentiteit 

die geschiedenis en hypermoderniteit verenigt. Het logo geeft 

het radiatorrooster een majestueuze look. Het 308-opschrift 

bevindt zich op de motorkap en helpt zo de vernieuwing van 

de wagen te onderstrepen.
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GEDURFDE PROPORTIES

De nieuwe PEUGEOT 308 toont zich dynamisch 

vanuit elke hoek. Zijn zuivere lijnen met 

gedurfde proporties onderstrepen zijn krachtige 

persoonlijkheid: 

• Het grote verticale radiatorrooster sluit  

   aan op een lange motorkap. 

• De achterkant oogt gespierd en krachtig.  

   Hij werd visueel breder en staat stevig  

   op zijn wielen.  

• Het gespierde en vloeiende profiel onthult  

   zijn atletische lijnen.

5



KOPLAMPEN

De ultracompacte lichtsignatuur vooraan 

is resoluut actueel en hoogtechnologisch. 

De koplampen, die verfijning met kracht 

verenigen, onderstrepen de dynamiek en 

identiteit van de nieuwe PEUGEOT 308.  

Ze combineren een gebeitelde en fijne look 

met led-technologie(1) of PEUGEOT Matrix  

Led-technologie(2) en lopen uit in krokusvormige 

dagrijlichten in de voorbumper. 

(1) Standaard beschikbaar. 

(2) Standaard op de versies GT/GT Pack

ACHTERLICHTEN

De hoogtechnologische en moderne 

achterlichtsignatuur gaat hand in hand met 

ultracompacte ‘full led’-koplampen(1) of ‘3D 

full led’-koplampen(2), met een afzonderlijke 

ontsteking van de verschillende klauwen.

(1) Standaard op bepaalde versies. 

(2) Standaard op de versies GT/GT Pack.
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NIEUWE ERVARING VAN  

DE PEUGEOT i-COCKPIT®

De nieuwe, resoluut ergonomische en 

intuïtieve PEUGEOT i-Cockpit®, biedt een vlotte 

toegang tot alle functies die zorgvuldig werden 

ontworpen om elke rit tot een moment van 

quality time te maken: een nieuw compact 

stuurwiel, een nieuw digitaal head-up display(1)

of een holografisch digitaal 3D-scherm(2). 

Voor een gedeelde ervaring aan boord is de 

PEUGEOT i-Cockpit® zeer toegankelijk voor 

de passagiers dankzij een nieuw, intuïtief 

en personaliseerbaar aanraakscherm(1) met 

meerdere weergaven en nieuwe virtuele 

i-toggles(3) en een nieuwe middenconsole  

met tal van opbergvakken.

(1) Standaard beschikbaar.  

(2) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie. 

(3) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie – 

aanraakgevoelige sneltoetsen voor de regeling van  

de airconditioning, telefooncontacten of radiozenders.
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EEN I-COCKPIT GEWIJD 

AAN DE OPLAADBARE 

HYBRIDEWERELD

Het configureerbare en personaliseerbare 

digitale head-up display maakt het mogelijk 

om specifieke informatie van oplaadbare 

hybrideversies weer te geven in het 

gezichtsveld van de bestuurder. 

Via het nieuwe 10» HD-aanraakscherm  

krijgt u toegang tot de instelfuncties en de 

rijgegevens van de nieuwe 308 HYBRID.



ALS EEN SMARTPHONE

Het 10” HD-aanraakscherm is volledig en eenvoudig personaliseerbaar. Dat maakt 

het mogelijk om meerdere vensters weer te geven met ‘widgets’ of snelkoppelingen, 

zeer gebruiksvriendelijk en reactief zoals bij een tablet. De nieuwe PEUGEOT 308 

vindt de volledig configureerbare virtuele i-toggles(1) uit. Ze staan tegenover het 

centrale scherm en zorgen voor een esthetiek en technologie die hun gelijke niet 

kennen in dit segment. Voor meer gemak en veiligheid is elke i-toggle een aanpasbare 

snelkoppeling naar een favoriete toepassing of actie op het centrale scherm (gekozen 

bestemming, klimaatregeling, favoriet telefooncontact, radiozender). 

(1) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie – Aanraakgevoelige sneltoetsen voor de regeling  

van de airconditioning, telefooncontacten of radiozenders

TECHNOLOGIE TEN DIENSTE VAN DE ERGONOMIE

Alle onmisbare informatie voor de bestuurder wordt weergegeven op het nieuwe 

instrumentenbord. Dat bevindt zich op ooghoogte en omvat vanaf het niveau 

Active Pack een digitaal 10”-scherm. Het instrumentenbord kan nog een derde 

dimensie krijgen met de i-Cockpit 3D(1). Deze variant is volledig instelbaar en 

personaliseerbaar en beschikt over verscheidene weergavemodi (navigatie, radio/

media, rijhulpsystemen, energiestromen, enz.) die kunnen worden gewijzigd vanaf  

de hendel links van het stuur.

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
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STEEDS VERBONDEN

De nieuwe PEUGEOT i-Cockpit® wijdt het nieuwste intuïtieve en geconnecteerde infotainmentsysteem PEUGEOT i-Connect Advanced in. Reis 

in alle sereniteit met het Pack geconnecteerde navigatie(1) met herkenning van natuurlijk gesproken taal, inclusief automatische kaartupdates 

van TomTom® en realtime verkeersinformatie en gevarenzones by TomTom Services(2). Laad uw smartphone op via inductie(3), dupliceer uw 

smartphone-apps met de draadloze Mirror Screen-functie(4), bepaal uw profiel en bewaar uw voorkeuren voor weergave, sfeer en instellingen  

(tot acht profielen). Tot slot hebt u gemakkelijk toegang tot de geconnecteerde diensten, de boorddocumentatie en videohandleidingen.

(1) Standaard of als optie verkrijgbaar naargelang de versie. (2) Met de services van TomTom® maken we het mogelijk om in realtime alle essentiële verkeersgebeurtenissen weer te geven: realtime verkeersinformatie, 

benzinestations, parkings, weer, lokale opzoekingen en gevarenzones by TomTom Services (naargelang de nationale wetgeving). Het abonnement op al deze diensten is inbegrepen gedurende een periode van drie jaar 

en kan vervolgens uitgebreid of vernieuwd worden (betalend). (3) Inductielader voor toestellen die compatibel zijn met de Qi-norm – standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie (4) Standaard, als optie of niet 

verkrijgbaar naargelang de versie Enkel de door Android Auto™ of Apple Carplay™ gecertificeerde applicaties werken, naargelang het geval bij stilstand of al rijdend. Tijdens het rijden werken bepaalde functies van de apps niet. 

Bepaalde types van content, die gratis geraadpleegd kunnen worden op uw smartphone, vereisen dat u zich aanmeldt bij een betalende, door Android Auto™ of Apple CarPlay™ gecertificeerde equivalente app. De Mirror 

Screen-functie werkt naargelang het geval via Android Auto™ (voor Android-smartphones) of Apple CarPlay™ (voor iOS-smartphones), op voorwaarde dat u over een gsm- en data-abonnement beschikt. Meer informatie 

hierover vindt u op de website peugeot.be.

NIEUWE MIDDENCONSOLE

Op de nauwkeurig ontworpen middenconsole groepeert een  

boog aan bestuurderszijde alle dynamische bedieningselementen 

van de wagen. Die boog loopt door tot aan de plaats waar 

smartphones draadloos(1) kunnen worden opgeladen(1).  

Zo is de rest van de console open naar de passagiers toe, met  

tal van opbergvakken: twee bekerhouders en opbergvakken  

tot 34 liter, waaronder een groot opbergvak onder de armsteun.

(1) Inductielader voor toestellen die compatibel zijn met de Qi-norm – standaard,  

als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
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INSTANT WELZIJN

In het interieur heerst een warme en 

comfortabele sfeer:  

• Personaliseer de led-sfeerverlichting  

   (keuze uit acht kleuren) naar wens. 

• Geniet van sensationele geluidskwaliteit  

   met het premium hifisysteem van FOCAL®(1)  

• Reis in alle sereniteit. Het AQS(2)-systeem  

   (Air Quality System) kan de luchtrecirculatie     

   alleen activeren. Het wordt aangevuld met  

   Clean Cabin(3), een luchtbehandelingssysteem.    

   De luchtkwaliteit wordt weergegeven op het  

   centrale aanraakscherm. 

• Waardeer de ergonomie en het comfort van    

   de omhullende, verwarmde(3) en masserende(1)

   voorzetels met tien massagepunten, acht  

   pneumatische zakken en vijf regelprogramma’s.  

   De zetels hebben het AGR-label (Duits label voor  

   een gezonde rug).

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

(2) Beschikbaar vanaf het niveau Allure 

(3) Standaard op de versies GT/GT Pack  



DRIVING PLEASURE,  
MORE THAN EVER(1)

De nieuwe PEUGEOT 308 beschikt over  

tal van rijhulpsystemen om uw comfort  

en veiligheid te verhogen, zoals: 

• Een nieuwe 180°-achteruitrijcamera met  

   hogeresolutieweergave(2)

• 360°-parkeerhulp dankzij vier camera’s(3)

• Dodehoekbewaking met groot bereik(3)

   En begeleidt u op de weg naar  

   semiautonoom rijden: 

• Adaptieve snelheidsregelaar met  

   Stop&Go-functie(2)

• Actieve spoorassistent(2)

(1) Rijplezier, meer dan ooit 

(2) Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie 

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

12
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OPLAADBARE 

HYBRIDEAANDRIJVINGEN

De nieuwe PEUGEOT 308 HYBRID combineert 

vermogen met efficiëntie dankzij zijn twee 

HYBRID-motoren: HYBRID 180 e-EAT8 FWD(1)

en HYBRID 225 e-EAT8 FWD(2). Ontdek nieuwe 

rijsensaties dankzij de samenwerking tussen 

de verbrandings- en elektromotor, die een 

voorbeeldig weggedrag en een hoogwaardig 

rijcomfort mogelijk maakt. Ook geniet u van 

de geoptimaliseerde batterij voor een 100% 

elektrische rijervaring met een rijbereik  

tot 60 km(3).

(1) FWD: Front Wheel Drive (voorwielaandrijving). Vanaf 24 g/km 

CO2 – Ramingen opgegeven ter informatie en onder voorbehoud 

van de gehomologeerde WLTP-cijfers. 

(2) FWD: Front Wheel Drive (voorwielaandrijving). Vanaf 27 g/km 

CO2 – Ramingen opgegeven ter informatie en onder voorbehoud 

van de gehomologeerde WLTP-cijfers. 

(3) Ramingen opgegeven ter informatie en onder voorbehoud 

van de gehomologeerde WLTP-cijfers. Zuiver elektrisch rijbereik 

tot 60 km naargelang de opties van de wagen. Het rijbereik 

kan variëren naargelang de reële gebruiksomstandigheden 

(weersomstandigheden, rijstijl, enz.).
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OPTIMALISEER UW RIJBEREIK

Er zijn verschillende modi beschikbaar voor een rijgedrag  

op maat van uw behoeften: 

• Electric: zodat u tot 135 km/u zuiver elektrisch kunt rijden(1)

• Hybrid: de elektro- en verbrandingsmotor wisselen elkaar  

   af om het energieverbruik te optimaliseren. 

• Sport: mobilisatie van het volledige vermogen van  

   de verbrandings- en elektromotor voor maximale  

   dynamische prestaties.

(1) De Electric-modus is de modus die standaard wordt geactiveerd wanneer  

de wagen wordt gestart, naargelang de voorwaarden

RECUPEREER RIJBEREIK  

TIJDENS HET REMMEN

Het regeneratieve remsysteem maakt het mogelijk om tijdens het 

remmen en vertragen overtollige energie te recupereren (energie 

die normaal verloren gaat bij de versies met verbrandingsmotor). 

Dankzij deze actie kan de hoogspanningsbatterij deels worden 

bijgeladen om het rijbereik in de elektrische modus te vergroten. 

De Brake-functie kan worden geactiveerd om de wagen te vertragen 

zonder dat het rempedaal wordt ingetrapt. Deze stand fungeert  

als motorrem en maakt het mogelijk om de batterij bij te laden.
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OPENBAAR LADEN

In heel Europa bestaat een uitgebreid netwerk van meer dan 220.000 openbare laadpalen(1). 

PEUGEOT biedt u de mogelijkheid om zich in te schrijven op Free2Move via de mobiele app die u 

toegang verschaft tot het uitgebreide netwerk van openbare laadpalen in Europa. Dankzij  

het ChargeMyCar(2)-aanbod met Free2Move Services en een laadkaart krijgt u toegang tot een  

netwerk van meer dan 188.000 laadpalen in Europa.

(1) De laadtijd kan variëren naargelang het type en vermogen van de laadpaal, de buitentemperatuur  

aan het laadpunt en de temperatuur van de batterij.

(2) Betaalpas ontwikkeld in samenwerking met Free2Move

PRIVÉ OPLADEN

U kunt de batterij van de nieuwe PEUGEOT 308 HYBRID volledig opladen: 

• aan een standaard stopcontact (8 A, 220 V) in 7:05 uur(1)  

• aan een stopcontact van het type Legrand (16 A, 220 V) in 3:55 uur(1)

• aan een versterkt stopcontact van het type Wall Box (16 A) in 3:25 uur(1)

• aan een laadpaal van het type Wall Box (32 A) in 1:40 uur(2)  

PEUGEOT heeft ZEborne geselecteerd als partner om een diagnose te 

stellen en een aangepaste oplossing voor te stellen voor de installatie 

van een Wall Box bij u thuis(3).

(1) Met de eenfasige geïntegreerde lader (3,7 kW). (2) Met de optionele eenfasige geïntegreerde lader (7,4 kW). 

(3) Zie voorwaarden in het verkooppunt

(1) Avec le chargeur embarqué monophasé (3,7kW). 

(2) avec le chargeur embarqué monophasé (7,4 kW) en option. 

(3) Conditions en points de vente.



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/nl 

(1) Onder voorbehoud van toegang tot het mobiele netwerk 

CHARGE MY CAR

Kies voor een eenvoudige toegang tot openbare 

laadpalen via het aanbod Charge My Car(1)  

van Free2Move. Meer informatie: https://www.

free2move.com/nl-BE/charge-my-car

(1) Betalende dienst

17



18

PURETECH- EN BlueHDi-MOTOREN

De nieuwe PEUGEOT 308 biedt de keuze uit de nieuwste Euro 

6-compatibele(1) PureTech-benzinemotoren en BlueHDi-diesels, 

die kunnen worden gekoppeld aan een handgeschakelde 

zesversnellingsbak of een EAT8-achttrapsautomaat(2). Al deze 

motoren, die stuk voor stuk zijn uitgerust met het Stop & Start-

systeem, combineren sterke prestaties en rijplezier met een 

beperkt brandstofverbruik.

(1) Motoren met een lager brandstofverbruik, meer rijplezier en topprestaties 

(2) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed – automatische versnellingsbak  

met acht verhoudingen
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WARME SFEER 

Creëer een warme en elegante sfeer met 

onze selectie interieurbekledingen, evolutieve 

gemengde stof, technische patronen, alcantara, 

gebosseleerd leder* en gekleurd nappaleder*.

* Optie

1. Stoffen bekleding Renze(1) met drie materialen 

2. Bekleding in Mi-TEP Mistral/stof Falgo(2)

3. Bekleding in Mi-TEP Mistral/Alcantara Fraxx Knit(3)

4. Bekleding in nappaleder Naboo Blauw(4)

5. Bekleding in nappaleder Mistral(5)

20

(1) Standaard op de versie Active Pack 

(2) Standaard op de versies Allure/Allure Pack en als optie verkrijgbaar  

op de versie Active Pack 

(3) Standaard op de versies GT/GT Pack 

(4) Als optie verkrijgbaar op de versies GT / GT Pack 

(5) Als optie verkrijgbaar op de versies Allure / Allure Pack / GT / GT Pack

1

3

5

2

4



16” sierwieldoppen 

BERGEN(1)

16” lichtmetalen velgen 

AUCKLAND(2)

17” lichtmetalen velgen 

CALGARY(3)

17” lichtmetalen velgen 

HALONG(4)

18” lichtmetalen velgen 

KAMAKURA(5)

18” lichtmetalen velgen 

PORTLAND(6)

Olivine Groen(1)

Artense Grijs(2)

Elixir Rood(2) Banquise Wit(3)

Perla Nera Zwart(2) Parelmoer Wit(2)

Vertigo Blauw(2)

ZET DE TOON

Kies uit een palet van zeven 

hoogwaardige kleuren.

(1) Gratis kleur

(2) Optie

(3) Optie, niet verkrijgbaar op de versies GT / GT Pack

EN STEM HET GEHEEL 

OP ELKAAR AF

Uw nieuwe PEUGEOT 308 is uitgerust 

met sierwieldoppen of lichtmetalen velgen 

van 16, 17 of 18 duim voor meer elegantie 

en persoonlijkheid.

(1) Beschikbaar op de versie Active Pack 

      met PureTech 110 S&S MAN6-motor 

(2) Beschikbaar op de versie Active Pack

(3) Beschikbaar op de versie Allure

(4) Beschikbaar op de versie Allure Pack

(5) Beschikbaar op de versie GT

(6) Beschikbaar op de versie GT Pack
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ACCESSOIRES

Praktisch, robuust, comfortabel… 

De nieuwe 308/308 oplaadbare hybride biedt  

u een uitgebreid gamma accessoires om uw 

wagen uit te rusten en te beschermen.

1. Fietsdrager op het dak 

2. Kofferbak 

3. Scheidingsrooster hondenrek 

4. Dakkoffer 

5. Stores voor de achterruit 

6. Zijdelingse zonneschermen 

7. Trekhaak met zonder gereedschap demonteerbare kogel

6 7

1

3

5

2

4
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1. Thermosfles  

2. Handbagagekoffer C-Lite co-branding Samsonite 

3. Duikhorloge met twee verwisselbare armbanden   

3. Donsjas  

4. Parka  

5. 3D-opbergaccessoire (telefoonhouder & kaartenhouder) 

6. 3D-opbergaccessoire (brilhouder)

1 6

2 3

4 5 7
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DE NIEUWE 308-LIFESTYLE

Ontdek de collectie lifestyle-producten 

geïnspireerd op het universum van de nieuwe 

308. U vindt het volledige PEUGEOT Lifestyle-

gamma op de site: https://boutique.peugeot.com



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.
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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
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(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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