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NIEUWE PARTNER TEPEE



De nieuwe Partner Tepee oogt robuuster en moderner dan ooit!

Zijn voorkant werd volledig hertekend: de verticaler geplaatste grille met de 
trotse PEUGEOT-leeuw in het midden, domineert de strakgelijnde bumper met
geïntegreerde LED-dagrijlichten*. Ook zijn blik is expressiever: de koplampen 
passen perfect bij de nieuwe contouren van het silhouet. 

De Partner Tepee sluit zo helemaal aan met de nieuwe, elegante stijlcodes 
van het merk.

*LED: licht emitterende diodes - Standaard, optie of niet beschikbaar naargelang de versies.

ROBUUSTE DUIZENDPOOT!



De zeer gebruiksvriendelijke nieuwe Partner Tepee biedt opmerkelijk veel ruimte
en is verrassend moduleerbaar. 

Zowel voor dagelijkse verplaatsingen als voor lange reizen is de Partner Tepee
altijd paraat! Afhankelijk van uw plannen of de situaties, passen zijn royale
binnenruimte en flexibiliteit zich meteen aan. 

De royaal bemeten, wijd openende achterklep, is beschikbaar met een exclusieve
achterruit die apart open kan*. Ze geeft vlot toegang tot een bagageruimte die
tussen 675 L en 3000 L laadvolume biedt.

* Optie of niet beschikbaar naargelang de versies.

OP ALLES VOORBEREID



Met zijn uitgesproken krachtige stijl, steekt de nieuwe Partner Tepee
Outdoor zijn avontuurlijke karakter niet onder stoelen of banken.

Met zijn specifieke onderstel en ‘all road’ vrijbuitersstijl, kan de Partner Tepee
Outdoor elk wegtype aan. Hij nodigt uit om erop uit te trekken en volop te
genieten van actieve vrijetijdsbesteding of buitenrecreatie. 

Het antislipsysteem van Grip control®* zorgt ervoor dat de Partner Tepee
Outdoor meer grip heeft op elke ondergrond. U stelt de rijmodus met de
keuzeknop op het dashboard in (sneeuw, modder, zand, ESP Standard 
of ESP OFF), en de Partner Tepee Outdoor past zijn tractie aan, 
wat het avontuurlijk rijplezier nog vergroot.  

*Optie of niet beschikbaar naargelang de versies.

PARTNER TEPEE OUTDOOR: 
GEKNIPT VOOR ACTIE



De nieuwe Partner Tepee is extra gul met rijcomfort. 

In de Partner Tepee beschikt de bestuurder over een breed gezichtsveld wat het
rijden nog aangenamer maakt en het ruimtegevoel vergroot. Het in de hoogte en
diepte verstelbare stuur, de in de hoogte verstelbare armsteun* en de
versnellingspook op het dashboard dragen bij tot de ergonomie van de
bestuurderspost. Om het comfortniveau in de Partner Tepee nog te verhogen, 
kan hij voorzien worden van automatische bizone airconditioning*.  

Met zijn nieuwe 7’’*** touchscreen rijdt de nieuwe Partner Tepee het tijdperk van 
de connectiviteit binnen. Het hoge resolutie scherm biedt tal van mogelijkheden:
MirrorScreen**-technologie, intuïtieve navigatie, telefoon, stemherkenning, wifi 
of Bluetooth.

*Standaard, optie of niet beschikbaar naargelang de versies.
** De MirrorScreen-functie werkt via de MirrorLinkTM-technologie voor Android-, RIM- en Windows-
smartphones die compatibel zijn met MirrorLinkTM en Carplay®. Beschikbaar in november 2015 (voor Apple
iPhones vanaf het model iPhone 5), onder voorbehoud van een telefoonabonnement met internet. 
Enkel gecertificeerde MirrorLinkTM- of Carplay®- apps werken (stilstaand en/of rijdend). Het is mogelijk 
dat sommige functies van de betrokken apps niet werken al rijdend. Sommige content vereist een
gecertificeerde MirrorLinkTM of Carplay® tegen betaling.
***Optie of niet beschikbaar naargelang de versies.

AVONTUUR MET 
COMFORT 



De bijzonder verzorgde afwerking van de nieuwe Partner Tepee Style
maakt van deze auto een uitnodigende en gebruiksvriendelijke auto waarin
alle inzittenden zich behaaglijk voelen. De LED*-dagrijlichten benadrukken
zijn dynamische en moderne stijl. Het 'Style'-logo op de voordeuren geeft
een persoonlijke toets aan deze speciale reeks. 

In de binnenruimte zorgen de drie afzonderlijke zetels en het pack kinderen
- onder meer een centrale opbergconsole tussen de twee voorzetels en
zonneschermen - voor een extra knusse sfeer, meer modulariteit en
comfort in alle omstandigheden. 

*LED: licht emitterende diodes – Standaard op de uitvoering Style.

PARTNER TEPEE STYLE



De nieuwe Partner Tepee is uitgerust met technologie van de laatste generatie:

1 - Achteruitrijcamera * 
De achteruitrijcamera* wordt automatisch geactiveerd wanneer de bestuurder in
achteruit schakelt. De beelden verschijnen op het 7'' touchscreen zodat de
bestuurder zijn achterwaarts manoeuvre veilig kan uitvoeren. 

2 - Active City Brake **
Active City Brake is een automatisch stadsremsysteem. Wanneer de auto niet
sneller dan 30 km/u rijdt, vermindert dit systeem de kans op een aanrijding of 
de ernst ervan indien de bestuurder niet reageert.

3 - Parkeerhulp voor en achter *
Het parkeerhulpsysteem informeert de bestuurder met geluidssignalen 
en visuele aanwijzingen over de beschikbare ruimte en of er obstakels zijn die 
het parkeermanoeuvre kunnen hinderen. Park Assist kan gecombineerd 
worden met de achteruitrijcamera voor extra parkeergemak

* Optie of niet beschikbaar naargelang de versies.
** Beschikbaar in optie vanaf november 2015 .

TECHNOLOGIE
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De moduleerbare en functionele nieuwe Partner Tepee die speciaal
ontworpen is om erop uit te trekken en te reizen, laat zich vlot
aanpassen aan het aantal passagiers en de te vervoeren bagage 
of voorwerpen. 

7 PLAATSEN, NOG MEER PARTNER TEPEE
Met 5 plaatsen achteraan kan iedereen mee! In de versie met 
7 plaatsen* ontpopt de nieuwe Partner Tepee zich als extra handig 
en moduleerbaar. Met 3 afzonderlijke zetels op rij 2 en twee
afzonderlijke zetels op rij 3, genieten alle inzittenden van optimaal
comfort. De stoelen achteraan kunnen apart worden neer- 
en weggeklapt en verwijderd ** zodat de binnenruimte volledig
moduleerbaar en aanpasbaar is voor elke situatie.

De versie met 5 plaatsen kan worden uitgerust met een 2/3-1/3
deelbare achterbank of met 3 afzonderlijke zetels achteraan**, die elk
kunnen neergeklapt en weggenomen worden. Maximale flexibiliteit
verzekerd! 

Het totale volume van de opbergruimte, open of gesloten, bedraagt 90 l.

1      Opbergrekje (capucine)*** met bijbehorende zonneschermen en plafondlampje. 
In dit opengewerkte rek kunt u makkelijk bij de opgeborgen voorwerpen.

2     Dashboardkastje aan de bestuurderszijde. Deze handige ruimte achter het stuur 
heeft een opbergcapaciteit van 4 liter.

3      Middenconsole, tussen de twee voorste zetels. Deze console is uitneembaar 
en wordt vastgeklikt op een drager met twee bekerhouders.

*Optie of niet beschikbaar naargelang de versies 
**Standaard, optie of niet beschikbaar naargelang de versies
***Standaard of optie naargelang de versies .

NEEM PLAATS! 
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Via het karakteristieke en originele Zenith-dak* met vier grote
dakramen, baadt de Partner Tepee in het licht en genieten de
inzittenden van een 'hemels' zicht. Met een geurverspreider
gekoppeld aan de verluchtingsroosters op de tweede rij, 
kunt u een heel eigen sfeer creëren. 

Het Zenith-dak* maakt het interieur extra functioneel en
optimaliseert de ruimte onder het dak met handige
opbergmogelijkheden die de opbergcapaciteit met 94 l vergroten:
een centraal doorschijnend opbergvak boven de passagiers
achteraan, een dakkoffer met toegang vanaf de achterzetels of
van buitenaf via de achterklep. Elke passagier beschikt zo over
extra comfort. 

De dakstangen op het Zenith dak* kunnen 80 kg dragen, wat het
laadvermogen van de Partner Tepee nog vergroot. Ze zijn erg
handig en kunnen zowel in de breedte- als in de lengterichting
worden gebruikt. 

*Optie naargelang de versies.

ZENITH-DAK, 
HEMELS ZICHT  



PEUGEOT EN 
HET MILIEU

NIEUWE 
EURO 6 MOTOREN

VERBRUIK 
EN UITSTOOT 

PEUGEOT heeft een uitgebreid gamma auto’s met lage
emissiewaarden: ruim de helft van de wereldwijde verkoop
van het merk bestaat uit auto’s die minder dan 140 g CO2

per km uitstoten. PEUGEOT slaagt hierin dankzij beproefde
technologieën waarin het merk toonaangevend is, zoals de
dieselmotor met roetfilter (geïntroduceerd in 2000) die nu
beschikbaar is in een uitgebreid gamma. Ruim 2,1 miljoen
auto’s zijn er inmiddels mee uitgerust. De 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). Nog meer technologieën
waarmee PEUGEOT baanbrekend werk levert zijn het Stop &
Start-systeem en de ontwikkeling van een nieuwe generatie
diesel- en benzinemotoren.

BlueHDi-motoren
Tot de efficiënte technologieën waarmee de PEUGEOT
Partner Tepee is uitgerust, behoren ook de BlueHDi-
dieselmotoren die voldoen aan de Euro 6-norm*. Door een
exclusieve combinatie van het SCR-systeem (Selective
Catalytic Reduction**) en de roetfilter met additief (FAP), 
kan de BlueHDi-technologie het brandstofverbruik drastisch
verlagen, de NOx-uitstoot (stikstofoxide) met ruim 90% en
99,9% van het fijn stof tegenhouden.

Het bijvullen van AdBlue gebeurt bij de onderhoudsbeurten,
rechtstreeks in de vulopening naast de (brandstof)tankdop. 

*Euro 6 is een Europese emissienorm om de uitstoot van schadelijke 
stoffen te beperken.
**Selectieve Katalytische Reductie.

De nieuwe PEUGEOT Partner Tepee is beschikbaar met een ruim
assortiment motorvarianten die stuk voor stuk voldoen aan de 
Euro 6-norm*: BlueHDi-dieselmotoren van 75 pk tot 120 pk en 
VTi-benzinemotor van 98 pk. 

Deze nieuwe motoren verzekeren superieur rijplezier: meer 
vermogen en koppel, en de mogelijkheid om de BlueHDi 120 pk 
te koppelen aan een zesversnellingsbak. 
Ze zijn bovendien zuinig en efficiënt, met optimale verbruiks- 
en emissiewaarden.

1,6l VTi 98 pk  Manuele vijfversnellingsbak
Zuinig in gebruik, dynamisch rijgedrag en intens rijplezier: 
dat zijn de belangrijkste kwaliteiten van deze benzinemotor.

1,6l BlueHDi 75 pk Manuele vijfversnellingsbak
Een instapversie van dieselmotor met commonrail-inspuiting 
die garant staat voor uitstekende prestaties en vlotte hernemingen 
bij laag of gemiddeld toerental.

1,6l BlueHDi 100 pk Manuele vijfversnellingsbak
Deze motor getuigt van vlotte hernemingen en uitstekende
rijeigenschappen.

1,6l BlueHDi 100 pk S&S Manuele vijfversnellingbak 
of ETG6 elektronisch gestuurde zesversnellingsbak
Deze nieuwe Euro 6-motor met BlueHDi-technologie, beschikbaar
met  manuele of elektronisch gestuurde versnellingsbak, combineert
superieure prestaties en zuinig verbruik: tot 16% minder brandstof en
CO2-uitstoot. 

1,6L BlueHDi 120 pk S&S Manuele zesversnellingsbak
Deze motor spant de kroon van het nieuwe assortiment BlueHDi 
Euro 6-motoren met een vermogen van 88 kW (120 pk) en 300 Nm
koppel bij 1750 tr/min. Een prestatie die hij koppelt aan een nieuwe
zesversnellingsbak. 

Man 5: Manuele vijfversnellingsbak.
Man 6: Manuele zesversnellingsbak
ETG6: Efficient Tronic Gearbox met 6 gang wissels
S&S: Stop & Start

Motor

Prestatie Verbruik** liter / 100 km

Maximumvermogen)
(DIN pk-omw/mn)

Maximumkoppel 
(Nm bij omw/mn) In de Stad Buiten de stad Gemengd CO2 (g/km)

1,6l VTi 98pk Euro 6 Man 5 98 / 6000 152 / 3500 8,2 5,3 6,4 148

1,6l BlueHDi 75pk Euro 6 Man 5 75 / 3500 233 / 1750 5,1 3,9 4,3 113

1,6l BlueHDi 100pk S&S Euro 6 Man 5 100 / 3750 254 / 1750 4,6 3,9 4,1 109

1,6l BlueHDi 100pk S&S Euro 6 ETG6 100 / 3750 254 / 1750 4,3 4,1 4,2 109

1,6l BlueHDi 120 pk Euro 6 Man 6 120 / 3500 300 / 1750 4,9 4,2 4,4 115

   *Met STOP & START.
**Volgens richtlijnen 99/100/CE en met 5 plaatsen.

BUITEN AFMETINGEN



INTELLIGENT EN VEILIG
De nieuwe Partner Tepee is voorzien van technologie die
zowel de bestuurder als de passagiers meer veiligheid biedt,
dankzij de volgende voorzieningen:  

HET REMSYSTEEM

Dankzij twee geventileerde remschijven van 283 mm 
vooraan en twee massieve remschijven van 268 mm
achteraan, beschikt de nieuwe Partner Tepee over een
krachtig remvermogen in alle omstandigheden. 
Het antiblokkeersysteem (ABS) voorkomt dat de wielen bij
een noodstop blokkeren zodat de auto bestuurbaar blijft. 
De elektronische remkrachtverdeler (EBD) optimaliseert 
de remkracht wiel per wiel, wat het remmen doeltreffender
maakt, vooral in bochten. 

De noodremhulp (AFU) verhoogt de remdruk wanneer het
rempedaal krachtig wordt ingetrapt, om de remafstand
maximaal te verkorten. Bij sterk afremmen worden de
alarmknipperlichten automatisch ingeschakeld, om de kans
op een aanrijding door het achterliggend verkeer te beperken.

Het elektronisch stabiliteitsprogramma ESP stuurt de auto,
binnen de wetten van de fysica, in de bedoelde richting
wanneer de rekeneenheid een begin van onder- of overstuur
detecteert. Het antislipsysteem (TCS), gekoppeld aan ESP,
voorkomt dat de wielen gaan doorslippen bij verminderde grip. 

HILL ASSIST

Op een helling van meer dan 5% houdt het Hill Assist-
systeem de auto, die voor- of achteruit rijdt, enkele seconden

immobiel zodat de bestuurder tijd heeft om zijn voet van het
rem- naar het gaspedaal te verplaatsen.

ACTIVE CITY BRAKE*

Active City Brake is een automatisch stadsremsysteem.
Wanneer een auto niet sneller dan 30 km/u rijdt in de stad, 
en indien de bestuurder niet reageert, vermindert dit systeem
het risico op een aanrijding of de ernst ervan.

*Beschikbaar als optie vanaf november 2015.

GRIP CONTROL®* :

Grip Control®* (een versterkt aandrijvingssysteem) verbetert
de tractie en grip op elke ondergrond en elk wegtype, zodat
de bestuurder zorgeloos en veilig kan rijden. Via de draaiknop
op het dashboard kan hij kiezen uit 5 rijmodi : sneeuw,
modder, zand, ESP Standard of ESP OFF.

*Optie of niet beschikbaar naargelang de versies .

ABSORPTIE VAN BOTSENERGIE

Bij een frontale aanrijding blijft het passagierscompartiment
beschermd dankzij drie kreukelzones: een lage, een in het
midden en een hoge. De energie die vrijkomt bij de botsing
wordt geleidelijk geabsorbeerd naargelang ze zich
voortbeweegt (van voor naar achter). Bij een zijwaartse
aanrijding wordt de botsenergie afgeleid naar de onderzijde
van de kooistructuur. De Partner Tepee is zo ontworpen dat
hij bij een aanrijding van achteren de botsenergie geleidelijk
absorbeert, eerst door de deformatie van de achterbalk en

vervolgens de deformatie van de onderzijde van de
kooistructuur. Als de auto over de kop slaat, dan blijft het
passagierscompartiment intact dankzij de hoge weerstand van
de kooistructuur. Bij een botsing wordt de stuurkolom 40 mm
ingetrokken, om de bestuurder maximaal te beschermen.

*Standaard of optie naargelang de versie

ANTIMISTLAMPEN MET STATISCHE
BOCHTVERLICHTING*

Wanneer de wagensnelheid lager is dan 40 km/u, verlicht 
de lichtbundel van de mistlamp vooraan de binnenzijde van
de bocht. Deze statische bochtverlichting zorgt voor extra
veiligheid en een optimaal zicht, vooral in stadsverkeer, 
op bochtige wegen, kruispunten en bij parkeermanoeuvres.

*Standaard, optie of niet beschikbaar naargelang de versies.

CRUISE CONTROL/SNELHEIDSBEGRENZER*

Cruise control zorgt ervoor dat de auto dezelfde snelheid
behoudt zonder dat de bestuurder het gaspedaal moet
indrukken. De snelheidsbegrenzer beperkt de snelheid 
tot een ingestelde limiet.

*Standaard of optie naargelang de versies. Meer info in de handleiding. 

DIEFSTALBEVEILIGING

De Partner Tepee werd zo ontworpen dat het risico op
diefstal van de auto of de bagage beperkt blijft. Centrale

vergrendeling is standaard voorzien en er zijn geen zichtbare
grendelknopjes meer op de deuren. Op het dashboard
bevindt zich ook een knop om de centrale vergrendeling te
bedienen. Die wordt automatisch geactiveerd zodra de auto
sneller dan 10 km/u rijdt. Een afstandsbediening met twee
knoppen om de auto volledig te ver- of ontgrendelen en een
alarmsysteem zijn beschikbaar als accessoire.

HOOFDSTEUN

De rugleuningen en hoofdsteunen van de zetels zijn zo
ontworpen dat ze de beweging van het lichaam volgen in
geval van een botsing.

AIRBAGS

Naast de frontairbags voor de bestuurder en de passagier 
zijn in de Partner Tepee ook zijairbags* en gordijnairbags**
beschikbaar als optie. 

*Standaard of optie naargelang de versies.
**Optie of niet beschikbaar naargelang de versies.

ISOFIX-BEVESTIGINGSPUNTEN

De twee buitenste zetels van de tweede zitrij zijn -
tussen de zitting en de rugleuning - voorzien van Isofix-
bevestigingspunten om kinderzitjes vast te zetten, zodat 
u hiervoor geen veiligheidsgordel hoeft te gebruiken.



KLEUREN

METAALKLEUREN
(optie)

EFFEN KLEUREN

Banquise wit

Aluminium grijs

Ardent rood

Nocciola bruin (1)

Onyx zwart (2)

Kyanos blauw (1) (2)

Shark grijsArtense grijs (1)

(1) Niet beschikbaar op versie Access
(2) Niet beschikbaar op versie Outdoor

Moka grijs (1) 



BEKLEDINGEN

VELGEN & WIELDOPPEN

Wieldop Nateo 15” (2)

Wieldop Atacama 15” (1)

Wieldop Grenade 16” (3)

Lichtmetalen velg 
Managua 16” (4)
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(1) Beschikbaar voor afwerkingsniveau Access 
(2) Beschikbaar voor afwerkingsniveaus Active en Outdoor (indien Grip control® 
(3) Beschikbaar voor afwerkingsniveau Outdoor 
(4) Optie voor afwerkingsniveaus Active, Outdoor en speciale reeks Style 
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1 – Dakstangen + fietsdrager
2 – Smartphonehouder Tetrax
3 – Dakkoffer
4 – Rokerskit (asbak + sigarenaansteker)
5 – Beschermhoed bagageruimte
6 – Multimediahouder
7 – Trekhaak + fietsendrager voor trekhaak 
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ACCESSOIRES

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

(1) Vraag uw verdeler de overeenkomstige contractuele documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten, waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa.
(3) Peugeot Verzekering is een product van Axa Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979).Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel -
Tel : 02 678 61 11 - fax : 02 678 93 40 - KBO nr. : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel
PSA finance Belux N.V. (FSMA nr. 019.653 A) treedt op als verzekeringsagent voor Axa Belgium N.V. De door de FSMA erkende Peugeot verdelers treden op als subagent voor PSA finance Belux N.V.
De Peugeot verdelers die niet door de FSMA zijn erkend treden op als klantenaanbrenger.Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie of om een gratis offerte te ontvangen.
(4) Peugeot Stretching : lening op afbetaling met een maximale duur van 60 maanden met voorschot van minimum 15% Klassieke lening : lening op afbetaling. Voorstellen gedaan door Peugeot
finance, merk van PSA finance Belux N.V. (lener), KBO nr. 0417.159.386, fSMA nr. 019653A, Sterstraat 99 te B-1180 Brussel, Tel : 02/370 70 11, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.

De informatie en de afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals zij gekend zijn op het moment van het drukken van dit document. Naargelang de versie is de
voorgestelde uitrusting standaard ofwel in optie. In het kader van het streven naar een constante verbetering van de producten kan Peugeot op elk ogenblik de technische kenmerken, de uitrusting, de
kleuren en de opties wijzigen. De huidige fotografische reproductietechnieken laten niet toe de kleuren 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-verdeler. De catalogus of delen ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles Peugeot
gereproduceerd worden.

DIENSTEN EN DEALERNET

PEUGEOT BOUTIQUE
Een compleet gamma accessoires en
uitrustingen van Peugeot-makelij die
speciaal voor uw wagen werden
ontworpen. Voor meer informatie, kunt u
terecht bij de verdeler van uw keuze.

WEBSITE PEUGEOT
Ontdek Peugeot op het internet en surf
naar : http://www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
België :   078/15.16.15

VOOR UW GEMOEDSRUST

PEUGEOT WAARBORG(1)
Kwaliteit is voor Peugeot een dagelijkse
drijfveer: voordelen binnen het net,
contractuele waarborg van twee jaar
zonder kilometerbeperking, waarborg 
van 2 jaar op de koetswerklak en een
waarborg van 5 jaar tegen
doorroesten(2).

PEUGEOT ASSISTANCE
Met een eenvoudig telefoontje naar
00 32 2 627 61 20 komt u elke tegenslag
te boven, in heel West-Europa. 
Peugeot Assistance(1) waakt 24 uur op 24,
7 dagen op 7.

PEUGEOT OPTIWAY CONTRACTEN(1)
Uitbreiding en Onderhoud, twee unieke
formules op maat om kommerloos rond
te rijden. Assistentie bij het herstellen na
een defect, vervanging van de aan slijtage
onderhevige onderdelen bij de
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het
niveau van tussenkomst op uw wagen en
blijft altijd genieten van de kwaliteits - 

garantie van Peugeot. Voor optimale
bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)
Peugeot Verzekering biedt verzekerings-
contracten aan, zonder verrassingen,
gekoppeld aan de exclusieve diensten
van het Peugeotnet :
• Bescherming van het voertuig : 3 jaar
waardegarantie. Bij totaalverlies of
diefstal kunt u bij Peugeot Verzekering
kiezen voor een klassieke cashvergoeding
of een nieuwe Peugeot met dezelfde
cataloguswaarde. Deze waardegarantie is
geldig gedurende de eerste 3 levensjaren
van uw voertuig.
• Uniek : Totaalverliesdekking voor het
overgenomen voertuig.
• 2 niveaus van franchise waaronder de
franchise 0 euro bij het 1ste schadegeval.
• Bescherming van de bestuurder.
• De Click. 
Hebt u een ongeval dan voorkomt de Click
dat u daar via uw premie op afgestraft 
wordt.

• Bescherming van de mobiliteit.   Eerste
hulp automatisch inbegrepen bij een
ongeval, poging tot diefstal, diefstal of
brand + dankzij uw omnium,
vervangwagen (max. 3 maanden).
• Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-
verdeler.
• Een volledige service waarbij onderhoud,
financiering en verzekering nauw met
elkaar verbonden zijn.

Kortom, met Peugeot Verzekering
profiteert u van de inzet van het
Peugeotnet én van alle voordelen van een
contract bij een gevestigde
verzekeringsmaatschappij.
Bel het gratis nummer 0800/96 390 voor
een offerte op maat (enkel geldig in
België).

PEUGEOT STRETCHING PRO
Vaker van auto veranderen is nu mogelijk !
Deze financiering biedt u een
originelemanier om uw nieuwe Peugeot
aan teschaffen. Na storting van een 

voorschot(minimaal 15%) en kleine
maandelijkseaflossingen, kunt u aan het
einde van het contract beslissen om uw
Peugeot tehouden door de laatste
aflossing te betalen ofwel een nieuwe
Peugeot kopen met overname van uw
vroegere wagen (gewaarborgde
overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN
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 een maximale duur van 72
maanden (volgens wettelijke bepalingen).

PEUGEOT  FINANCIËLE LEASING
EN  RENTING  PRO
Er bestaan tal van interessante
huurformules met elk hun fiscale en
boekhoudkundige voordelen,
voorbehouden voor professionals (Enkel in
België).

Let op, geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER
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