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DE BOXER : KWALITEITSVOL,
HANDIG EN SPAARZAAM

De nieuwe Peugeot Boxer is veel meer
dan louter een vervoersmiddel. Het
Peugeot Boxer-gamma bestaat namelijk
uit wagens die speciaal zijn ontwikkeld
voor uw activiteit, met praktische en
doeltreffende voorzieningen die het
rijden vergemakkelijken.

Om u te verzekeren van een uitstekende
kwaliteit is de nieuwe Peugeot Boxer
uitvoerig beproefd met 4 000 000
kilometer afgelegd onder verschillende
omstandigheden waarbij aldus een
gebruiksduur van 3 jaar wordt
gesimuleerd.  Zo kan een optimale
betrouwbaarheid van de motoren worden
gegarandeerd.

Er werden maar liefst 500 000 sluit- en
openingscycli verricht om de
duurzaamheid van de deuren te valideren.

Elke onderneming heeft zo zijn eigenheid
en de nieuwe Peugeot Boxer speelt daar
handig op in met een scala modellen van
diverse lengtes en hoogtes. Bovendien
hebt u de keuze uit zes efficiënte HDi-
motoren. Naast zijn laadvolume tot 17m³
(L4H3) en de beste nuttige breedte van
het segment (1,87 m en 1,42 m tussen de
wielkasten) biedt de nieuwe Peugeot Boxer
een van de grootste keuzes qua MTM*
van het segment (2,8 tot 3,.5 ton). U vindt
dus altijd wel een Boxer die bij uw bedrijf
past.
Dit alles wordt gecombineerd met een
nieuw design van de frontpartij die zowel
modern als robuust is.

*Maaximaal Toegelaten Massa.



DEGELIJK 
MET EEN MODERN DESIGN

De vormgeving van de nieuwe Peugeot
Boxer is zeer modern. De volledig
hertekende frontpartij heeft een degelijke
uitstraling dankzij de scherp gelijnde
motorkap en de nieuwe, stevige bumper
die een optimale bescherming biedt.

De hoog geplaatste koplampen met
helder glas en de dagrijverlichting met
traditionele lampen* of leds** verlenen 
de voorzijde een moderne, robuuste en
tegelijk ook dynamische uitstraling.

Onderin de bumper zijn er twee ronde
uitsparingen voor de mistlampen**.

Aan de achterzijde valt de nieuwe
lichtsignatuur van de achterlichten op, 
die het moderne karakter van de nieuwe
Peugeot Boxer benadrukt.

*Standaard op Pro en Pack CD-Airco.
**Standaard of optie naargelang de versies.



ROBUUST EN EFFICIËNT

Als blijk van de onberispelijke kwaliteit
van de nieuwe Peugeot Boxer, wordt deze
voorzien van vernieuwde motoren: de 
2.2 HDi-motor is bijvoorbeeld uitgerust
met een volledig nieuw ontworpen
inspuitsysteem. De nieuwe Peugeot Boxer
is gedurende 4 000 000 kilometer getest
onder de zwaarste omstandigheden:
volledig beladen rijden over allerlei
soorten wegen (ook met slecht wegdek),
simulaties in een klimaatkamer, rijden door
waterbekkens, anticorrosietests met zout
water... Het resultaat is een bijzonder hoog
kwaliteitsniveau.

Het koetswerk van de nieuwe Peugeot
Boxer is op talrijke punten verbeterd en

versterkt om de duurzaamheid en het
geluidscomfort te verbeteren. Een
belangrijke verbetering bij de nieuwe
Peugeot Boxer zijn de versterkte
scharnieren van de klapdeuren achteraan
en het nieuwe sluitmechanisme van de
zijdelingse schuifdeuren. 

Ook het geluidscomfort van de nieuwe
Peugeot Boxer is verbeterd dankzij een
nieuw ontwerp van de schokdemper-
steunen dat bovendien voor extra
stabiliteit bij zware belading zorgt.

Dit maakt van de nieuwe Peugeot Boxer
een uitermate efficient en betrouwbaar
voertuig voor uw onderneming.



DE BOXER MAAKT ‘T U GRAAG MAKKELIJK 

De Nieuwe Peugeot Boxer is voorzien van
een groot aantal hightech voorzieningen
die u het leven vergemakkelijken.

CONNECTIEMOGELIJKHEDEN
De cabine van uw nieuwe Peugeot Boxer
kan fungeren als een verlengstuk van uw
kantoor want u kunt uw voertuig uitrusten
met een hele reeks voorzieningen. Zo kunt
u kiezen uit twee verschillende
audiosystemen*. Beide systemen zijn
uitgerust met Bluetooth® en een usb-
aansluiting. Op de tweede radiovariant
krijgt u bovendien een 5’’ groot
touchscreen, uniek binnen dit segment. 
Dit touchscreen kan ook worden
gecombineerd met een navigatiesysteem**
en een achteruitrijcamera**.

ACHTERUITRIJCAMERA**
De nieuwe Peugeot Boxer is leverbaar met
een achteruitrijcamera met weergave van
rijlijnen, in combinatie met de parkeerhulp
met geluidssignaal. Zo wordt inparkeren
nog veiliger en gemakkelijker. De beelden
van de achteruitrijcamera worden weer-
gegeven op het touchscreen van het
audiosysteem. Gekleurde lijnen helpen u
bij het manoeuvreren. Om de veiligheid
nog verder te vergroten wordt het scherm
automatisch ingeschakeld als de klap-
deuren achteraan worden geopend en als
de achteruitversnelling wordt
ingeschakeld.

ZETELS
Voor een optimaal comfort kan de hoogte
van de bestuurderszetel met variable
ophanging* worden aangepast in functie
van het gewicht van de bestuurder (tot
maximaal 130 kg).

De hoek van de rugleuning en de hoogte
van de bestuurderszetel laten zich
moeiteloos instellen. Uw nieuwe Peugeot
Boxer wordt als het ware uw rijdend
kantoor.

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



VOL VERNUFTIGE OPLOSSINGEN

De nieuwe Peugeot is leverbaar met tal
van hightech rijhulpsystemen die uw
veiligheid ten goede komen en u het rijden
vergemakkelijken.

-Een nieuwe cruise control met
snelheidsbegrenzer maakt deel uit van de
standaarduitrusting van het niveau Pack
CD-Airco. Dankzij dit systeem blijft uw
Boxer rijden tegen de  snelheid die u
instelt of belet het dat een ingestelde
snelheid wordt overschreden, ongeacht
het reliëf.

-De standaard ESP, in combinatie met de
optie Hill Descent Control gelinkt aan
Traction, stelt de bestuurder in staat een
snelheid onder de 30 km/u aan te houden
bij een afdaling op een gladde of losse
ondergrond met een hellings-percentage
van minimaal 8%. De bestuurder kan zo
het voertuig gemakkelijk in de hand
houden, zonder dat hij het gas- of
rempedaal hoeft in te trappen. Deze
functie wordt automatisch uitgeschakeld
zodra de bestuurder gas geeft en de
snelheid hoger wordt dan
30km/u.

-De functie Load Adaptive Control (LAC)
maakt deel uit van het standaard ESP en
zorgt ervoor dat de werking hiervan wordt
aangepast aan de lading en de
gewichtsverdeling. Zo kan de Boxer in
kritieke situaties beter onder controle
worden gehouden.

-Ook de Hill Start Assist maakt deel uit
van het ESP. Dit systeem wordt
geactiveerd als de auto met draaiende
motor stilstaat op een helling van meer
dan 5%, terwijl de bestuurder het
rempedaal ingetrapt houdt en een
vooruitversnelling (bergopwaarts) of de
achteruitversnelling (bergafwaarts) is
ingeschakeld. In dat geval blijven de
remmen nog ongeveer 2 seconden
werken nadat het rempedaal is
losgelaten. Zo kan de bestuurder rustig
zijn voet naar het gaspedaal verplaatsen
zonder dat het voertuig begint te rollen.
Het systeem werkt ongeacht de belading.

-Bij de detector voor te lage
bandenspanning* is elk wiel voorzien van
een druksensor die een lekke band of te
lage bandenspanning signaleert. De
bestuurder krijgt via een waarschuwing
op het display van het instrumentenbord
of op het touchscreen te zien om welke
band het gaat.

-Het AFIL (Alerte de Franchissement
Involontaire de Ligne), houdt voortdurend
de wegmarkeringen in de gaten door
middel van een camera boven de
binnenspiegel, is als optie leverbaar op
de Pack CD-Airco en de Pack GPS.

*Optie.



EEN UITGEKIEND GAMMA
VOOR ELKE ONDERNEMER

Bij de bestelwagens en Combi’s biedt de
nieuwe Peugeot Boxer keuze uit
verschillende lengtes en hoogtes, zodat tot
8 koetswerksilhouetten mogelijk zijn. 

Zo heeft u voor uw nieuwe Peugeot Boxer
de keuze uit 8 verschillende volumes,
gaande van 8 m³ (L1H1) tot 17 m³
(L4H3)  - een topaanbod binnen het
segment.

De nieuwe Peugeot Boxer biedt bovendien
veel in- en uitlaadgemak dankzij :

• Een nuttige breedte van 1,87 m
en 1,42 m tussen de wielkasten.

• Een van de laagste laadrempels op de
markt , namelijk tussen de 493 en 602
mm, die bovendien over een afstand van
7 cm kan worden aangepast
met de optie pneumatische
achterophanging.

• Klapdeuren die 96° openzwaaien en die
dankzij de uitklapbare scharnieren zelfs
tot 180° kunnen worden geopend. In
optie zelfs tot 260°.

• Een à twee zijdelinge schuifdeuren.

De Nieuwe Peugeot Boxer biedt u een
ruime keuze qua MTM*. Er zijn twee
gamma’s beschikbaar :

• Het lichte gamma dat is opgebouwd met
uitvoeringen met vier verschillende
MTM’s: de 328 (2,8 ton), de 330 (3,0 ton),
de 333 (3,3 ton) en de 335 (3,5 ton).

• Het zware gamma dat bestaat uit de
435-versies  (3,5 tonnes).

*Maximaal Toegelaten Massa.

Zo zult u, nadat u een keuze hebt gemaakt
uit de carrosserievarianten, de
verschillende lengtes en hoogtes en de
accessoires, zeker de nieuwe Boxer vinden
die beantwoordt aan de specifieke wensen
van uw onderneming.



PEUGEOT EN HET MILIEU

De zorg voor het milieu en het behoud van de
aarde zijn uitgegroeid tot een hoofd-
bekommernis. Al vele jaren levert het merk
Peugeot baanbrekend werk om het verbruik
van zijn wagens te verminderen, de roet-
uitstoot in te perken evenals de CO2-uitstoot. 

HDI-TECHNOLOGIE 
Elke HDi-motor van de Boxer is uitgerust met
een injectiesysteem met common rail dat
prestaties koppelt aan zuinigheid. Door de
brandstof onder hoge druk rechtstreeks in de
verbrandingskamer te injecteren, drukt het
systeem het brandstofverbruik en de
vervuilende uitstoot.

FAP-ROETFILTER 
Dankzij de technologie van de ‘Filtre A
Particules’ (FAP) wordt de uitstoot van
vervuilende deeltjes beperkt tot op de grens
van wat nog meetbaar is en dat zonder te
raken aan het vermogen en verbruik.

Versnellingsbak
Genormaliseerd verbruik l/100 km

CO2 (g/km)*
In de stad* Buiten de stad* Gemengd*

2,2 l HDi 110 Man. 6 8,1 à 11,2 5,1 à 7,6 6,2 à 8,9 164 à 234

2,2 l HDi 130 Man. 6 7,5 à 10,7 5,3 à 7,6 6,1 à 8,7 161 à 229

2,2 l HDi 130 STT Man. 6 7,2 à 10,2 5,3 à 7,6 6 à 8,5 157 à 224

2,2 l HDi 150 Man. 6 7,5 à 10,7 5,3 à 7,6 6,1 à 8,7 161 à 229

2,2 l HDi 150 STT Man. 6 7,2 à 10,2 5,3 à 7,6 6 à 8,5 157 à 224

3,0 l HDi 180 Man. 6 9,1 à 11,7 6,1 à 7,5 7,2 à 9 189 à 238

*Waarden afhankelijk van de versies.
Man. 6 : Manuele 6-versnellingsbak.
STT : Stop and Start.

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN

Omdat u als professional hoge eisen stelt,
heeft Peugeot ervoor gezorgd dat de
werkingskosten van de nieuwe Peugeot
Boxer bijzonder concurrerend zijn :

-  De Nieuwe Peugeot Boxer heeft in plaats
van een distributieriem een ketting die
niet vervangen hoeft te worden.

-  Om de onderhoudskosten te
verminderen is het onderhoudsinterval
van de motoren vergroot van 40 000 km
tot 48 000 km of alle 2 jaar.

-  Standaardmaten voor de banden
(215/70 en 215/75) zorgen ervoor dat de
kosten voor banden tot de laagste van
het segment behoren.

  

MOTOREN

2,2 l HDi 110
Deze viercilindermotor met gietijzeren
blok, aluminium cilinderkop, 16 kleppen en
dubbele bovenliggende nokkenas is
uitgerust met een turbo en ontwikkelt 
81 kW en 250 Nm bij 1750 tr/min. Dat
levert hem heel wat vinnigheid op terwijl
hij toch erg zuinig blijft, twee grote troeven
in het stadsverkeer.

2,2 l HDi 130 en 150
Deze krachtbronnen ontwikkelen
respectievelijk 96 kW en 320 Nm bij 
1800 tr/min en 110 kW en 350 Nm bij
1750 tr/min. In vergelijking met de versie
van 110 pk hebben deze motoren een
specifieke zuigerkoeling en motor-
opstelling. Daarmee zijn ze uw beste
bondgenoot, zowel voor kleine
verplaatsingen in de stad als langere
trajecten over de weg.

De “Stop and Start” technologie op deze
motoren zorgen voor een bijkomende
daling van het brandstofverbruik en een
vermindering van de CO2-uitstoot. 

3,0 l HDi 180
Deze motor zorgt voor 130 kW en 400 Nm
bij 1400 tr/mn, een uitmuntende koppel-
waarde binnen zijn categorie. Zijn
common rail-injectiesysteem  kan de druk
regelen in functie van de vraag, van 450 tot
1800 bar. Deze motor biedt u alle vereiste
prestaties voor langdurige trajecten over
de weg.



Veiligheid van de brandstoftoevoer
Bij een botsing wordt de brandstoftoevoer
automatisch afgesloten om het brandgevaar
in te dijken.

Veiligheid van de elektrische ruit aan
bestuurderszijde
De elektrisch en sequentieel bediende ruit
aan bestuurderszijde is voorzien van een
antiklemsysteem dat in werking treedt
zodra de ruit op een obstakel stuit.

VERSTERKTE STRUCTUUR

Verscheidene elementen van de bouw van de
nieuwe Peugeot Boxer dragen bij tot zijn
hoge veiligheidsniveau :

• een versterkte structuur met
geprogrammeerde kreukelzone vooraan die
de energie van een botsing absorbeert

• een rigide stalen structuur die een blok
vormt om de bescherming van de
inzittenden te verzekeren

• geoptimaliseerde afmetingen van de
voortreinen zodat bij een frontale aanrijding
een deel van de energie onder het
koetswerk wordt gestuurd

• beheersing van de terugslag van het
pedalenstel en de stuurkolom om de
bestuurder te beschermen.

WAARSCHUWEN

Melding van een open deur
Dit systeem zorgt ervoor dat u door middel
van een verklikkerlampje op het
instrumentenbord en een melding op het
touchscreen wordt gewaarschuwd als niet
alle deuren zijn gesloten, ook als een van de
deuren van de laadruimte nog openstaat.

VEILIGHEID

Veilig in uw wagen zitten is wel het minste
wat u kunt eisen. Daarom zijn er in de
nieuwe Peugeot Boxer diverse
voorzieningen toegepast die u en uw
passagiers optimaal beschermen.

ANTICIPEREN

Om een optimaal evenwicht te bewaren in
heikele situaties is de nieuwe Boxer
standaard uitgerust met de volgende
veiligheidsuitrustingen :

• Antiblokkeersysteem (ABS)
• Noodstopbekrachtiging (AFU)
• Elektronische remkrachtverdeling (REF)
• Standaard ESP (Electronic Stability

Control)

Remsysteem
Het volledig herziene, verbeterde
remsysteem doet krachtig, en stil zijn
werk. Met standaard schijfremmen voor
en achter is de nieuwe Peugeot Boxer
voorzien van een doeltreffend en
duurzaam remsysteem.

Mistlampen*
Om uw zichtbaarheid te verhogen kan de
nieuwe Boxer optioneel worden uitgerust
met mistlampen afgewerkt met
polycabonaat die in het onderste gedeelte
van de bumper zijn ingewerkt.

*Optie of standaard naargelang de versies.

BESCHERMEN

Airbags
Om zijn inzittenden te beschermen bij een
botsing zet de nieuwe Boxer de grote
middelen in :

• 1 bestuurdersairbag en 1 passagiersairbag*
voorin

*Optie of standaard naargelang de versies.

Verklikker niet-vastgeklikte
bestuurdersgordel
De bestuurdersgordel is standaard
uitgerust met een contactpunt dat het
vastklikken controleert.





KLEUREN

EFFEN KLEUREN

METAALKLEUREN
(Optie)

Banquise wit

Carioca geel

Impérial blauw

Tiziano rood

Lago Azzuro blauw

Golden White

Aluminium grijs

Profond rood



Line blauw

Graphito zwart



WIELEN

Wieldop 15”
op het lichte gamma

Wieldop 16”
op het zware gamma



BINNENBEKLEDINGEN

Er zijn 3 binnenbekledingen beschikbaar op
de nieuwe Peugeot Boxer.

· «Darko» stof: functioneel en robuust,
standaard op alle versies.

· «Pierce» tep, optie beschikbaar naargelang
de versies.

· «Achille / Fillo» stof met fluweeleffect, optie
beschikbaar naargelang de versies.

Stof «Darko»

TEP «Pierce» (vinyl)

Stof «Achille Fillo»



EEN GAMMA VOOR ALLE WERK

De nieuwe Peugeot Boxer biedt u volop
keuzemogelijkheden met maar liefst 8
carrosserievormen en dus is er altijd wel
een versie die voldoet aan uw wensen :

• Gesloten bestelwagens en enkele of
dubbele cabines met laadbak voor het
vervoer van goederen.

• Vloer-cabines of chassis met enkele of
dubbele cabine als basis voor
ombouwingen.

• Combi’s voor het vervoer van personen,
met plaats voor 8 à 9. 



De nieuwe Peugeot Boxer is leverbaar in verscheidene
carrosserievarianten:

Gesloten Bestelwagen

Cabine met Laadbak

Dubbele Cabine met Laadbak

Chassis-cabine

Chassis-Dubbele Cabine

Vloer-Cabine

Combi 

Lichte gamma MTM*

328 2,8 T

330 3,0 T

333 3,3 T

335 3,5 T

Zware gamma MTM*

435 3,5 T

*Maximaal Toegelaten Massa.



UW BOXER OP UW MAAT

Voor de bestelwagens kunt u de
combinatie maken van drie hoogtes 
(2,254 m - 2,524 m - 2,764 m) met vier

lengtes (4,963 m - 5,413 m - 5,998 m -
6,363 m) en een bijkomende lengte (L2S)
op de Chassis-cabine.

L4H2 L4H3 L3H2 L2H1 L2H2 L3H3 L1H2 L1H1



Bestelwagens Volume (m3)

L1H1 8,0

L1H2 9,5

L2H1 10,0

L2H2 11,5

L3H2 13,0

L3H3 15,0

L4H2 15,0

L4H3 17,0

Combi’s Plaatsen

L1H1 (Combi) 8 à 9*

L2H2 (Combi) 8 à 9*

*Bestuurder meegerekend.



COMBI : PERSONENVERVOER



De nieuwe Peugeot Boxer Combi heeft alles
in huis om uw passagiers comfortabel te
vervoeren: een ruim interieur, vele
opbergmogelijkheden voor kleine
voorwerpen en een grote bagageruimte.
Deze zorg voor details bewijst dat bij de
nieuwe Boxer alles is gericht op het comfort
van de passagiers. 

Alle inzittenden van de nieuwe Boxer
genieten van een comfort dat vergelijkbaar is
met dat van een berline met veel opberg-
mogelijkheden en beklede deurpanelen en
ruitsponningen. De Combi biedt maximaal
plaats aan 9 inzittenden: een tweezitsbank en
een bestuurderszetel voorin en op de tweede
en derde rij een driezitsbank.

Opklapbare passagiersbanken
Bij een Combi Pro hebben de passagiers-
banken achteraan een opklapbare rugleuning
en zijn ze uitneembaar. Alle plaatsen zijn
uitgerust met driepuntsgordels die instelbaar
zijn in de hoogte. De zijplaatsen op rijen 2 en
3 zijn voorzien van Isofix-ankerpunten voor
een kinderzitje.



ACCESSOIRES
1  Voertuig voorzien van een dakgalerij, loopbrug,

laadrol en een spoiler. Laadladder extra. 

2 Trekhaak conform ISO-norm

3  Rubberen mattenset

4 Polypropyleen beschermingskit voor de laadruimte

1

42 3



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 SERVIS nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB onder het nr 1396. PSA Finance Belux nv (FSMA nr. 019653A) treedt op als verzekeringsagent
van SERVIS nv. De erkende Peugeotverdelers treden op als onderagent van PSA Finance Belux nv. Bel naar 0800/96.391 om de door de FSMA erkende verdelers te kennen. Product alleen beschikbaar in
België.
(4) Peugeot Finance is een merk van PSA Finance Belux (lener), Sterstraat 99 te 1180 Brussel. Peugeot Stretching : lening op afbetaling met een maximale duur van 60 maanden met voorschot van
minimum 15%. Klassieke lening : lening op afbetaling.

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 : 070/70.00.01

VOOR UW GEMOEDSRUST

PEUGEOT WAARBORG(1)
Kwaliteit is voor Peugeot een
dagelijksedrijfveer: voordelen binnen het
net, contractuele waarborg van twee jaar
zonder kilometerbeperking, waarborg 
van 2 jaar op de koetswerklak (3 jaar voor
de Boxer Combi’s) en eenwaarborg van 5
jaar tegendoorroesten(2) (12 jaar voor de
Boxer Combi’s).

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
eencontract bij een
gevestigdeverzekeringsmaatschappij.Bel
het gratis nummer 0800/96 390 vooreen
offerte op maat (enkel geldig inBelgië).

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
maandelijkse aflossingen, 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


